اسماء املستفيدين للدفعه الثالثه لسنة 6102
اسم املستفيد

م

 1ابراهيم سعيد على سعيد الظهوري
 2ابراهيم عبدهللا محمد الياس ي
 3ابراهيم عبدهللا مراد عبدهللا البلوش ي
 4ابراهيم عبدالواحد اسماعيل محمد الزرعوني
 5ابراهيم علي محمد شتير الظهوري
 6ابراهيم كيدي حيدر محمد املازمي
 7ابراهيم محمد عبدالعزيز البقيش الرئيس ي
 8ابراهيم محمد عبدهللا املشتغل
 9ابراهيم محمد علي الصايغ البلوش ي
 10ابراهيم موس ى اسماعيل صالح البلوش ي
 11احمد ابراهيم خداده احمد
 12احمد بطي راشد بطي السويدي
 13احمد جمعه ربيعه مبارك الشويهي
 14احمد حسن راشد ابراهيم الجروان
 15احمد حسن علي حسن املطروش ي
 16احمد حسن علي حسين
 17احمد حسن محمود حسن الحمادي
 18احمد حسين علي حسين الحمادي
 19احمد حسين مال حسن الحافظي وزوجته حليمه ابراهيم علي الظهوري
 20احمد حمد راشد مطر السويدي
 21احمد خلف علي محمد الحوسني
 22احمد خليفه علي فالح السويدي

 23احمد خميس عبدهللا محمد جزاع الرئيس ي
 24احمد درويش أحمد غلوم روباري
 25احمد راشد سيف الطنيجي
 26احمد راشد محمد راشد النقبي
 27احمد سالم احمد الحنطوبي النقبي
 28احمد سالم عبدهلل راشد ساحوه السويدي
 29احمد سامي علي الغيص الزعابي
 30احمد سبيل عبد الرحمن عبدهللا املازمي
 31احمد سعيد خميس احمد النقبي
 32احمد سعيد راشد بن ثون الزعابي
 33احمد سعيد راشد عمر النقبي
 34احمد سعيد عبدهللا سالم املطروش ي
 35احمد عبدهللا ابراهيم الحمادي
 36احمد عبدهللا ابراهيم محمد ال علي
 37احمد عبدهللا علي عبدهللا
 38احمد عبدهللا علي محمد ال علي
 39احمد عبدهللا محمد الحوسني
 40احمد عبيد خلفان علي اللحف
 41احمد عبيد سعيد مرشودي الدرمكي
 42احمد علي احمد الخوري الريامي
 43احمد علي احمد املر النقبي
 44احمد علي احمد عبدهللا
 45احمد علي راشد الكتبي
 46احمد علي محمد الياس ي
 47احمد محفوظ محمد االغبري الحضرمي

 48احمد محمد احمد حكيم الحمادي
 49احمد محمد سعيد محمد السويدي
 50احمد محمد سعيد نبش الظهوري
 51احمد ناصر حسين ناصر العبودي
 52احمد يوسف سليمان االقرح الظهوري
 53ادريس فوزي جوهر فرج
 54ارحمه سالم علي سعيد الخالدي
 55اسامه سعيد محمد الصم النقبي
 56اسماعيل حسن أحمد الحوسني
 57اسماعيل حسين محمد عاشور روباري
 58اسماعيل عبدهللا يوسف كمال آل علي
 59اسماعيل محمد علي مراد الدرمكي
 60االء عبدهللا احمد محمد املال ووالدتها
 61السالمي سيف احمد السالمي الظهوري
 62اليازيه وعبدالعزيز اوالد علي حسن جمال مراد الرئيس ي ووالدتهم
 63امل عبدهللا لطفي علي
 64امل وهدى وايمان ونوره بنات عبده سعيد محسن املازم ووالدتهم
 65امنه حسن صالح املختن
 66امنه مراد احمد مراد عبدهللا
 67امينه سعيد جمعان حبليل الحضرمي
 68امينه علي محمد منصور هاشم املرزوقي
 69انتصار علي راشد الضعيف النقبي
 70ايمان حسن علي محمد الحبش ي
 71ايمن عثمان باروت الباروت البارودي
 72إبراهيم حسين خميس علي الحوسني

