أسماء املستفيدين للدعم السكني للدفعة الثانية لسنة 2017

اسم املستفيد

م
1

ابراهيم سعيد عبدهللا الشحي

2

ابراهيم عبدهللا ابراهيم العضب اللوغاني

3

ابراهيم عبدهللا احمد دغلى الظهوري

4

ابراهيم عبدهللا حسن محمد البلوش ي

5

ابراهيم عبيد ابراهيم عبيد السويدي

6

ابراهيم علي عبدهللا محمد عبدالرحمن

7

احمد ابراهيم علي محمد الظهوري

8

احمد ابراهيم مراد علي املازمي

9

احمد حسن علي بن حنيفه البلوش ي

10

احمد خلفان سالم سيف الكندي

11

احمد خميس حسن سيف الكندي

12

احمد راشد خميس الغيص النقبي

13

احمد راشد علي محمد الحمودي

14

احمد سالم راشد القوم الكتبي

15

احمد سعيد عبيد حساوى القحطاني

16

احمد سلطان سالم مسافري الكتبي

17

احمد شاهين احمد محمد الحوسني

18

احمد صالح محمد بن جميع الهنداس ي

19

احمد عباس غالم حسين الجسمى

20

احمد عبدهللا سعيد بن سعيدوه الخالدي

21

احمد عبدالواحد سلطان محمد العجماني

22

احمد عبيد احمد سيف الطنيجي

23

احمد عبيد سالم بن حسين املراشدة

24

احمد علي احمد املال الحمادي

25

احمد علي احمد خليفة البدواوي

26

احمد علي راشد حميد السويدي

27

احمد علي سعيد بن خلفان الزعابي

28

احمد عيس ى مراد محمد درويش

29

احمد محمد سعيد بن جمعوه الحياى

30

احمد محمد سعيد محمد الكندي

31

احمد محمد سيف احمد راشد الطنيجي

32

امنه عبدهللا جمعه ارملة علي جاسم عبدهللا معراي

33

امنه محمد سعيد وابنتها وداد بالل مال هللا سالم الياس ي

34

امنه محمد سلطان وابنها مشعل عبدالرزاق عبدالنور مير هادي املازم

35

امينة وزينب وساره ونوره بنات عبيد جمعه فرج املازمي ووالدتهم

36

انس وخوله اوالد جمعه محمد صالح الحوسني ووالدتهم

37

ايمن موس ى محمد احمد الظهوري

38

ايوب صالح كشمك املشرخ املازمي

39

بدرية عبدهللا عبدالرحمن مبارك

40

بشير عبيد الحميدي خصوني الكتبي

41

بطى حسن جاسم العوانى النعيمي

42

تميم سالم حميد تميم

43

تهانى محمد عبدهللا محمد الحمادى

44

ثريا وفاطمة ومشعل ومحمد وموس ى وميرة ومنال وعبدهللا أبناء حسن موس ى حسن ووالدتهم

45

جاسم جاسم محمد حسن الحمادي

46

جاسم حسن محمد عبدهللا الدرمكي

47

جاسم علي محمد

48

جاسم محمد حسن عبدهللا الحمادي

49

جاسم محمد علي بن هده السويدي

50

جميل جالل حسن مطر املازمى

51

حسن جمعه عيس ى حسن البسطي

52

حسن عبيد راشد الحبيب الحمودي

53

حسن عيس ى ابراهيم محمد ميرك

54

حسن محمد سالم راشد الزعابي

55

حسين علي سعيد علي النقبي

56

حسين علي مراد عبدهللا البلوش ي

57

حسين يوسف عبدالعزيز االنصاري

58

حليمة علي احمد ارملة محمد عبدهللا حسن املرزوقي

59

حليمة محمد حسين لشكري

60

حمد تميم حميد خصوني الكتبي

61

حمد سعيد محمد عبدهللا البديوي الطنيجي

62

حمد عبدهللا محمود محمد الحمادي

63

حمد عيس ى محمد املدفع

64

حمد محمد حسن الشيباني الكتبي

65

حمدان خليفة حسن بن سرور الكتبي

66

حمدان راشد سعيد خاصوني الكتبي

67

حمدان سالم خلفان خميس الراشدي

68

حمدان هارون صديق البلوش ي املازمي

69

حميد عبدهللا محمد احمد

70

حميد عبدهللا محمود محمد الحمادي

71

حميد ماجد عبدهللا العويس الشامس ي

72

خالد ابراهيم حسين عبدهللا البلوش ي

73

خالد احمد جمعه محمد البلوش ي

74

خالد احمد خميس الكابوري النقبي

75

خالد احمد سعيد الخشرى النقبي

76

خالد سعيد جمعان حبليل الحضرمي

