اسماء املستفيدين للدعم السكني للدفعة األولى من سنة 7102
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ابراهيم جاسم محمد النجار الحمادي

2

ابراهيم راشد عبيد ليواد الزعابي

3

ابراهيم سالم عبدهللا آل علي

4

ابراهيم عبدالرحمن حمد املظلوم السويدي

5

ابراهيم عبدهللا سلطان املطوع آل علي
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ابراهيم عبدهللا عبدالرحيم بن عسكر النقبي

7

ابراهيم عبيد محمد املهيري

8

ابراهيم علي راشد الجروان النقبي

9

ابراهيم محمد دادي علي االميري

10

ابراهيم محمد عبدالرحمن القواض ي الحمادي

11

احمد ابراهيم احمد البصري الشامس ي

12

احمد ابراهيم عبدهللا دعيفس املهيري

13

احمد إبراهيم جمعة الحوسني

14

احمد جمعه سعيد جمعه النقبي

15

احمد خليفة علي سالم دملوك الكتبي

16

احمد درويش حسن علي املراشده

17

احمد راشد محمد راشد النقبي

18

احمد سعيد حبيب عبدالحسين ساجواني

19

احمد سلطان محمد علي املال

20

احمد سيف ثابت مصبح القائدي

21

احمد سيف حميد باللعيضب الكتبي

22

احمد سيف خلفان بو خماس املري

23

احمد سيف سلطان سليمان الظهوري

24

احمد عبدالرحمن حسن عبدهللا الحوسني

25

احمد عبدالكريم اسماعيل ابراهيم البريمي
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26

احمد عبدهللا علي عبدهللا النقبي

27

احمد عبدهللا محمد عبيد السويدي

28

احمد عبدهللا محمد مسعود ال علي

29

احمد عبيد راشد بو عفراء ال علي

30

احمد على عبيد املال ال على

31

احمد علي حسن احمد السلمان ال علي

32

احمد علي سالم آل علي

33

احمد علي هادي

34

احمد محمد الريس احمد الحمادي

35

احمد محمد خلفان بن عمير الكتبي

36

احمد محمد سعيد راشد النقبي

37

احمد موس ى محمد حسين املازمي

38

احمد هالل عبيد هالل املهيري

39

احمد يوسف عبدهللا يوسف املرزوقي

40

احمد يوسف محمد سليمان الحمادي

41

اسماء ابراهيم محمد عبدهللا الدرمكي

42

اسماء عبدهللا حسن علي الزرعوني

43

اسماعيل محمد محمود عبد الرحيم الزرعوني

44

امنه عبدهللا علي احمد السعدي

45

امنه ولطيفة بنات محمد سيف محمد مصبح القايدي ووالدتهم

46

امير علي عبدهللا سنان ال علي

47

امينه وشمسه وسعاد بنات جمعه محمد علي ووالدتهم

48

اوالد سالم حسن عبدهللا املال ووالدتهم

49

ايمان علي ابراهيم عواض

50

ايمن عبدهللا سالم حمدان النقبي

51

بدر سالم محمد راشد الدرس ي الكعبي

52

بدر علي صفر محمد االنصاري

53

بدرية جمعة عبدهللا راشد

54

توفيق محمد علي محمدالجسمي املعيني
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55