 73آدم احمد محمد عباس البلوش ي
 74بدر احمد عبدهللا احمد املرزوقي
 75بدر احمد عبيد احمد
 76بدر النساء محمد شريف الدين
 77بدر هالل محمد عبدهللا النقبي
 78جابر احمد محمد عبدهللا الدرمكي
 79جابر أحمد علي سالم آل علي
 80جابر حسن محمود حسن الحمادي
 81جابر سيف سالم سعيد سالم السويدي
 82جاسم سليمان محمد سليمان ال علي
 83جاسم محمد خميس احمد النقبي
 84جاسم محمد سلطان محمد القطري السويدي
 85جاسم محمد سليمان عبدهللا السويدي
 86جاسم محمد عبدالرحيم اكبري العوض ي
 87جاسم محمد عبدهللا الظنين النقبي
 88جاسم محمد علي الرئيس ي
 89جليثم سعيد علي
 90جمعة كمال محمد كمال ال علي
 91جمعه خميس بالل عبدهللا الدرمكي
 92جمعه سلطان عبيد جمعه الصيوى
 93جمعه محمد سعيد جمعه لغمور
 94جمعه يوسف جميع املخيني الجنيبي
 95جوهر دينار جوهر سالم جوهر
 96حارب سويد مبارك النعيمي
 97حارب محمد سعيد محمد الشامس ي
 98حسن ابراهيم علي مراد الرئيس ي

 99حسن احمد محمد حسين الحوسني
 100حسن إبراهيم حسن عمران
 101حسن حجي صالح سلمان النساي
 102حسن عبدهللا حسن عبدهللا آل علي
 103حسن عبدهللا سليمان بن زايد املخزومى
 104حسن محمد احمد علي آل علي
 105حسن محمد حسن محمد عدان الظهوري
 106حسين شاهين محمد عبدهللا
 107حسين عبدالرحمن عيس ى عبدهللا البلوش ي
 108حسين عبدهللا علي محمد االنصاري
 109حسين علي عبدهللا عنبر البلوش ي
 110حسين علي محمد علي املزروعي
 111حسين فاروق محمد هادي عبدالرحيم محمد
 112حسين محمد خلفان الغاوي النقبي
 113حصه عبدهللا احمد عبيد املرزوقي ووالدتها
 114حليمه وعائشه بنات محمد ربيع محمد عبيد الكعبي
 115حمد احمد سيف يعروف النقبي
 116حمد املاس محمد املاس الشحي
 117حمد راشد ثابت مصبح القائدي
 118حمد سالم نايف مراد املازمي
 119حمد عبدهللا يوسف عبدالعزيز االنصاري
 120حمدان عبيد راشد الحبيب الحمودي
 121حميد حسن علي املطروش ي الزعابي
 122حميد خميس محمد البديوي الكندي
 123حميد رحمه حميد خميس بوقريعه الشامس ي
 124حميد سعيد علي بن ساحوه السويدي