77

خالد سعيد محمد الطنيجي

78

خالد عبدهللا حسين علي الرئيس ي

79

خالد علي حسن علي املطروش ي

80

خالد محمد احمد محمد الزعابي

81

خالد محمد عبدهللا خداده املازمي

82

خديجه علي حاجي محمد احمد الدرمكي

83

خلفان راشد سعيد راشد الكندي

84

خلفان راشد عبيد بن هده السويدي

85

خلفان سعيد راشد سعيد الكندي

86

خليفة سيف عبدالرحمن محمد املازمي

87

خليفة عامر محمد الشحي

88

خليفة مصبح عبيد بن يولك الكتبي

89

خليفه ابراهيم علي سليمان املازمي

90

خليفه حمد سالم خليفه حمد الخرم الكتبي

91

خليفه سالم حسن سالم آل علي

92

خليفه محمد حسين علي الحوسني

93

خليل ابراهيم على الطليع الظهوري

94

خليل داود محمد دراع املازمي

95

خميس خلفان خميس الراشدي

96

خميس سعيد راشد سعيد الكندي

97

خميس علي سيف صالح الكندي

98

خولة جاسم غلوم عباس

99

داود صالح مدني انصاي املعيني

 100ذياب محمد راشد عبدهللا بن معدن الكتبي
 101راشد خلفان محمد حسن الكندي
 102راشد سعيد عبيد حساوى القحطاني
 103راشد عبدهللا محمد عبيد السويدي
 104راشد علي راشد علي اليليلي
 105راشد عمر راشد جمعه الظهوري
 106راشد محمد راشد عبيد اليماحي
 107راشد محمد راشد علي العنتلي
 108ريم محمد مطر الخيال الطنيجي
 109زينب حسن علي
 110سالم احمد سالم عبدهللا الخنبش ي
 111سالم إبراهيم محمد سالم املرزوقي
 112سالم تميم سالم تميم الريامي
 113سالم جمعه سالم جمعه بني وحيد
 114سالم راشد محمد مسعود بن حامد الطنيجي
 115سالم سعيد جمعه سعيد فريح

 116سالم سعيد راشد سعيد الكندي
 117سالم سيف علي خلفان الكندي
 118سالم عبدهللا صالح عبدهللا سريع الكربي
 119سالم عبدهللا محمد عبدهللا السالمي
 120سالم عبيد سالم عبيد العامري الكتبي
 121سالم مبارك سالم عابر آل علي
 122سالم مصبح محمد سالم
 123سالم مطر مصبح الراشدي
 124سامي عبدهللا محمد عبدان النقبي
 125سرور ربيع فرحان سعيد املزروعي
 126سرور سلمان خميس الزعابي
 127سعود سالم مطر الكتبي
 128سعود سلطان محمد سلطان امليل
 129سعيد احمد سليمان
 130سعيد حسن محمد حسن الكندي
 131سعيد حمد سعيد مسلم الريامي
 132سعيد حميد حسن الوالي الكندي
 133سعيد سليمان سعيد تشون الظهوري
 134سعيد علي احمد املر النقبي
 135سعيد علي عبيد بن غنيم الكتبي
 136سعيد ماجد سعيد خميس الشبيص ي
 137سعيد محمد املر سعيد الشحي
 138سعيد محمد سالم القطامي الكتبي
 139سعيد محمد سعيد سريح حسن الكندي

 140سعيد محمد سعيد محمد الظهوري
 141سعيد مفرح مطر عبدهللا املسافري
 142سالمه يعقوب سالم نصيب
 143سلطان حمد سالم الخرم الكتبي
 144سلطان حميد سلطان حميد السويدي
 145سلطان سالم سلطان سالم الكعبي
 146سلطان سعيد مبارك جزيعي الكتبي
 147سلطان سهيل حمدان حسن الزعابي
 148سلطان سيف سعيد خصوني الكتبي
 149سلطان عبدهللا محمد عبيد السويدي
 150سلطان محمد سالم بالعبد
 151سلطان محمد سلطان تربع العبدولي
 152سلطان محمد صالح يوسف الحمادي
 153سلطان ومنصور وعائشه اوالد حمد سلطان صقر بونواس ووالدتهم
 154سليمان عبدهللا سليمان عبدهللا الظهوري
 155سليمان عبدهللا علي القصيب النقبي
 156سهيل مبارك محمد سباع الكتبي
 157سويدان سلطان سويدان الخترش الكتبي
 158سيف حسن محمد حسن الكندي
 159سيف زايد خلفان سعيد السيابي
 160سيف سعيد راشد سعيد الكندي
 161سيف عبيد سيف قصمول السويدي
 162سيف علي سيف صالح الكندي
 163شاهر فيصل مشعل العدوان

