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

موزعة في عام 2022م.

3939



حرر: 2022/12/9م1

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

827259
389034
897604

1050664
917807
895271
386472
392841
799206
685887
699143
887716
892577
700225
851450
687680
712914
891371
716249
804875
700863
592903
688189
684739
757354
704401
698967
845883
689689
911899
698581
893124
782232
893184
886895

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

660087
714156
855717
609231
702425
636396
450831
639952
705903
602073
690964
700327
805958
844968
658310
882746
546945
700210

1041076
576723
806971
837282
774762
701174
113993
813631
823601
847143
653920
777632
795696
573040
927364
684902
766080

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

823410
879448
101899
391838
701257
825945
582652
392051
389050
391940
391599
389069

1041011
914858
613103
47562
63125

773439
392151
392158
42036

387227
391843
392042
555506
701694
805441
391906
762283
684898
459119
789867
392201
604273
986876
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إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

938827
688354
567735
776070
282493
886316
824128
714162
439068
769662
700289
821543
602072
702939
611302
700542
844938
876989
781292
423475
746657
717067
391896
416170
392060
392070
391454
592186
861831
885247
391828
391811
705783
956731
693736

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري

وليد جمعه محمد البلوشي
وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

700221
96059

699164
816339
604646
463166
439358
702026
698953
608419
684075
391542
385511
391549
391833
391821
391682
392152
391561
391557
391839
391897
456337
391863
391927
392059
391556
853573
557882
706632
850068
717749
867045
597329

1037868

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

863877
391662
421627
750189

1047701
845560
668339
847758
844340
832430
873484
392110
933417
808155
647249
688427
538504
464508
102864
580840
657856
684233
844769
701140
754571
425448
694371
454974
603688
571819
690260
600157
391510
391639
387381

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي

علي جمعه خلف الريسي
علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه
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حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

391476
391568
391543
691131
699214
836484
685072
837047
802231
699137
611837
763314
782184
825698
889957
849280
853508
46926

688174
835381
765727
700798
604060
919228
462432
752805
878499
631204
688605
701038
683820
834918
885210
837017
715177
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حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

450231
547181
644782
864790
791170
392236
810525
391489
392244
391482
391519
391496
700943

1040549
1041971
700062
698270
603935
688883
701095
578587
755521
746538

1042720
907681
762784
441723
769607
898250
716175
683806
386532
386009
386158
386031

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي

يد مراد أدم الزدجالي فر
ف�ح جميل سيف الرشيدي

فهد خميس خصيف الفجري
فهد خميس سليمان البلوشي

فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز
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خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

386789
386525
386499
835896
386521
85788
65514

392600
678440
659087
787232
859096
898252
747691
811652
574628
852073
557963

1051473
609879
685624
700366
856327
110061
849776
526742
867302
828809
685420
767685
750835
439734
811003
661262
669446
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ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

700317
855967
849562
889437
828818
843339
797183
689855
684532
673802
830351
854911
675528
837424
892483
879650
534984
392266
391773
263782
392129
392115
391792
392171
391782
392135
392163
929917
392119
891957
391511
292901
392277
392142
391887

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي

محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

776266
391503
923610
392328
685487
716211
700181

1024667
392291
397573
510438
386057
392241
392349
392234
388976
392334
298508
388971
391988
392222
392267
573216
391962
313536
425333
387363
814154
700311
860408
450551
960308
889892
914865
895994

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

601616
685074
716212
875487

1042931
1036472
580485
716156
673426
787288
893192
834855
852945
687051
105611
101765
683502
698937
685313
806383
897450
856940
607665
108988
389609
538848
906208
888195
826135
871254
622815
828202
879725
933684
684600

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

698636
867063
935948
700813
684362
866743
778554
508035
684637
833552
817986
610489
962630
686533
762457
833712
655255
696037
831874
783359
763566
823437
608732
586892
642296
854375
603629
657477
826885
601531
794981
886315
578681
779871
887724
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سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

602042
846484
556632
919941
746639
684946
297169
702648
583937
699583
662999
686977
564721
588162
587872
844828
561631
760996
674702
696683
833433
589183
817021
455807
666415
557679
568737
946295
385667
182275
859218
884836
562662

1026337
834081

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري

ناصر سويلم راشد الكاسبي
ناصر صالح ناصر الجرداني

ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

652997
637757
684889
830295
873354
694837
957755
899252
98706

663152
761091
664234
35108

842519
577812
749241
699364
686680
387300

1017346
807094
568429
562239
753556
747920
827426
390559
829363
699892
878237
688093
791255
888389
849602
558785

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

888073
831925
676891
600940
607825
928218
789549

1050837
830605
677870
892848
654525
909661
653293
663793
686626
543613
631463
802133
602074
638563
694418
423412
868177
473581
830782
864480
874215
690723
685220
439997
698862
570546
904397
887567

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي
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عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

874967
641036
716387
853394
882681
868736
828560
571044
816142
699763
850362
603607
873403
854769
848565
699864
832600
712062
888231
845791
605340
761239
893190
573980
756764
925660
657914
684149
674243
582090
569246
926365
648736
642414
607374

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

777005
679967
985419
695642
837213
701099
796151
598353

1033363
555994
711261
555104
918169
805403
799252
696414
141838
676235
640617
701148
924652
576484
688936
910976
450586
843343
572217
846721
639717
926017
699859
687025
845448
662208
654022

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي

حرر: 2022/12/9م



10

الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

855442
386159
701133
459927
777916
700174
857170
638699
688080
784494
688824
579901
612965
684472
714522
790701
696515
652833
662990
856530
661237

1040033
596856
746262
690832
108397
811209
638169
579659
597729
693683
693319
630893
583203
859078

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

674278
793191
676410
605488
832061
699704
748946
67544

806125
232616
941849
278731
579949
29263

603086
593626
603519
686039
705176
96002

588299
945422
593788
587578
810907
451706
700841
977484
554981
634548
807804
674449
685154
451725
589371

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

700902
826981
645170
388241
882158
562143
716152

1054491
837440
893329
706803
778706
593457
796968
801989
856374
922370

1050693
827148
581983
774051
822689
919834
573881
576573
711908
808280
902125
783815
558088
894092
73617

689065
678423
873496
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مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