 125حميد شامس محمد عباس الزرعوني
 126حميد عبدهللا محمد بن الركن الشامس ي
 127حميد عبدهللا محمد سعيد السعدي
 128حميد علي ابراهيم حميد الطنيجي
 129حميد علي حسن علي محمد
 130حميد مراد أحمد جعفر
 131حنان وبدريه بنات راشد حميد سيف البغاش ووالدتهم
 132حنيفة عباس علي شاهي
 133حواء حسن كرت مبارك
 134خالد ابراهيم محمد ابراهيم البلوش ي
 135خالد احمد حسن عبدهللا احمد بن حاجي الياس ي
 136خالد اسماعيل بالل الباروت البارود
 137خالد حسن عبيد خدوم املراشده
 138خالد خليفة عبيد غشاب الشامس ي
 139خالد راشد علي بن قضيب الزعابي
 140خالد سالم خميس علي مصبح بن عفيد القايدي
 141خالد سيف محمد أمين الخاجه
 142خالد سيف مطر املنصوري
 143خالد عبدالعزيز حيدر يوسف عبدهللا
 144خالد عبدهللا ابراهيم سرحان الزعابي
 145خالد عبدهللا خميس املخيني الجنيبي
 146خالد عبدهللا سعيد الناعور النقبي
 147خالد علي محمد املجر آل ميهال
 148خالد محمد سعيد محمد السويدي
 149خالد محمد عبدهللا سليمان آل علي
 150خالد محمد نصيب مال هللا

 151خالد محمد يونس أحمد الحمادي
 152خديجة حسن أحمد حسن الحوسني
 153خديجه سيد احمد هاشم املازم
 154خلفان حامد خلفان عمير الكتبي
 155خلفان محمد سالم الناعور النقبي
 156خلود خميس مرزوق سليم علي
 157خليفة سالم سلطان القمزي
 158خليفة مراد محمد عبدالرحمن البلوش ي
 159خليفة يوسف محمد بالحاي املراشدة
 160خليفه ابراهيم محمد حبيب الحمادي
 161خليفه بالل سرور بالل
 162خليفه محمد جمعه محمد النقبي
 163خليل إبراهيم الحاج الحوسني
 164خليل محمد حسن محمد الظهوري
 165خليل موس ى عبدهللا محمد موس ى
 166خميس احمد خميس محمد املزروعي
 167خميس فايز خميس مبارك
 168خميس محمد علي الضعيف النقبي
 169خوله محمد علي عبدهللا الحوسني
 170درويش علي محمد عبدهللا
 171دعيج خليفه احمد خليفه الحوسني
 172راشد ابراهيم سالم العويني العليلي
 173راشد احمد عبيد سالم النقبي
 174راشد احمد محمد ابراهيم السويدي
 175راشد بيات علي عبدهللا مسعودي الكتبي

 176راشد جمعة حمد محمد املشغوني
 177راشد حسن احمد حسن الحوسني
 178راشد سالم عبدهللا صالح الكندي
 179راشد سالم علي مبارك املرزوقي
 180راشد سعيد راشد الشامس ي
 181راشد سلطان راشد حميد السويدي
 182راشد سيف حميد بالعيضب الكتبي
 183راشد سيف راشد عبيد املعمري
 184راشد علي سعيد جميع الهنداس ي
 185راشد علي سعيد عليوه النقبي
 186راشد علي مراد داد خداه
 187راشد محمد سالم راشد الزعابي
 188راشد مصبح ثابت مصبح القايدي
 189راشد مطر عبدهللا الزعابي
 190رضا علي غلوم داخداروباري
 191زايد ابراهيم محمد حسين ال علي
 192ساره بيك محمد عبدهللا عبدالرحمن البلوش ي
 193سالم احمد عتيق نغموش
 194سالم حسن خلفان خميس الطنيجي
 195سالم خلفان سالم حميد الكتبي
 196سالم خميس عبيد سعيد الريس
 197سالم دغيش راشد سالم دغيش الكتبي
 198سالم سعيد علي عبيد بن نايع القايدي
 199سالم سيف محمد بحير املهيري
 200سالم صالح علي غانم الكربي
 201سالم عبدهللا جاسم الحوسني