ثاني علي ثاني علي الشامس ي

56

ثريا علي عبدالرسول عبدالحسين شالواني

57

جابر عبدهللا عبدالرحيم محمد الزرعونى

58

جاسم عبدهللا سعيد عبدهللا النقبي

59

جاسم يوسف محمد امين الخوري

60

جمعه اسماعيل جمعه ابراهيم الحوسني

61

جمعه محمد علي بن شرارة الكتبي

62

حسن احمد حسن العلوى الظهوري

63

حسن احمد محمد خميس النقبي

64

حسن رضا محمد علي االنصاري

65

حسن سعيد حسن مشروم الظهوري

66

حسن عبدالرحمن محمد عبدهللا ال علي

67

حسن عبدهللا محمد جاسم الحمادي

68

حسن علي سالم عبدهللا الجويعد

69

حسين حسن علي الجالف

70

حسين صالح حسين محمد املرزوقي

71

حسين محمد علي العجله آل علي

72

حمد ابراهيم عبدالواحد صالح املرزوقي

73

حمد سالم سعيد غبار الشامس ي

74

حمد علي محمد أحمد البلوش ي

75

حمد عيس ى محمد املدفع

76

حمد محمد سعيد الكعبي

77

حمدان حامد حسين العلوي اليافعي

78

حمدان محمد عوض سيف حميدي الكتبي

79

حمدغانم حميد الحمر النعيمي

80

حمده عبدهللا صالح عبدهللا الكربي

81

حميد عبدهللا علي محمد الياس ي

82

حميد مبارك حسن محمد الجناحي

83

حواء حيدر داري أرملة موس ى محمد سلطان املازم
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84