770781
597763
700553
38213

778407
685659
699873
706807
811208
918378
589294
830308
877814
598375
684685
643973
590838
862745
660549
908233
81135

648271
572272
898244
795657
683850
689519
462971
677333
940395
827138
777622
685973
677012
863108

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي
محمد عبداهللا راشد المعمري

محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

894947
605629
449218
650593
700488
704966
683331
637283
834877
663921
859167
717312
688086

1050308
941231
703211
699121
813240
539017
571578
568252
766952
853906
669606

1041214
776369
749356
688250
662278
657387

1040657
784695
624653
915733
441706

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

664920
639326
644299
670207
799979
706696
865691
682365
630548
450167
774776
634518
607114
795073
708767
699846
674541
640763
828612
992586
795148
780704
849574
700557
881175
820595
688062
66678

469301
13

871228
884509
889953
765753
882607

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي

محمد عبداهللا راشد المعمري
محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

882393
706481
588013
700839
683091
686010
583599
699278
702846
447905
829979
118207
747412
860418
490810
639725
786451
702039
701097
977589
778495
705463
698867
613585
849627
750553
903258
607372
812331
815675
855174
459055
511803
778475
569347

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

856894
842788
812399
915306
698383
779606
791395
760777
442089
759960
857310
869745
558673
633202
442350
837002
861909
855965
58458

856097
588947
747835
699311
694603
817841

1037067
388775
719186
583250

1039941
875097
567001
615992
687670
803569

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي

حرر: 2022/12/9م



14

الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي

محمد عبداهللا راشد المعمري
محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

609841
583826
588021
968177
700302
890011
103295
700145
597347
821299
598259
775109
636215
687173
607281
863235
555086
755802
700747
886584
685997
811661
774137
774107
693853
836056
634586
818365
674410
51871

831654
789711
129286
693192
524908

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

608644
655311
598629
640860
598517
613221
864907
202095
752874
844442
574735
442118
699789
946441
605902
569781
776983
593416
897401
680019
639958
83183

766726
116289
850991
448971
701081
117307
664813
831562
684869
845487
844393
781275
674483

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي

حرر: 2022/12/9م
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الحسن علي مبارك المشرفي
الصغيره سويلم خميس المطيرفيه

المعتصم باهللا حسن موسى البلوشي
المنتصر ناصر مبارك البطاشي
الوارث حمود حمد العامري

اليقظان يونس خلف المعولي
أح�م سعيد محمد الرشيديه

ياميه أح�م محمد حميد الر
أحمد إبراهيم سعيد البوصافي

أحمد بخيت عبيد السعدي
أحمد ثاني العبد المشيفري

أحمد جمعه محمد الكاسبي
أحمد حمد شامس الحزامي
أحمد خلفان سعيد السيابي

أحمد خلفان فارس البطاشي
أحمد خميس سعيد الفطيسي

أحمد خميس محمد الجابري
أحمد راشد سالم المزروعي
أحمد راشد محمد الحراصي
أحمد راشد ناصر البوصافي

أحمد راشد ناصر الهادي
أحمد زايد خميس البدري

أحمد زايد مرهون السعدي
أحمد سالم خلفان البدري

أحمد سالم صالح البلوشي
أحمد سالم علي الغاربي

أحمد سالم فاضل اليحيائي
أحمد سالم محمد العلوي

أحمد سالم ناصر الرئيسي
يلي أحمد سعيد سليم الغز

أحمد سعيد سليمان الجلنداني
أحمد سعيد سيف الحميدي

أحمد سعيد عبداهللا العويسي
أحمد سعيد ناصر السباعي

أحمد سلطان حميد الوهيبي

أحمد سهيل علي الزعابي
أحمد صالح محمد البلوشي
أحمد صالح هديب البطاشي
أحمد عامر حمد الهاشمي

أحمد عبدالرسول داد البلوشي
أحمد عبداهللا أحمد المزروعي
أحمد عبداهللا جميع الحكماني

أحمد عبداهللا خلف الكعبي
يري أحمد عبداهللا سالم السر
أحمد عبداهللا سعيد الفليتي

يز الرقادى أحمد عبداهللا عز
أحمد علي سالم الحمداني

أحمد علي ناصر الحراصي
أحمد ماجد سويلم العلوي
أحمد محمد بريك المعمري
أحمد محمد خلفان السناني
أحمد محمد سالم الجابري

أحمد محمد مبارك السيابي
أحمد مسعود راشد المعمري
أحمد مسعود محمد الفجري

أحمد ناصر ربيع السيابي
أحمد ناصر سالم المالكي
أحمد نصير سالم الربيعي

أحمد ه�ل غ�م البلوشي
أخ�ص طالب خليفه الجابريه

أدهم صالح جابر البلوشي
أدهم عادل عبدالمجيد الزدجالي

أزهر سالم خلفان الوهيبي
أسامه سلطان حميد المياسي

أسعد خليفه عبيد µتوجد
أسعد خميس جميل الرشيدي

أسعد راشد خلفان الحسني
أسعد سالم سعيد المشرفي

أسعد سعيد مرهون السعيدي
أسعد علي سالم الهطالي

أسعد محمد خادم السيابي
أسعد محمد سعود الجابري

أسماء عبيد شامس البطاشية
أسماء علي خلف الحمدانيه
أشرف سيف سالم المالكي

أشرف محمد سعيد التمتمي
أصيل مال اهللا محمد المعمري

أمل تعيب عبداهللا الوهيبيه
أمل درويش عبداهللا الزدجاليه
أمل عبداهللا إبراهيم البلوشيه
أمل عبداهللا جمعه الحبيشيه

أمنه علي محمد الحمدانيه
أمير سعيد سالم المعمري
يلي أمير عبداهللا سالم الغز

أمير فايل جميل البدري
أميره سالم عيسى البلوشيه

أميره علي محمد الكنديه
أمين راشد سالم الحمادي

يه أمينه خميس سعيد الفور
أمينه سفر سبيل البلوشيه
أمينه سيف ناصر اوµدثاني

أمينه شمبيه مبارك السعديه
أمينه عبداهللا ناصر الحمدانيه
أمينه علي خميس الدرمكيه

أنس حمد منصور الرواحي
أنور سالم درويش الحمداني
أنور محمد ضحي السريحي

يه أنيسه خميس باروت المشيفر
أيمن سالم خليفه السيابي
أيمن عبيد خادم السعدي
يامي أيمن محمد سعيد الر