 202سالم عبدهللا سعيد بن نومه الكتبي
 203سالم علي تعيب عوى الكتبي
 204سالم علي عبيد الريل النقبي
 205سالم محمد ربيع محمد الكعبي
 206سالم محمد سالم حميد عيس ى الطنيجي
 207سالم مفرح مطر عبدهللا املسافري
 208سالم و موزة اوالد عبدهللا سعيد عبود املزروعي ووالدتهم
 209ساميه وسلوى أوالد غريب خدوم ووالدتهم
 210سعد سالم خدوم البارود الباروت
 211سعود ابراهيم حمد عبدالرحيم املازمي
 212سعود حسن مطر كزيه الروباري
 213سعود عبدالعزيز تيمور ميرزا علي
 214سعود علي سليمان عبدهللا الظهوري
 215سعود محمد ابراهيم حسن االميري
 216سعود مقداد سالم سعيد السويدي
 217سعيد احمد سعيد علي عبيد الشامس ي
 218سعيد احمد على خميس الظهوري
 219سعيد بطي مطر أحمد بن مرخان الكتبي
 220سعيد تعيب النوبي مبارك
 221سعيد راشد احمد عبيد الهاللي
 222سعيد راشد سعيد بن فريش الكندي
 223سعيد سالم سيف علي القايدي
 224سعيد صقر سعيد عبدهللا الكتبي
 225سعيد عبدالسالم احمد على الظهوري
 226سعيد علي عبدهللا علي الزعابي
 227سعيد محمد خميس خلفان املزروعي

 228سعيد محمد سلطان سعيد حمود القايدي
 229سعيده صابر صنقور صابر املراشده
 230سلطان ابراهيم محمد احمد الخكاك
 231سلطان احمد سلطان العسم السويدي
 232سلطان احمد عبيد احمد مخشب
 233سلطان حسن راشد ابراهيم الجروان
 234سلطان سعيد محمد الزراع النعيمي
 235سلطان سيف خليفة سيف املهيري
 236سلطان عبيد خليفة نجمه السويدي
 237سلطان مبارك سلطان مبارك بوخميس الشامس ي
 238سلطان محمد سليمان بن راشدوه النقبي
 239سلمان فهد محمد صالح بن فهيد
 240سلمان محمد حسين محمد فروشه
 241سلوى جمعه عباس عاشور
 242سليمان احمد جمعه سعيد الظهوري
 243سليمان علي سليمان راشد النقبي
 244سليمان علي سليمان رباع الظهوري
 245سليمان غانم سيف عبدهللا الزعابي
 246سيف احمد حسن شعبان ال علي
 247سيف احمد على خميس الظهوري
 248سيف أحمد عبيد الهماد الكندي
 249سيف سالم أحمد حماد املزروعي
 250سيف سيد يعقوب محمد سيد يعقوب الياس ي
 251سيف طارش علي عبدهللا القايدي
 252سيف عبدهللا خميس عبيد اليماحي
 253سيف عبدهللا راشد حسين الطنيجي
 254سيف محمد احمد محمد ال علي

 255سيف محمد سالم راشد الزعابي
 256سيف محمد علي صالح الزعابي
 257شمسه علي عبدهللا سنان ال علي
 258شهاب احمد علي حسن الدرمكي
 259صابر عبدهللا سهيل عيد خصوني اجتبي
 260صالح رحمة صالح رحمه الشامس ي
 261صالح علي محمد جاسم البلوش ي
 262صالح عيد بطي عيد الشويهي
 263صالح يوسف صالح ال علي
 264صقر ابراهيم علي ابراهيم حبش روباري
 265صقر خالد صقر خلفان املري
 266صقر غانم خليفة غانم الحميري
 267طارق احمد يوسف احمد الحمادي
 268طارق سالم حسن جمعه الشامس ي
 269طارق عبدهللا عبدالرحيم بن عسكر النقبي
 270طارق محمد أحمد محمد الشايب
 271طالب علي خلف الشحي
 272طالل راشد احمد ابراهيم النقبي
 273طالل سيف حامد محمد الزعابي
 274طالل عبدهللا سعيد محمد الزعابي
 275طالل عبدهللا محمد عاشوري الياس ي
 276طالل عبدهلل محمد امين عبدهلل الخاجه
 277ظافر عبدهللا صالح محمد القرفوش
 278عادل أحمد عبدهللا حسين الحمادي
 279عادل حسن بالل محمد عبدهللا
 280عادل عسكر محمد جمعة املازمي