خالد ابراهيم احمد عبدهللا البناي

85

خالد ابراهيم محمد العري الزعابي

86

خالد اسماعيل جمعه اسماعيل

87

خالد سعيد خميس بورشيد النقبي

88

خالد عبدهللا راشد العوبد ال علي

89

خالد عبدامللك احمد النابوده الشامس ي

90

خالد علي مبارك عبيد

91

خالد علي محمد علي الناعور النقبي

92

خالد محسن محمد شبانه الجسمي

93

خالد محمد احمد بكر الياس ي

94

خالد محمد عيس ى كرم املازمي

95

خالد هالل خميس ابراهيم سالم املازمي

96

خالد يوسف حسن ابراهيم البلوش ي

97

خلفان سالم احمد الحنطوبي النقبي

98

خلفان سيف محمد خلفان السويدي

99

خليفة سعيد عبيد ضاعن عبدهللا

 100خليفة عبدهللا علي قاسم العبيدلي
 101خليفة محمد حمد الزري الشامس ي
 102خليفه احمد ابراهيم الحمادي
 103خليفه خميس خليفه امللص
 104خليفه سعيد حمد خليفه حليس الكتبي
 105خليفه عبيد راشد العقروبي السويدي
 106خليفه على سعيد على الهنداس ي
 107خليفه محمد خليفه عبدهللا املرر
 108خميس ناصر محمد الغيالني الجنيبي
 109خوله محمد سعيد
 110راشد ابراهيم حمد ابراهيم الجروان الشامس ي
 111راشد احمد راشد احمد الهاللي
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 112راشد سالم علي العثماني النقبي
 113راشد سليمان علي سليمان الشحي
 114راشد سليمان ناصر ناصر النعيمي
 115راشد علي محمد عبيد الشامس ي
 116راشد محمد علي الخصوني الكتبي
 117راشد مصبح سالم سعيد
 118ريم محسن محمد عبدهللا الجسمي
 119زبيدة سليمان رستم عباس روباري
 120زبيده محمود اسماعيل محمد
 121زيتون احمد دادهللا حاجي
 122زينب ابراهيم احمد عبدهللا البلوش ي
 123زينب اسماعيل شرف
 124زينب محمد عبدالرحمن حسن حوكل
 125زينب مهدي هادي ناتم
 126زينب ورابعة وشيخة واحمد وعبدالرحمن اوالد وليد راض ي رضا خميس
 127سارة عبدهللا ابراهيم اميرى املازمي
 128ساري محمد ابراهيم ساملين النهدي
 129سالم حميد سالم حميد الشامس ي
 130سالم خلفان خميس الراشدي
 131سالم خليفه جمعه سالم الزعابي
 132سالم عبدهللا سالم العمراني الشامس ي
 133سالم علي سالم شركان آل علي
 134سالم علي عبيد املال ال علي
 135سالم محمد احمد سالم السالمي
 136سالم محمد خليفه ولد الطويله السويدي
 137سالم محمد خميس حديد الكعبي
 138سالم محمد سالم العثمان آل علي
 139سامي عبدهللا احمد هالل السعدي
 140سرور حمد سعيد بن نواس الكتبي
 141سعود جمعه جاسم احمد الزعابي
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 142سعود محمد راشد بيات السويدي
 143سعيد احمد إبراهيم محمد النمر
 144سعيد أحمد سعيد عبدهللا محمد بن حارب املهيري
 145سعيد جمعه سعيد جمعه النقبي
 146سعيد حمد حمد مصبح علي مترف الطنيجي
 147سعيد راشد عبيد سعيد النقبي
 148سعيد سالم سعيد جمعه املراشده
 149سعيد عبدهللا احمد املليح الفزاري
 150سعيد عبدهللا سعيد عمرالنقبي
 151سعيد عبدهللا سلطان املطوع
 152سعيد عبيد راشد جاسم الطنيجي
 153سعيد محمد سعيد جمعه املراشده
 154سعيد محمد صالح محمد الياس ي
 155سعيد نصيب سالم الطنيجي
 156سالمه علي راشد بن مويزه الكتبي
 157ساليم اسماعيل محمد جاروه املازمي
 158سلطان أحمد علي عبيد آل علي
 159سلطان خميس سعيد ابوقريعه السويدي
 160سلطان طالل محمد حسن الشريف
 161سلطان عبد الرحمن محمد حسين الحمادي
 162سلطان محمد سلطان تربع العبدولي
 163سلطان محمد علي الجويعد ال علي
 164سلمان حمد سعيد مسلم الريامي
 165سلمى حافظ عبدهللا محمد سليمان
 166سليمان محمد راشد بن راشدوه النقبي
 167سليمه عبيد مبارك الشريف ال علي