أيمن مرهون مبارك المالكي
إبتسام علي محمد الطارشيه
إبراهيم حمود سعيد البدري

إبراهيم خلفان خلف المصلحي

إبراهيم خلفان سعيد البطاشي
إبراهيم خميس مبارك

إبراهيم سالم ناصر القنوبي
إبراهيم سعيد سالم البلوشي
إبراهيم سعيد سالم الخضوري

إبراهيم سعيد محمد النيري
إبراهيم عبداهللا سالم الكاسبي
إبراهيم عبداهللا محمد الزدجالي

إبراهيم محمد قحطان سالم الريسي
إدريس خميس زايد العويسي
إدريس سالم علي البلوشي
إدريس سعيد علي التمتمي

إدريس عبدالرحيم سليمان البلوشي
إسحاق سعيد خلفان اليحيائي

إسحاق عبداهللا محمد البلوشي
إسحاق محمد سيف المعولي

إسحاق نصر سعيد الكندي
إسماعيل حمد حمود السليماني

إسماعيل سعيد خلفان الغزالي
إسماعيل سعيد خميس الرديني

إسماعيل سعيد عبداهللا السيابي
إسماعيل يعقوب يوسف البلوشي

إيمان درويش علي البلوشيه
إيمان راشد خليفه الهنائي

إيمان رمضان كريم البلوشيه
إيمان سالم مبارك البلوشيه
إيمان سعيد سالم البلوشيه

باسم زايد فرج السعدي
باسم علي صالح الروتلي

باسم فايل مسعود البطاشي
ياميه بثينه علي سالم الر

بثينه محمد محمود الفارسيه
بدر حمود خادم الرشيدي

بدر خلف زايد الجنيبي
بدر خلفان جمعه البويقي

بدر خلفان سعيد السيابي
بدر خميس سعيد الوهيبي
بدر سعود علي البلوشي
بدر سعيد راشد الرشيدي
بدر سعيد طالب الوهيبي
بدر سيف صالح الجلنداني
بدر عبيد سعيد المخمري
بدر علي سالم المحرزي

بدر محمد حمود الرشيدي
بدر محمد راشد الحراصي

بدر ناصر عبداهللا الحوسني
يه يه حارب سعيد الجابر بدر

بدريه حمد ناصر العوفيه
بدريه حمدان ثاني السيابيه

بدريه خميس سويد الحراصيه
بدريه خميس عبداهللا المالكيه

يه راشد سعيد الحراصيه بدر
يه راشد علي العويسيه بدر

يه يه راشد علي المشيفر بدر
بدريه عيسى ناصر السيابيه

يه مبارك غابش الرشيديه بدر
بدريه هاشل سالم المالكيه

بشائر سالم راشد الحراصي
تركيه سعيد سالم البلوشيه

ياميه تماظر خلفان ثاني الر
يا بيجم عبدالغفور ثر

يا حمد سيف الفليتيه ثر
جابر خميس محمد الجابري

جابر سعود سعيد المالكي
جابر عبداهللا محمد العجمي

جابر فائل علي الكاسبي
يري جاسم  سعيد منصور السر
جاسم عوض مبروك الغي�ني

جبر ناصر سالم الفاخري
جعفر محمد علي العجمي

ج�ل عبداهللا إبراهيم البلوشي
جليله سالم حماد المعوليه

جمعة اسماعيل محمد البلوشي
جمعه بخيت شنين الحكماني

جمعه سليم عبداهللا الساعدي
جمعه علي صالح الساعدي

جمعه علي محمد المزروعي
جمعه محمد خميس العلوي

جمعه مسعود صالح الكاسبي
جمعه ناجم حمد السعيدي

جمعه ناصر راشد العلوي
جميله عبداهللا علي الوتيه

جهاد هاشل سالم البطاشي
حاتم حمد سيف الرشيدي

حاتم حمود محمد الحديدي
حامد درويش رهمت البلوشي

حسام عبيد حميد الشيادي
حسن إبراهيم اسماعيل البلوشي

حسن بيربخش جمعه الزدجالي
حسن حسين حسن العجمي

حسن عبداهللا أحمد االبلوشي
حسن عبداهللا عبيد العجمي

حسن مسلم عبداهللا الغنبوصي
حسين حبيب محتار اللواتي

حسين رامس العبد الحكماني
حسين سعيد علي الرحبي

حسين عبداهللا عبدالكريم الفارسي
حسين علي إبراهيم البلوشي

حسين علي تعيب الوردي
حسين علي سليمان العويسي

حسين محمد عبدالرحمن البلوشي
حسين محمد علي العجمي

حسينه خميس عبداهللا البلوشيه
حطابه موسى خدوم البدريه

حفيطه سعيد حميد العويسيه

حليمه عيدوك كرم ميرزاه البلوشيه
ياميه حليمه محمد ثاني الر

حمامه كنان زايد البدريه
حمد الويهي علي الدرعي

حمد جمعة سالم الحمداني
حمد حامد سعيد الربخي

حمد خميس عبيد السعدي
حمد سالم خميس الجنيبي
حمد سالم راشد القنوبي

حمد سعيد حمد الطارشي
حمد شيخان مبارك البحري

حمد طالب جمعه العفاري
حمد علي سالم العلوي

حمد محمد حمد الجرداني
حمد محمد حمد العلوي
حمد محمد علي المالكي

حمد ناصر خلفان النيري
حمد ناصر سعيد الحديدي

حمدان حميد محمد الخاطري
حمدان خميس محمد العلوي

حمدان مبارك علي المالكي
حمزه سالم مبارك البلوشي

حمود  ه�ل سعيد الرشيدي
حمود أحمد ناصر المشرفي
حمود حمد سالم المالكي
حمود حمد عبداهللا البادي
حمود سالم عبيد الوهيبي