 281عادل محمد جاسم علي الحوسني
 282عادل محمد عبدهللا سلطان ال علي
 283عارف حمد حميد صندل ال علي
 284عامر محمد هادي محمد الزرعوني
 285عائشة راشد عبدالرحمن علي النقبي
 286عائشة مجبل عنتر مرزوق ال علي
 287عائشة محمد أحمد لشكري
 288عائشة محمد ثاني مطر الحمادي
 289عائشه سيف علي سيف النقبي
 290عائشه صالح حسن محمد آل علي
عائشه وفاطمه وابراهيم أبناء موس ى ابراهيم محمد عبدالرحمن ميرك
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ووالدتهم
 292عبد العزيز خميس سعيد محمد النقبي
 293عبدالحميد ابراهيم علي ابراهيم االستاذ
 294عبدالرحمن احمد يوسف محمد الحمادي
 295عبدالرحمن جمعه عبدهللا ال علي
 296عبدالرحمن حمد خميس حديد الكعبي
 297عبدالرحمن سعيد سالم بوغانم السويدي
 298عبدالرحمن عبدهللا ناصر هالل املازمي
 299عبدالرحمن عيس ى يوسف عبدهللا الدرمكي
 300عبدالرحمن محمد احمد بكر الياس ي
 301عبدالرحمن محمد سالم العويني العليلي
 302عبدالرحمن محمد عبدهللا سالم بني حماد
 303عبدالرحمن محمد عبدهللا مخلوف النقبي
 304عبدالرحمن مراد عبدهللا مراد
 305عبدالرحيم عبدالرحمن محمد عبدالرحيم آل علي

 306عبدالرزاق مصطفى محمد حسن آل علي
 307عبدالعزيز صالح محمد الحسكان الظهوري
 308عبدالعزيز عبداللطيف عيس ى السركال
 309عبدالعزيز عبدهللا علي عبدهللا ال شهيل
 310عبدالعزيز على احمد الطليع الظهوري
 311عبدالعزيز محمد راشد بن راشدوه النقبي
 312عبدالعزيز محمد طاهر حاجوني الزرعوني
 313عبدالعزيز محمد مراد محمد البلوش ي
 314عبدالكريم عبدالرحيم حسن الرئيس الهرمودي
 315عبدهللا حسن عبدهللا
 316عبدهللا حسن علي العبدي السويدي
 317عبدهللا حمد حميدي سعود خصوني الكتبي
 318عبدهللا خميس راشد علي اليليلي
 319عبدهللا راشد بدر راشد الحطب
 320عبدهللا راشد خليفه عبيد الشامس ي
 321عبدهللا سالم سعيد الدرمكي
 322عبدهللا سالم محمد املخيني الجنيبي
 323عبدهللا سعيد عبدهللا الشحي
 324عبدهللا سعيد محمد بن خادم املنصوري
 325عبدهللا سليمان محمد بن راشدوه النقبي
 326عبدهللا علوي عبدالقوى ناصر الحارثي
 327عبدهللا علي خلفان بن خلف النقبي
 328عبدهللا علي سالم عبدهللا الكندي
 329عبدهللا علي سعيد علي الظهوري
 330عبدهللا علي عبدهللا بوتيله الشحي
 331عبدهللا علي محمد عبدهللا