 168سهيل إبراهيم علي عبدهللا الياس ي
 169سيف احمد سيف بالعمى التميمي
 170سيف حمد ميحد محمد املهيري
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 171سيف ذياب علي ذياب املزروعي
 172سيف سلطان محمد بهارون آل علي
 173سيف عبدالرحمن عقيل عبدالرحمن ال علي
 174سيف عبدهللا سيف لينيد الشويهي
 175سيف عبيد راشد بن غازي املزروعي
 176سيف محمد راشد سيف النقبي
 177سيف محمد سالم خصوني الكتبي
 178سيف محمد كيدي علي
 179سيف مطر عبيد بن خليف الطنيجي
 180شريفة حسن أرملة درويش حسن إبراهيم رئيس ي
 181شيخه علي احمد حسين املازمي
 182صالح احمد صالح محمد
 183صالح علي محمد صالح آل علي
 184صالح علي يوسف صالح ال علي
 185صالح محمد صالح عبدهللا السوقي آل علي
 186صالح محمد علي صالح الزعابي
 187صالح يوسف محمد ناصر السويدي
 188صقر ابراهيم سيف املعيني الياس ي
 189صقر احمد علي عمران ال علي
 190صالح تيسير طلب عبدالفتاح اخميس
 191طارش مفرح مطر عبدهللا املسافري
 192طارق خليفه سلطان النابوده الشامس ي
 193طارق علي سعيد الحطب النقبي
 194طالل ربيع صالح الغيالني
 195طالل عبيد حديد عبيد الخميس ي
 196طالل عبيد سهيل سبت الزعابي
 197عادل احمد حسن عبدهللا الزرعوني
 198عائشة سيف مطر سيف بن قطي املنصوري
 199عائشة عبيد علي مطر الكعبي
 200عبدالحميد محمد حسن محمد الياس ي
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 201عبدالرحمن احمد علي سيف سالم
 202عبدالرحمن علي حسن الرضوان الحارثي
 203عبدالرحمن كامل اسماعيل ابراهيم البريمي
 204عبدالرحمن محمد خاطر زاهد الحمادي
 205عبدالرحمن محمد عبدهللا سلطان احمد
 206عبدالرزاق محمد عبدهللا هولي
 207عبدالعزيز أمين غلوم حسين الزرعوني
 208عبدالعزيز عادل ابراهيم احمد بن سيفان
 209عبدالعزيز عبدهللا حسن ال علي
 210عبدالعزيز محمد عبدهللا بن خلفان الزعابي
 211عبدالعزيز يوسف احمد صالح سليمان
 212عبدالكريم اسماعيل ابراهيم البريمي الزرعوني
 213عبدالكريم محمد احمد عبدهللا املازمي
 214عبدهللا ابراهيم علي حسن املازمي
 215عبدهللا ابراهيم نوخذا علي آل علي
 216عبدهللا احمد عبدهللا ال علي
 217عبدهللا اسحاق عبدهللا قمبر محمد
 218عبدهللا حسن احمد علي السويدي
 219عبدهللا حسن سعيد كنون الشامس ي
 220عبدهللا حسن عبدهللا محمد آل علي
 221عبدهللا حسن محمد الصرد املراشدة
 222عبدهللا خليفة احمد خليفه الحوسني
 223عبدهللا سالم نايف مراد املازمي
 224عبدهللا سعيد احمد خميس النقبي
 225عبدهللا سعيد محمد علي النقبي
 226عبدهللا سلطان سعيد الحمودي القايدي
 227عبدهللا عبدالرزاق محمد حسين بيزات
 228عبدهللا علي ثابت مصبح القايدي
 229عبدهللا فاضل ماجد الدوسري
 230عبدهللا محمد علي فخراء آل على
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 231عبدهللا محمد يعقوب محمد ال علي
 232عبدهللا معضد عبدهللا علي هويدن بني جتب
 233عبدهللا يوسف عبدهللا جمعه الحوسني
 234عبداملجيد محمد صالح محمد شريف حاجوني الزرعوني
 235عبيد ابراهيم عبدهللا حميد الشامس ي
 236عبيد احمد محمد عبيد الكعبي
 237عبيد ربيع خميس الزعابي
 238عزيزه عبدالرحمن محمد حسين الحمادي
 239عفراء علي حمود ووالدتها
 240على على سلطان الطيارى الظهوري
 241علي احمد علي علوان النقبي
 242علي احمد محمد عبدهللا النقبي
 243علي أحمد علي املال آل علي
 244علي حسين محمد حسين آل علي
 245علي خميس عبدهللا علي النقبي
 246علي راشد حمد حميد خصوني الكتبي
 247علي راشد عبيد دغيش الكتبي
 248علي سالم سعيد عبدهللا الكعبي