حمود سعيد سليم الحديدي
حمود سليمان سالم الكيومي

حمود سيف ناصر الصبحي
حمود صالح محمد العامري
حمود عبداهللا راشد الزرعي

حمود مبارك حمود الرواحي
حميد سويلم راشد الكاسبي

حميد عبداهللا حميد البرطماني

حميد عبيد هاشل الدوحاني
حميد علي حميد الغساني

حميد علي حميد الكعبي
حميد محمد حميد الجنيبي

حميد محمد حميد الرواحي
حميده فهيم أحمد العمريه

حمير ناصر محمد البطاشي
حنيفه سليمان عبداهللا البلوشيه

حنيفه طالب هيكل البلوشيه
حنيفه عبدالرحمن علي البلوشيه

حنيفه عبداهللا غ�م البلوشيه
حنيفه علي يوسف البلوشيه

خالد أحمد مشاري الشامسي
خالد حمود خلف المعمري

خالد خلفان محمد  المعمري
خالد راشد ناصر الهادي

خالد سالم مبارك الحبسي
خالد سعيد راشد الحساني

خالد سعيد سليمان المقبالي
خالد سعيد صالح البلوشي

خالد سعيد علي الرحبي
خالد سلطان سعيد الهاشمي

خالد سليم سليمان الهنائي
خالد سليمان راشد المعمري
خالد سليمان سعيد الغداني

خالد عبداهللا محمود البلوشي
خالد عبيد علي المعمري
خالد علي سليم الحبسي
خالد محمد خلفان الرزيقي

خالد محمد عبداهللا البلوشي
خالد محمد مراد البلوشي

خالصه خميس سويد الحراصيه
خديجه سالم ثاني الناصريه

خديجه سعيد عومر البلوشيه
يه البلوشيه خديجه سواليه جز

خديجه كايد سالم الحبسي
خديجه محمد علي البلوشيه
خديجه ناصر حمود الدرمكيه

خصيب محفوظ حمد الغداني
خصيبه جميل خنيفر الدويكيه

خلفان عبداهللا خلفان الفوري
خلفان هديب صربوخ الغماري

خلود علي خلف اليحمديه
خليفه سعيد محمد الجابري
خليفه صقر سالم المعمرية
خليفه علي محمد الكعبي

خليفه ماجد محمد الكاسبي
خليفه محمد خلفان الرزيقي

خليل خليفه سيف الحراصي
خليل خميس أحمد الصلطي
يز الرقادي خليل سليمان عز
خليل عامر عبداهللا الناعبي
خليل قحطان نصير الرواحي
خليل ناصر سعيد السيابي

خميس  علي  سالم  السنيدي 
خميس حسن محمد البلوشي

خميس حمد خميس الحارثي
خميس حميد محمد الخوذيري
خميس درويش سالم السيابي

خميس سعيد ناصر الصايغ
خميس عبداهللا حسن البلوشى
خميس محمد خميس الكاسبي

خميس مسلم سالم المخيبي
خميس مصبح صغير

داود سالم مبارك العامري
داود سليمان عبداهللا المعمري

داود سليمان محمد الذهلي
داود سليمان ناصر الوهيبي
داود محمد حسن البلوشي
درويش خلفان علي الزعابي

ذياب حميد سالم الوهيبي
راشد حمد سعيد الحنظلي

راشد حمد سعيد ولد بريكه
راشد خميس حميد الجنيبي
راشد سالم سعيد العلوي
راشد سالم ناصر ودبريكه

راشد سعيد راشد الغداني
راشد عبداهللا حمدان البلوشي
راشد عبداهللا محمد الوشاحي

راشد علي خلفان المخمري
راشد علي ناصر العريمي

راشد محمد جمّيل الحمداني
راشد محمد خميس المعمري

راشد محمد راشد الزرعي
راضي أحمد راشد الغماري

رامس محمد سعيد المخيبي
رايد شنون عبداهللا الفارسي

يه ربيعه مبارك هاشل المشيفر
رحمه أحمد محمد السيابيه
رحمه سالم شنون الحسنية
رحمه سعيد سالم السيابيه

يحيه رحمه عبداهللا الحبشي السر
رحمه علي عبيد الحديديه

رحمه فائل جمعه البلوشيه
رحمه هديب محمد الحسنيه
رحيمه عبداهللا علي الوتيه

يه رخيه سالم حمود البدر
رزيق سعيد عبداهللا الغماري

رشاء نافع فايل الحكمانيه
رضوان سالم يعقوب البطاشي

رضيه الحاج يارمحمد رحمت البلوشيه
رقية عامر حمد الحجري

رقيه عبداهللا شمبيه البلوشيه
ياء سالم حماد المعوليه ر

يه ياء علي عبيد العبر ر

ياض  مال اهللا محمد المعمري ر
يحانه محمد قاسم  ر

زاهر سالم محمد الوهيبي
زبيده لعل بخش شهداد البلوشيه

يا خالد زهران الهنائى زكر
يا سالم حماد المعولي زكر
يا سعود خلف الذهلي زكر

زكيه سالم سعيد  الكلباني
زليخه علي شهدات البلوشيه
زليخه موسى علي الزدجالي
زمزم سلطان سعيد الفارسي

زمزم شنون جعفر العجميه
زهره خميس سويد الحراصيه
زهره سعيد محمد الهاديه

زهره عبدالنبي مراد البلوشيه
زهره عبدي صالح البلوشيه
زهيه سليم سعيد السيابيه

زوان بشير سيف الفليتية
زوان سالم سعيد المخزوميه
زوان سليمان هيكل البلوشيه
زوان علي إبراهيم البلوشيه

زويده مطر عبيد الهنائيه
ياد طالب شيخان الفليتي ز

يه يانه خليفه علي المعشر ز
يانه ناصر خالد الخروصية ز

زيد سعيد عبداهللا الحكماني
ينب إبراهيم علي الفارسيه ز

سالم  علي سليمان البلوشي
سالم جمعه محمد المالكي

سالم حمد خميس العلوي
سالم حمد سالم المالكي

سالم خلفان سالم الرزيقي
سالم خلفان سالم الغزيلي

سالم خميس سالم الغزيلي
سالم خميس سالم الفراجي

سالم خميس عبداهللا المالكي
سالم خميس عبيد السعدي
سالم درويش سالم السيابي

سالم سعيد حمد الجنيبي
سالم سعيد سالم المعمري

سالم سيف رشيد المعمري
سالم سيف مبارك الحمادي

يامي سالم صالح سالم الر
سالم عبداهللا ناصر المسلمي

سالم محمد سالم العبري
سالم محمد سعيد السباعي

سالم محمد سعيد الغنبوصي
سالم ناصر سليمان البلوشي
سالم هاشل سالم الهناوي
سالمه سعيد مبارك الغماريه