 332عبدهللا عيس ى ابراهيم حسن الرئيس ي
 333عبدهللا محمد سعيد محمد باعمران
 334عبدهللا محمد سيف راشد الزعابي
 335عبدهللا محمد عبدهللا حسين املطروش ي
 336عبدهللا مرعى عامر حميد الحضرمي
 337عبدهللا ناصر احمد سليمان الحمادي
 338عبدهللا يوسف عبدالرحمن مراد البلوش ي
 339عبيد راشد عبيد بو عفراء ال علي
 340عبيد علي سعيد سلطان ال علي
 341عبيد محمد ربيع محمد الكعبي
 342عثمان بخيت جمعه خدوم الزعابي
 343عثمان عمر عثمان املازمي
 344عدنان صالح عبدالرحيم محمد الحمادي
 345عزيزة محمد احمد
 346على عبيد سلطان راشد السويدى
 347على محمد على محمد الشرقى
 348علي احمد عبدهللا عيالن الشامس ي
 349علي جاسم محمد مراد املازمي
 350علي جمعه اسماعيل خيري
 351علي حسن علي الطليع الظهوري
 352علي خليفة عبيد غشاب الشامس ي
 353علي خليفه سعيد قحاش ال علي
 354علي خميس سيف سالم النقبي
 355علي راشد خليفة ديماس السويدي
 356علي راشد عبيد حمد الزعابي
 357علي راشد عبيد سعيد النقبي

 358علي سالم عبيد علي الكعبي
 359علي سعيد سيف سالم الجابري
 360علي سعيد علي برشود النقبي
 361علي سلطان سويدان زايد دغيش الكتبي
 362علي سلطان علي حميد بوصبحي ال علي
 363علي سيف علي محمد بخيت اجتبي
 364علي عباس غلوم حسن البناي
 365علي عبدالرحمن علي يوسف حسن الحمادي
 366علي عبدهللا حسن محمد الزعابي
 367علي عبدهللا سليمان مراد املازمي
 368علي عبدهللا محمد بورحمه السويدي
 369علي كرم علي كرم الري
 370علي مبارك سالم دملوك الكتبي
 371علي محمد سيف الغزال الشامس ي
 372علي محمد علي حسن محمد ال مسلم
 373علي نوروز غريب شاه البلوش ي
 374علي وعبدهللا اوالد أحمد املر أحمد راشد
 375عليا حسن مال هللا محمد الحمادي ووالدتها
 376عمار علي حميد سعيد املهيري
 377عمر سليمان سعيد حمدون النقبي
 378عمر سيف محمد علي النقبي
 379عمر عبدالغفور عبدالقادر محمد الخاجه
 380عمر عبدهللا سالم قطامي الكتبي
 381عمر علي جالل علي البلوش ي
 382عمر محمد احمد حسن ال علي
 383عمر ناصر يوسف محمد الزعابي

 384عمران عبدالرحمن عبدالعزيز عبيد النابوده الشامس ي
 385عمران عبدهللا جمعه عبدهللا املازمي
 386عمران عبدهللا سالم ثوبان
 387عمرو علي سكران محمد عبيد الظهوري
 388عوض سعيد عبدهللا علي معدن الكتبي
 389عيس ى احمد سيف بن يعروف النقبي
 390عيس ى جاسم سالم عبدهللا آل علي
 391عيس ى خليفه راشد املشوي السويدي
 392عيس ى عباس محمد علي البلوش ي
 393عيس ى علي عبدهللا علي الزعابي
 394عيس ى محمد عيس ى ناصر
 395غانم عيس ى غلوم جعفر روباري
 396فاطمة احمد حسن محمود آل علي
 397فاطمة احمد سليمان حسين املازمي
 398فاطمة عبدالرحمن محمد عبدهللا البلوش ي
 399فاطمة علي سيف الغافري الكعبي
 400فاطمة محمد علي السعدي
 401فاطمة محمد نور عبدالرحمن حوير الزرعوني
 402فاطمه اسفنديار عبدالرحيم عبدهللا ووالدتها
 403فاطمه حسن محمد عبدهللا الدرمكي
 404فرج ابراهيم فرج مبارك
 405فهد أحمد علي محمد رهيف
 406فهد خليل علي عبدهللا محمد الصائغ
 407فهد عباس كزيه علي روباري
 408فهد عبدهللا علي عبدهللا النقبي
 409فوزية يوسف عباس احمد الرئيس ي