 249علي سعيد احمد بن يعروف النقبي
 250علي سعيد محمد سالم الظهوري
 251علي صالح سلطان صالح ال علي
 252علي عباس علي كنار الجسمي
 253علي عبد الواحد صالح حسن املرزوقي
 254علي عبدالقادر عبدالرحمن باجوه الصيعري
 255علي عبدهللا سعيد خلفان النقبي
 256علي عبدهللا علي حسين الحمادي
 257علي عبدهللا محمد عبدهللا الحضرمي
 258علي عبيد راشد عبيد الطنيجي
 259علي مبارك عمير علي الكتبي
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 260علي محمد سعيد راشد النقبي
 261علي محمد عبدهللا علي املعيني
 262علي مسعود علي مسعود الكثيري
 263علي ومريم اوالد جالل مراد ميراك البلوش ي ووالدتهم
 264علياء جلير فليمو ارملة محمود محمد عباس علي الزرعوني
 265علياء راشد أحمد بورنقين آل علي
 266علياء عبدالرحمن عبدهللا احمد املناعي التميمي
 267علياء علي محمد أرملة سعيد سالم سعيد
 268علياء وامل وموزه وحمده بنات احمد حسن ابراهيم ساحوه ووالدتهم
 269عمار اسماعيل عبدهللا محمد الزماني
 270عمر احمد محمد علي الشحي
 271عمر اسماعيل محمد الجنيدي الحضرمي
 272عمر خالد عامر سالم بالليث
 273عمر عبدهللا عبدالعزيز النابوده الشامس ي
 274عمر عبدهللا محمد عبدهللا الحمودي
 275عمر علي حسن بوخلف الحمادي
 276عمر علي سعيد علي املهيري
 277عمر مال هللا حسن حسين الياس ي
 278عمر محمد علي راشد النقبي
 279عمران حسن علي حميد املهيري
 280عمران عبدالرحمن علي عبدالرحمن االنصاري
 281عوض محمد سالم علي خصوني
 282عيس ى احمد ابراهيم محمد املازمي
 283عيس ى اسماعيل محمد اسماعيل السعدي
 284عيس ى خليفه سيف بن قصمول السويدي
 285عيس ى ضاحي محمد أحمد املدفع الحارثي ووالدته
 286عيس ى محمد ابراهيم نعوره الياس ي
 287عيس ى ناصر محمد حارب السويدي
 288عيس ى يوسف خاطر زاهد الحمادي
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 289عيس ى يوسف محمد لشكري البلوش ي
 290غانم سعيد جمعه مبارك الضرس
 291غريب محمد سيف بن سويف آل علي
 292غيث مال هللا حسن النجار ال النجار
 293فارس عبدهللا قمبر محمد
 294فاطمه احمد علي عبدهللا
 295فاطمه سالم سيف حسن الكندي
 296فاطمه عبدهللا حسين احمد املرزوقي
 297فايز مطر فايز مطر الخيال
 298فهد احمد ابراهيم عبدهللا ال علي
 299فهد خميس مال هللا ياقوت الحمادي
 300فهد صابر صنقور صابر املراشدة
 301فهد يوسف عبيد ساحوه آل علي
 302فيصل حسن علي حسن البلوش ي
 303فيصل عبدالرحمن سليمان درويش موس ى
 304فيصل عبدهللا محمد علي آل علي
 305فيصل محمد جاسم عبدالرحمن املازمي
 306فيصل محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعوني
 307كريمة عيس ى متولي
 308كلثوم محمد أرملة محمد عل مندي ظهرابي
 309كلثوم محمد غلوم اسد الجسمي
 310لطيفه خليفة راشد اليماني املازمي
 311ماجد ابراهيم حميد علي الريس ي
 312ماجد احمد غلوم عباس درويش
 313ماجد جاسم خليفه الدوخي السناني
 314ماجد خليفه سلطان النابوده الشامس ي
 315ماجد عبدالغفور عبدالعزيز محمد األنصاري
 316ماجد عيس ى راشد سيفان العبدولي
 317مال هللا عبدهللا سالم صالح الحمادي
 318مبارك عبدهللا مبارك محمد املرزوقي
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 319محسن احمد عباس احمد الروباري
 320محمد ابراهيم عبدهللا بخيت املواش ي
 321محمد ابراهيم نوخذا علي ال علي
 322محمد احمد سالم الحمادي
 323محمد احمد صالح محمد
 324محمد احمد على يعروف النقبي
 325محمد اسماعيل محمد أحمد الزرعوني
 326محمد أحمد زكريا الجسمي