سالمه عبداهللا جمعه السنانيه
سامي ثني سالم العميري
سامي حمد سيف المالكي

سامي خصيب زايد الخميسي
سامي خميس فرحان الغداني

سامي سالم عبداهللا البلوشي
سامي سلمان خميس المالكي
سامي سليمان سعود الرحبي

سامي عبداهللا راشد الكليبي
سبيكه عبداهللا خلفان السيابيه

سرور مبارك سرور السعدي
سعد عبداهللا حسين الوهيبي

سعود أحمد اسماعيل البلوشي
سعود ساعد حمود الوهيبي
سعود سالم خلفان السنيدي

سعيد حمد سعيد المنذري
سعيد حمد محمد الجعفري

سعيد حمدان عبداهللا ال حموده
سعيد خلفان محمد المشرفي
سعيد راشد سعيد الشامسي

سعيد سالم راشد الحمداني
سعيد سالم سعيد السنيدي

سعيد سالم سعيد الغزالي
سعيد سالم سيف الرشيدي

سعيد سالم مسلم السابعي
سعيد سرور خلفان السنيدي

سعيد صباح راشد الغداني
سعيد عبداهللا سعيد الصبحي
سعيد عبيد محسن الوهيبي

سعيد علي عامر الشنوي
سعيد علي محمد الوهيبي

سعيد عوض سالم السريحي
سعيد عيسى سالم النيري

سعيد مبارك غابش الفاخري
سعيد مبارك محمد البلوشي
سعيد محمد سعيد الشنوي

سعيد محمد عبدالرحيم البلوشيه
سعيد مرهون علي المكتومي

سفيان سعيد ناصر الدرمكي
سلطان  حمود  ناصر  السعدي
سلطان  علي خليفة الخميسي

سلطان جميل علي اليحمدي
سلطان حمود سالم النظيري

سلطان خلفان راشد الغيثي
سلطان خميس عبداهللا الوشاحي

سلطان راشد سالم الحموي
سلطان ساعد سعيد المالكي

سلطان سالم محمد المزروعي
سلطان سعيد سيف الحميدي

سلطان سيف سعيد البدري
سلطان سيف ناصر الحوسني

سلطان عبداهللا صالح الساعدي
سلمان سالم محمد المالكي
سلمان سيف محمد المالكي
سلّيم سالم سلّيم الهاشمي

سليم حمدان علي المالكي
سليم صالح سليم العلوي
سليم صالح علي الشكيلي

سليمان  سالم حميد الحوسني
سليمان اسماعيل سليمان الحراصي

سليمان حمد سليمان الخنبشي
سليمان داود سالم الحمداني

سليمان سالم علي الحراصي
سليمان محفوظ سعيد المعولي

سليمان محمد خلفان اليحيائي
سليمان محمد سليمان البلوشي

سليمان ناصر خويطر المقبالي
سليمان ه�ل سليمان الجوري

سمير عبدالكريم عيدوك البلوشي
سمير غريب سليم العويسي

سهيل سالم جمعه الساعدي
سهيل سالم سويد العامري
سهيل طالب مبارك السيابي

سهيل عبيد بخيت النعيمي
سهيل عمران صالح الريسي

سويد محمد سويد الحساوي
سيف أحمد شامس الذهلي
سيف سالم محمد الحزامي

سيف سعيد سيف الرحبي
سيف سعيد سيف المعمري
سيف محمد عبداهللا الخزيري
سيف ناصر حمود المبيحسي
شبيب سعيد سرور الهنائي

شفقه جمعه سعيد الحراصيه
شمسا ه�ل جمعه الحسنيه
شهاب حمد جمعه الكاسبي
شهاب سالم راشد الغداني

شهاب سيف عبداهللا الشيادي
شيخه خميس سيف المكتومي

صالح حمد محمد المقحوصي

صالح خميس سالم المعمري
صالح سعيد خلفان النيري

صالح علي صالح البلوشي
صالح فائل سلّيم الجعفري

صالح محمد جمعه الساعدي
صالح محمد خلف العبري

صالح محمد سيف البطاشي
صالح موسى شغيل الغداني

صالح ناصر حميد الهنائي
يه لطفي تركي  صبر

صقر سلطان خميس البلوشي
ص�ح خادوم عبيد البلوشي

طارق درويش خلفان السيابي
طارق ناصر أحمد السنيدي

طالب مبارك شمبيه البلوشي
ط�ل جابر شهداد البلوشي

ط�ل خليفه ه�ل الصولي
ط�ل نصيب عيسى البلوشي

عائشه عبداهللا سالم السيابيه
عائشه محمد سالم المعمرية

عادل أحمد علي العامري
عادل أحمد محمد البلوشي
عادل حمد سعيد الحوسني

عادل درويش خميس الوردي
عادل علي عبداهللا الفارسي

عارف خلفان محمد المشرفي
عارف سعيد محمد المزروعي

عارف ناجم راشد الجعفري
عارف هديب نصيب المالكي

عامر سيف عامر الشنوي
عاهد خميس جمعه الهنداسي

عباس خميس محمد العجمي
عباس علي حمد الغساني

عبد الرحيم أحمد حمود الحسيني
يز سيف سالم الصالحي عبد العز

عبدالرب عبداهللا العبد المشيفري
عبدالرحمن  سعيد حمد الجعفري

عبدالرحمن حسام ناصر الريسي
عبدالرحمن صفر سبيل البلوشي

عبدالرحمن عبداهللا مراد البلوشي
عبدالرحمن علي سالم البلوشي

عبدالرحيم ربيع  ناصر الشكيلي
عبدالرحيم محمد يوسف البلوشي

عبدالستار علي عبداهللا الروتلي
عبدالس�م سالم مرهون الكلباني
عبدالصمد سعيد محمد الحسني
يز سالم محمد السليطين عبدالعز