 410فيصل ابراهيم صالح عبيد بوعفره
 411فيصل احمد محمد حميد خميس العجماني
 412فيصل أحمد محمد صالح الحمادي
 413فيصل حسين زينل عبدالرحمن زينل
 414فيصل خليل علي الصائغ املازمي
 415فيصل راشد سيف راشد املعمري
 416فيصل عبدهللا عبدالرحمن الحلو الحمادي
 417فيصل عبدهللا قمبر محمد
 418فيصل عبدهللا محمد عبدالكريم املرزوقي
 419فيصل محمد محمد االنصاري املعيني
 420ماجد ابراهيم عبدهللا عبد العزيز آل درويش
 421ماجد أحمد محمد عمران قريدي الشامس ي
 422ماجد سعيد محمد الشمام الطنيجي
 423ماجد عبدهللا محمد اسماعيل الرئيس ي
 424ماجد عبدهللا محمد اللغاي النقبي
 425ماجد علي عبيد بن نصيب ال علي
 426ماجد هالل علي هالل الحوسني
 427مانع ابراهيم سالم النضامي آل علي
 428مانع عبدهللا احمد حريب الشحي
 429مانع عبدهللا سعيد محمد الزعابي
 430مبارك جمعه خدوم مبارك الشامس ي
 431مبارك راشد عبدهللا سالم الكتبي
 432مبارك سالم خليفه حمد الكتبي
 433مبارك علي مبارك بالل مواليد
 434محمد ابراهيم اسماعيل عبدالرحيم دورابي الزرعوني

 435محمد ابراهيم محمد سليمان السويدي
 436محمد ابراهيم محمد صابر االميري
 437محمد ابراهيم يوسف القصير بوعلي
 438محمد احمد راشد معرس النقبي
 439محمد احمد علي هادي
 440محمد احمد محمد سالم السالمي
 441محمد اسماعيل عبدهللا راشد جمعه ال علي
 442محمد امين محمد شريف النمر
 443محمد أحمد حسن أحمد ال علي
 444محمد أحمد سعيد املطوع املزروعي
 445محمد أحمد محمد حسين الزرعوني
 446محمد جاسم محمد حسين ال علي
 447محمد جمعة حمد املخيني الجنيبي
 448محمد جمعة سعيد محمد املشرخ
 449محمد حامد حسين العلوي اليافعي
 450محمد حسن سليمان خميس الظهوري
 451محمد حسن علي راشد اليليلي
 452محمد حسن محمد عبدالرحمن حسين ال علي
 453محمد حميد سعيد حميد الشامس ي
 454محمد خلف محمد عبيد الزعابي
 455محمد خميس سعيد ابوقريعه السويدي
 456محمد خميس علي بن سرحان الزعابي
 457محمد رضا حسن البناي
 458محمد سالم خلفان سعيد عبدهللا بن جرش الكتبي
 459محمد سالم سعيد املزروعي
 460محمد سبيل عبدهللا اسماعيل

 461محمد سعيد حسن خميس موس ى
 462محمد سعيد حسن مشروم الظهوري
 463محمد سعيد خميس احمد النقبي
 464محمد سعيد محمد سعيد بن عاشور
 465محمد سليمان محمد سليمان الظهوري
 466محمد صالح كشمك املشرخ املازمي
 467محمد عباس مراد محمد
 468محمد عبد الرحمن محمد بن دخين املطروش ى
 469محمد عبدالرحمن محمد شريف ال علي
 470محمد عبدهللا احمد اسماعيل الحمادي
 471محمد عبدهللا حسن محمد الزعابي
 472محمد عبيد جاسم عواسيه الزعابي
 473محمد عبيد حامد عبيد خليفة الطنيجي
 474محمد عبيد مرزوق سالم املراشده
 475محمد علي احمد الروس ي الحمادي
 476محمد علي اسماعيل عبدالرحيم الهرمودي
 477محمد علي ثابت مصبح القايدي
 478محمد علي سعيد محمد النقبي
 479محمد علي محمد الفحاح النقبي
 480محمد علي محمد علي امللعاي حمودي
 481محمد علي مراد حسن البلوش ي
 482محمد مال هللا عبدهللا سالم الحمادي
 483محمد مبارك سالم عبيد دملوك الكتبي
 484محمد مصطفى محمد علي املال الكوخردي
 485محمد نصيب سعيد مبارك املطروش ي
 486محمد وحيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