 327محمد أحمد علي املال الحمادي
 328محمد بهمن محمد موال نوروزي
 329محمد جمعه عبيد زايد الكتبي
 330محمد حسن علي الحديدي املهيري
 331محمد حسن علي محمد آل علي
 332محمد حمد عبيد بن سرحان الغفلي
 333محمد حميد احمد الشحص ي الزعابي
 334محمد خميس أحمد املطوع النقبي
 335محمد خميس غريب مسعود الناخي
 336محمد سالم عبدهللا سالم النقبي
 337محمد سالم على سالم آل على
 338محمد سالم علي سالم القايدي
 339محمد سعيد جمعة العبودي الطنيجي
 340محمد سعيد علي الناعور النقبي
 341محمد سيف خليفه بن سمحه الشامس ى
 342محمد سيف راشد مصاقره الزعابي
 343محمد سيف سعيد محمد القايدي
 344محمد عبدالجليل عبدالرحمن بو خلف الحمادي
 345محمد عبدالعزيز محمد حوير الزرعوني
 346محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا الحوسني
 347محمد عبدهللا سيف لينيد الشويهي
 348محمد عبدهللا محمد املرزوقي
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 349محمد عبدهللا محمد عبدهللا آل علي
 350محمد عبيد علي حميد املهيري
 351محمد علي اسماعيل محمد الحمادي
 352محمد علي جاسم معراي العبدولي
 353محمد علي حسن الحوسني
 354محمد علي سالم بن رشيد الكتبي
 355محمد علي مبارك عبيد
 356محمد عيس ى راشد سيفان العبدولي
 357محمد عيس ى محمد املال الجسمي
 358محمد غلوم محمد جمعه
 359محمد موس ى حسن علي املازمي
 360محمد موس ى محمد يوسف الهوتي
 361مرتض ى محمد درويش احمد املازمي
 362مروان أحمد ابراهيم الحمادي
 363مروان خليفة محمد ابراهيم البلوش ي
 364مريم ابراهيم علي الديك السويدي ارملة سيف جمعه بالعمى التميمي
 365مريم عبدهللا ابراهيم ارملة محمد علي يوسف املزروعي
 366مريم عبدهللا ارملة محمد عبدالرحمن محمد حوير
 367مريم عبيد سرور عبيد الزعابي
 368مريم علي عبدالرحمن البيرق
 369مريم عيد عبيد سالم
 370مريم محمد حسن
 371مريم محمد عبدالعزيز االنصاري
 372مصطفى محمد يوسف ابراهيم البلوش ي
 373مطر سالم سلطان محمد الكتبي
 374مكية احمد عمران الحوسني
 375منى وصفاء وايوب اوالد احمد حمدان حسن الزعابي ووالدتهم
 376منيره سعيد عبيد الوالي آل علي
 377منيره عبدهللا محمد ابراهيم البلوش ي
 378موزة عبيد خلفان عبدهللا الطنيجي
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 379موزة محمد علي
 380موزه حسن محمد راشد ال علي
 381موزه ونوره بنات خلفان علي محمد خادم الشامس ي
 382موس ى كمال محسن جواد ساجوانى
 383موس ى مبارك سرور أبوصيم الكتبي
 384نادية عاشور حسن عبدهللا املال
 385ناصر عبدهللا سالم بطي بن ذيبان
 386ناصر علي عبيد علي الزعابي
 387نبيل احمد عبدهللا عيس ى املزروعي
 388نجمة محمد عباس محمد البلوش ي
 389نعيمة حسن علي محمد آل علي
 390نوره إسماعيل مراد املازمي
 391نوره عبدهللا علي محمد
 392نوره ويوسف وعبدهللا اوالد محمد عباس محمد علي البلوش ي ووالدتهم
 393هاجر عبدهللا محمد علي املازمي
 394هادي محمد سيف مبارك الكتبي
 395هاشم محمد علي هاشم
 396هالل محمد سيف هالل النقبي
 397هند ومريم بنات سليمان راشد مطر املطروش ي
 398هيثم علي محمد علي النقبي
 399وليد احمد حسن صوينع السويدي
 400وليد محمد ملنك عمر مراد البلوش ي
 401ياسرعبيد هاشم عبيد
 402يعقوب يوسف صالح سالم الحمادي
 403يوسف شاكر علي البلوش ي
 404يوسف عبدهللا عقيل عبدالرحمن آل علي
 405يوسف علي سالم حميد باللعيضب الكتبي
 406يوسف علي محمد صالح محمد آل علي
 407يوسف محمد عبدهللا النجار الحمادي
 408يوسف محمد موس ى سعيد الظهوري
 409يوسف محمد يوسف جاسم الدوخي