يز سعود علي الرواحي عبدالعز
يز عبداهللا سعيد البداعي عبدالعز

يز علي نبها ن الريسي عبدالعز
يز محمد عبداهللا الشرقي عبدالعز

يز محمد عبداهللا الكيومي عبدالعز
يز محمد عبداهللا المقبالي عبدالعز

يز محمد علي اللزامي عبدالعز
عبدالفتاح سليم حمدان المشرفي
يه البلوشي عبداهللا اسماعيل نور

عبداهللا أحمد محمد البلوشي
عبداهللا إبراهيم محمد الفارسي

عبداهللا تعيب خميس العلوي
عبداهللا جمعة حمد الجعفري

عبداهللا جمعه محمد السنيدي
عبداهللا حمد حميد العريمي

عبداهللا حمد سعيد الوهيبي
عبداهللا حمد ناصر المالكي

عبداهللا حميد سالم الصالحي
عبداهللا خلف راشد الكعبي

عبداهللا خلف صالح المعولي
عبداهللا خميس جمعه الهاشمي

عبداهللا راشد سعيد الغزيلي
عبداهللا راشد عبداهللا البطاشي

عبداهللا راشد علي الجرداني
عبداهللا سالم خلفان الوشاحي

عبداهللا سالم سعيد البدري
عبداهللا سالم سعيد الوهيبي

عبداهللا سالم عبيد الغي�ني
عبداهللا سالم محمد البطيني

عبداهللا سالم محمد الجعفري
عبداهللا سالم محمد الحمداني
عبداهللا سالم محمد الكاسبي
عبداهللا سعّيد نخره المبيحسي
عبداهللا سعيد حمد الساعدي
عبداهللا سعيد خلفان الرشيدي

عبداهللا سعيد مبارك الغنبوصي
عبداهللا سعيد محمد الكاسبي

عبداهللا سليم ناصر العلوي
عبداهللا سيف محمد البوسعيدي

عبداهللا صالح علي ولدبريكه
عبداهللا عبدالمنعم عبداهللا الفارسي

عبداهللا عبيد أحمد النيري
عبداهللا علي جمعه الساعدي
عبداهللا علي سعيد بني عرابة
عبداهللا علي سهيل المالكي

عبداهللا علي عبيد الرواحي
عبداهللا قاسم محمد الحراصي

عبداهللا محمد حمد البريكي
عبداهللا محمد سليم البلوشي
عبداهللا محمد عبداهللا الكعبي

عبداهللا محمود سليمان العجمي
عبداهللا موسى حسن البلوشي

عبداهللا ناصر عبداهللا الحمداني
عبدالمجيد ثاني علي الحضيري

عبدالمجيد عبداهللا جمعه الفارسي
عبدالمجيد عبداهللا حميد المقبالي

عبدالمجيد عبداهللا سعيد السعدي
عبدالهادي فاضل عبدالواحد الحمداني

عبدالوهاب صالح سالم البلوشي
عبيد سعيد سليمان العبري
عبيد محمد عبيد البطاشي

عبيد ناصر عبيد الكعبي
عثمان سعيد صالح السنيدي
عدنان خلفان خميس الحارثي

عزان سالم عامر الطلبي
عفاف ماجد علي الدوحانية

عقيله عباس درويش العجمي
عكاظ عبداللة محمد الناعبي

ع�ء حسن محمد الزرافي
على سليمان مبارك الخميسى
علي  عبداهللا جمعة الزهيمي
علي  عيسى  علي  البلوشي 

علي  محمد قادربخش البلوشي
علي جمعه خلف الريسي

علي حسن حسين البلوشي
علي حسن راشد المزروعي

علي خلفان سالم المعمري
علي خلفان سعيد الطارشي

علي خميس جمعه السلماني
علي خميس علي البلوشي

علي خميس محمد المعولي
علي راشد سالم السباعي
علي سعيد بطي الفضيلي
علي سعيد جمعه العلوي

علي سعيد عبداهللا الربيعي
علي صالح عبيد العلوي

علي عبداهللا أحمد الوشاحي
علي عبداهللا راشد الربخي

علي عبداهللا سعيد الحراصي
علي عبيد سلطان الجحافي
علي محمد حمد الكاسبي
علي محمد علي البلوشي

علي محمد مال اهللا الشحي

علي ناصر عبداهللا الغي�ني
علياء سالم سعيد الرشيدية

عمار أحمد عبداهللا الهاشمي
عمار خميس سيف السعدي

عمار علي مبارك الرواحي
عمار مرهون صالح الحكماني

عمر رستم شمل البلوشي
عمر سالم سعيد الجابري

عمر سالم سعيد المغيزوي
عمر سالم سيف الشيادي

عمر سيف خميس الغافري
عمر شيخان ماجد المعمري

عمر عبدالحميد مسعود العبري
يز علي الكيومي عمر عبدالعز
عمر عبداللة خلفان الكيومي

عمر عبدالوهاب سليمان الكازروني
عمر علي سليمان المزروعي

عمر قضيب سالم الزعابي
عمر محمد إبراهيم البلوشي

عمر محمد حليس الغي�ني
عمر مسعود سعيد العامري

عمر مطر راشد المعمري
عمران سليمان نصيب البلوشي

عناد سعيد ناصر السيابي
عوض حسن سعيد المعمري

عيد سالم عيد الهاشمي
عيسى إبراهيم سويد الف�حي
عيسى إبراهيم علي البلوشي

عيسى جميل خصيف النصري
عيسى سالم عيسى البلوشي

عيسى سالم مسعود السعيدي
عيسى سيف سويد البادي

عيسى محمد خصيف الذيابي
غالب طالب مبارك الوردي

غالب عبداهللا سالم السعيدي

غالب محمد ناصر الحوسني
غانم سالم  فاضل السعدي

غانم سالم سعيد العلوي
غسان مبارك حبيب العويسي

غصن ثابت راشد الروتلي
فؤاد درويش علي العجمي

فائز محفوظ عبداهللا المرزوقي
فارحه سالم حمد الظاهريه

فاضل ياسين اوميتان البلوشي
فاطمة خلف علي السعدي

يحية فاطمه عوض سالم السر
فايزه أحمد عبداهللا البلوشيه

فتحي سالمين خادوم المشيفري
فتحيه سيف سويد الوهيبيه

فرج صبيح محمد المخيبي
يد مراد أدم الزدجالي فر

ف�ح جميل سيف الرشيدي
فهد خميس خصيف الفجري

فهد خميس سليمان البلوشي
فهد صالح موسى البلوشي
فهد مبارك محمد الحضرمي
فهد محمد سعيد الشنوي