 487محمد وخالد ومنار اوالد عبدالرحيم حسن صالح سالم ال علي ووالدتهم
 488محمد ونجالء وسلطان اوالد خلفان علي سلطان جوكه ووالدتهم
 489محمود محمد حيدر البلوش ي
 490محمود ميرزا محمد جمعه محمد
 491مدينه محمود اسماعيل محمد
 492مراد علي بير بخش البلوش ي
 493مراد علي محمد احمد البلوش ي
 494مروان محمد سعيد زايد الكتبي
 495مروة احمد عبدهللا عبدالرحيم محمد
 496مريم إبراهيم نصيب بشير
 497مريم رحمة عبدهللا ناصر العويس الشامس ي
 498مريم سعيد حمد الجالف الشويهي
 499مريم وعائشه بنات عبيد سالم عبيد ووالدتهم
 500مشعل علي احمد بوهندي املنصوري
 501مصبح راشد مصبح السويدي
 502مصطفى خليل عيس ى مبارك املازم
 503مطر محمد حسن الزري الزعابي
 504معاذ علي محمد عبدهللا النقبي
 505معصومة ميرزا عبد هللا
 506منى علي محمد إسماعيل
 507مهدي حبيب حسين ناصر العبودي
 508موزة ابراهيم صنقور شامبيه وبناتها مريم وحليمة علي غلوم
 509ميثاء وعزه وعنود وفاطمه بنات عبدهللا عيس ى خميس آل علي ووالدتهم
 510ناصر احمد حسن شعبان آل علي
 511ناصر حسين علي احمد ال علي
 512ناصر سالم محمد سعيد الراشدي

 513ناصر علي عبيد علي احمد بن حميد
 514ناصر محمد عبدهللا طحنون اليماحي
 515نايع مطر سلطان علي الحافري
 516نجيب احمد علي سعيد الظهوري
 517نسيمه اخترعبدالخالق عبدالفتاح
 518نواف عبدهللا ناصراملخيني الجنيبي
 519نيران خليفه عبدهللا حسن خليفه الخليفه
 520هاشل علي هاشل احمد النقبي
 521هاني هالل محمد عبدهللا النقبي
 522هشام محمد عبدهللا طحنون اليماحي
 523هند يوسف عبدهللا امليرزا الحمادي
 524هياء سعيد مبارك سالم الحافري
 525هيثم خالد عبدالعزيز شهيل القحطاني
 526هيثم محمد سعيد بن فريش الكندي
 527وليد اسماعيل وليد اسماعيل دبوي
 528وليد عبيد خليفة محمد املهيري
 529وليد كيدي حيدر محمد املازمي
 530وليد محمد عبيد الغول السالمي
 531ياسر عمر يوسف جاسم الدوخي
 532ياسمين خاجه معين الدين محبوب
 533يحيى ابراهيم محمد العلي ال علي
 534يحيى مطر محمد حسن الزري الزعابي
 535يوسف حسن على سليمان الظهوري
 536يوسف سيف خلفان سعيد املري
 537يوسف عبدالرحمن محمد حواي الزرعوني
 538يوسف علي راشد عبيد املطروش ي
 539يوسف محمد يوسف عبدهللا
 540يوسف مهدي خادم علي الظهوري
 541يوسف ،راشد ،رشيده اوالد احمد جمعه محمد البلوش ي
 542يونس راشد محمد راشد النقبي