فهد ناصر خلفان الفليتي
فم سالم محمد الدرمكي

فيصل جمعه ناجم المشرفي
فيصل سالم راشد المبيحسي

فيصل سالم سهيل المالكي
فيصل سليم مبارك الربخي

فيصل عبد المنعم عبداهللا الفارسي
فيصل عبداهللا سعيد الخروصي

فيصل علي محمد السعدي
فيصل علي ناصر الحوسني

فيصل علي ناصر السناني
فيصل محمد حسن البلوشي

فيصل محمد سعيد الحمداني

قاسم موسى محمد البلوشي
قصي خميس محمد الكمالي

كعب سالم عبداهللا الكعبي
لهيه سعيد سعيد المالكية
مؤيد محمد سعيد السناني

ماجد درويش سعيد الجديدي
ماجد ربيع ناصر الخضوري

ماجد سعيد مسعود الناصري
ماجد سيف سعيد الناعبي

ماجد عبداهللا خلفان البلوشي
مازن حمد سيف الصبحي
مازن خالد سيف الحراصي
مازن شداد عنتر الهنائي

مازن عبداهللا سلطان المبيحسي
مازن محمد جمعه المالكي

مازن محمد سالم البطاشي
مازن محمد سالم الغزالي

مازن محمد شعبان البلوشي
مازن محمد عبيد السيابي

مازن ناصر خلفان البوصافي
مالك حمود عدي البطاشي
مالك سعيد حميد الغسيني
مالك مبارك سالم الغداني

مالك ناصر محمد السيابي
مانع محمد هاشل الطارشي
ماهر سالم سلطان الف�حي
ماهر سلطان ناصر الرشيدي

ماهر محمد سليمان الفارسي
ماهر مصبح خلفان الرشيدي

ماهر ناصر علي الحراصي
مبارك سعيد سعيد الغزالي

مبارك سعيد شفي العامري
مبارك سيف خميس الكيومي

مبارك سيف محمد النخلي
مبارك عبداهللا محمد العلوي

مبروك مصبح مبروك السعدي
محسن حسن علي العجمي

محسن خميس سنجور البلوشي
محفوظه خلف مبارك المعوليه
محمد  ضحي ربيع  الجشيشي 
محمد أحمد عبداهللا البلوشي

محمد أحمد على العريمي
محمد أحمد محمد البلوشي
محمد إبراهيم سويد الف�حي

محمد إبراهيم موسى البلوشي
محمد ثاني سعيد البلوشي
محمد جمعه حميد العريمي

محمد جمعه سالم الكاسبي
محمد حاجي نصيب البلوشي

محمد حبيب مرهون الشكيلي
محمد حسن علي البلوشي
محمد حمد سعيد البويقي
محمد حمد علي الشنوي

محمد حمد موسى البلوشي
محمد حمود سالم المشرفي

يامي محمد حمود محمد الر
محمد خلف محمد البلوشي
محمد خلفان حبيب البطاشي
محمد خلفان عيسى الرزيقي

محمد خميس سيف السعدي
محمد خميس محمد السعدي
محمد خميس هاشل السعدي
محمد درويش حسن الدرمكي

محمد درويش عبداهللا الريسي
محمد راشد خميس الغداني
محمد راشد سالم الفراجي

محمد راشد سالم المزروعي
محمد راشد سالم الياحي

محمد سالم إبراهيم القاسمي
محمد سالم حمد البطيني

محمد سالم سعيد البلوشي
محمد سالم سيف الغفيلي

محمد سالم عفيف المخيني
محمد سالم علي الكعبي

محمد سالم علي المشيفري
محمد سالم محمد المالكي

محمد سعيد حميد الحوسني
محمد سعيد سالم الزيدي

محمد سعيد علي الحميدي
محمد سعيد علي القايد ي

محمد سعيد مبارك العريمي
محمد سعيد محمد الغزالي

محمد سعيد مرهون الراجحي
محمد سعيد ناصر الحزامي
محمد سعيد ناصر الشبلي

محمد سليم وني الهاشمي
محمد سيف عامر بني عرابه
محمد سيف عبداهللا الرحبي

محمد سيف عبداهللا الشامسي
محمد شامس حميد النعماني

محمد صالح سعيد الحكماني
محمد صالح سعيد المنصوري

محمد صالح عبداهللا العادي
محمد طالب خليفة الجابري

محمد طناف سالمين المعمري
محمد عامر خليفه السليمي

محمد عبد اهللا سليمان السعيدي
محمد عبد اهللا عناد الوشا حي
محمد عبداهللا أحمد البلوشيه

محمد عبداهللا حسين البلوشي

محمد عبداهللا راشد المعمري
محمد عبداهللا سالم السعيدي
محمد عبداهللا صالح المعشري
محمد عبداهللا محمد الحسيني

محمد عبيد ربيع الزعابي

محمد عبيد صقر الوشاحي
محمد علي أحمد المزروعي
محمد علي ج� ل البلوشي
محمد علي حسن البلوشي
محمد علي سعيد البويقي

محمد علي سيف الحارثي
محمد علي عبداهللا البلوشي
محمد علي يوسف البلوشي

محمد عيسى سالم الشقصي
محمد عيسى سرور البلوشي
محمد عيسى علي الحضرمي
محمد غانم محمد المعمري

محمد فائل جميل الهادي
محمد فاضل راشد البطاشي
محمد ماجد محمد المعمري

محمد مبارك الصغير المشيفري
محمد مراد علي البلوشي

محمد مرادحاصل عيسي البلوشي
محمد مسلم عديم الوهيبي

محمد مصبح خصيب النيري
محمد ناصر حمدان الرئيسي
محمد ناصر سليم الصالحي

محمد ه�ل حمد الساعدي
محمد هيكل سنجور البلوشي

محمد يحيى علي البلوشي
محمود جميل ناصر الرشيدي

محمود حافظ سعيد المعمري
محمود حبيب سعيد الرواحي
محمود حمد سالم المالكي
محمود خلفان سيف النيري

محمود خلفان محمد المالكي
محمود سالم محمد النيري

محمود سيف ناصر البوصافي
محمود طالب سيف الفارسي

محمود عبداهللا ناجم التمتمي

محمود محمد سعيد العامري
محمود محمد مراد البلوشي

محمود موسى محمد البلوشي
محمود هاشل محمد اليحيائي

مراد دادمحمد ولي محمد
مرتضى محمد علي العجمي
مروان صفيان علي البلوشي

مروان عبدالرحمن نوروك الزدجالي
مروان عبداهللا محمد البلوشي

مريم خلف حمد البلوشيه
مسعد سرور جمعه العريمي
يامي مسعود سالم خلفان الر

مسلم  سعود  مسلم  الكاسبي 
مسلم سعيد صالح المخيبي

مصبح سليمان سليم المالكي
مصطفى علي صقر المزروعي

مصطفى محمد شهمراد البلوشي
معاذ علي خلفان الخاطري
معاذ مطر خميس الحارثي

معتصم حبيب سالم البطاشي
معتصم حمد سعيد المالكي

معتصم منصور راشد الرشيدي
معد خالد خلف الحضرمي
معمر ناصر أحمد السناني

مكتوم راشد سيف الخايفي
مناف عبدالرحمن حمدان الفارسي

منتصر سالم سعيد النيري
منذر خلفان سالم الرشيدي

منذر خميس مسعود الغداني
منذر سالم خميس الزهيمي

منذر سالم راشد الجابري
منصور محمد سعود الرشيدي

منى عبداهللا علي الشحي
منير سالم حمد أوµد ثاني

منير ناصر عبيد البطاشي

مهدي خالد راشد الخضوري
مهنا عامر خادم الزرعي

مهند سيف سالم البطاشي
مهيمن جمعه سالم الجهضمي

موزه خميس مفتاح السريحية
موسى مسلم عديم الوهيبي

ناجي ناصر عبداهللا الحكماني
نادية عبدالتواب علي 

ناصر حسين محمد البلوشي
ناصر خلفان درويش الجرداني

ناصر راشد سيف الغماري
ناصر سالم سيف الوهيبي
ناصر سعيد راشد الصبحي

ناصر سعيد عبداهللا الحديدي
ناصر سعيد محمد المعمري
ناصر سويلم راشد الكاسبي

ناصر صالح ناصر الجرداني
ناصر علي خميس السنيدي
ناصر محمد خليفه الجابري
ناصر محمد ناصر الوهيبي

ناصر مصبح سعيد الخنبشي
ناصر يوسف ناصر المعولي
نايف سالم راشد الرشيدي

نبهان محمد عبداهللا الروشدي
نجيب محفوظ محمد البلوشي

نصر حمود خلف المعمري
نعيمه عبداهللا رمضان البلوشية

نواف  محمد  حميد  الكاسي
نواف جميل عبداهللا البدري

نواف محمد راشد  المقبالي
نوح خليفه سالم البلوشي

نوح زامط راشد الغساني
نوف طالب علي الفارسي

هادي أحمد عبدالنبي النعيمي
هاشم  محمد عبداهللا  العجمي 

هاشم راشد خميس الكويلي
هاشم علي مراد البلوشي

هاشم موسى محمد البلوشي
هاني خلفان سالم الصوطي

هاني درويش محمد الوهيبي
هاني سعيد ناصر الصوطي

هاني محمد يعقوب البلوشي
هثيم محمد صالح الصبحي
هزاع محمد راشد الصبحي

هشام جميل مبيوع النوفلي
هشام سالم سعيد البادي
ه�ل خلفان ناصر الحضرمي

ه�ل راشد سلطان القايدي
ه�ل سالم حمدان البلوشي

ه�ل ضاحي مسعود الهطالي
ه�ل عبداهللا حمد الفاخري
ه�ل علي خلفان الحراصي

هود سيف سليمان اليعربي
هود محمد كنان الحسني

هيثم حمد جمعه الخضيري
هيثم سالم حمد الجوري

هيثم سعيد خلفان الرشيدي
هيثم سعيد مبارك الدوحاني

هيثم صالح سعيد الهنائي
هيثم علي أحمد المزروعي

هيثم علي سلطان الجعفري
هيثم يحيى عبداهللا الخروصي

وجيد راشد سالم الغماري
وحيدة سبيلو شيخ 

وليد أحمد يوسف اµغبري
وليد جمعه محمد البلوشي

وليد حسن ياسر الخميسي
وليد حمد سبيل البلوشي

وليد خصيب سيف المالكي
وليد سليمان جمعه الفارسي

وليد ناصر حميد الهادي
وليد ناصر علي المطروشي
ياسر العبد سعيد الرشيدي

ياسر حميد خلف الكعبي
ياسر خميس ه�ل المالكي

ياسر سالم ثاني الهادي
ياسر سالم راشد الجنيبي

ياسر سلطان محمد الخميسي
ياسر عبداهللا سالم الهادي

ياسر مبارك جميل العلوي
يحيى سيف سعيد الحسني

يحيى عبداهللا محمد البلوشي
يحيى علي حمد الحراصي

يحيى يوسف ربيع السناني
يحيي علي جميل المالكي

يسعى يوسف محمد الغداني
يعقوب خليفه تيوه البلوشي

يعقوب عبداهللا زايد الحارثي
يعقوب عبداهللا هديب السباعي
يعقوب يوسف سيف المقبالي

يوسف أحمد عبداهللا العبري
يوسف ثاني سعيد الجابري

يوسف جمعه مطر الرشيدي
يوسف خميس سعيد الفزاري
يوسف سالم حمد السباعي

يوسف سعيد فاضل العامري
يوسف عبدالكريم سعيد البلوشي

يوسف عبداهللا سالم الحسني
يوسف عبداهللا سالم الوشاحي

يوسف عبداهللا علي العامري
يوسف علي حموده السهي

يوسف علي عبداهللا المقحوصي
يوسف محمد سعيد السنيدي

يوسف محمد علي البلوشي
يوسف محمد ناصر الحوسني

 

رقم الطلب   مقدم الطلب

يوسف مراد علي البلوشي
يونس  حمد سعيد المالكي
يونس خلف علي السليطني
يونس سليم ناصر الرشيدي

648756
778692
669706
823347

حرر: 2022/12/9م
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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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