 164شوق وريم بنات عمار محمد عبدهللا راشد النقبي
 165صالح سالم عبدهللا صالح الكندي
 166صالح ناصر سالم مسفر الكربي
 167صالحه حبيب غالم حسين الجسمي
 168صفية ابراهيم عبدهللا
 169صقر راشد سالم حميد النقبي
 170صوغيه اسد احمد اسد الهاشمي
 171طارق حسن أحمد حسن الحمادي
 172طارق عبدهللا علي القواض ي الحمادي
 173طاهر على عبد الرحيم ناصر ساجوانى
 174طالل حسين يوسف عبدالعزيز األنصاري
 175طالل عيس ى محمد حجي
 176عاليه خالد عبدهللا أرملة احمد عبود بالفطيم
 177عايدة نصيب صالح املخيني الجنيبي
 178عائشة بي موس ى ارملة حاب فيروز مبارك
 179عائشة جمعه خميس السويدي
 180عائشة عبيد خميس وابنتها اسماء ناصر علي سيف
 181عباس سليمان رستم رودياري
 182عبد الرحيم علي عبد الرحمن علي ال علي
 183عبدالرحمن راشد سالم ال صالح الطنيجي
 184عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد ال علي
 185عبدالرحيم حسن علي هاشم الحمادي
 186عبدالرحيم يوسف حسن احمد الحمادي
 187عبدالرسول ازر علي املاجدي

 188عبدالعزيز حمد سعيد عبيد القابض الطنيجي
 189عبدالعزيز طارق سالم فرحان الجالف
 190عبدالعزيز عبدالرحمن محمد عبدهللا حواى الزرعوني
 191عبدالعزيز عبيد محمد عبيد النقبي
 192عبدالعزيز معضد سلطان عبدهللا بن هويدن بن جتب
 193عبدهللا ابراهيم محمد علي الحوسني
 194عبدهللا احمد على الشرقى الظهوري
 195عبدهللا جاسم علي عبدالرحيم ساجواني
 196عبدهللا حسن حاجي هيدوس املرزوقي
 197عبدهللا حسن عبدهللا محمد ال علي
 198عبدهللا حسن عبيد بو خاطر الشامس ي
 199عبدهللا حيدر عبدهللا محمد الزرعوني
 200عبدهللا خلفان محمد حسن الكندي
 201عبدهللا خليفه علي خميس الكعبي
 202عبدهللا خميس حسن سيف الكندي
 203عبدهللا خميس ساملين مبارك املراشده
 204عبدهللا راشد سعيد راشد الكندي
 205عبدهللا سالم حسن حمد الكربي
 206عبدهللا سالم علي غريب املازمي
 207عبدهللا سعيد احمد سعيد ابو زنجال
 208عبدهللا سعيد عبيد خدوم النقبي
 209عبدهللا سليمان خلفان املعدي
 210عبدهللا عبدالعزيز يوسف محمد صالح
 211عبدهللا عبيد محمد بن حرابه الكتبي

 212عبدهللا علي سعيد راشد الكندي
 213عبدهللا ماجد سالم عبيد املهيري
 214عبدهللا محمد رفيع محمد صالح محمد رفيع
 215عبدهللا محمد مراد علي املازمي
 216عبدهللا مراد محمد القصاب البلوش ي
 217عبدهللا مطر سلطان بالعبد الكتبي
 218عبدهللا مطر علي مطر بن غرير الكتبي
 219عبدهللا مهير خلفان عبيد جاسم الطنيجي
 220عبدهللا يوسف احمد محمد ال علي
 221عبدهللا يوسف محمد عبدالرحمن الزرعوني
 222عبيد علي عبيد املسلماني النقبي
 223عبيد علي محمد جابر املزروعي
 224عبيد محمد عبيد زايد الكتبي
 225عصام صالح احمد العامل الحيايى
 226علي ابراهيم عبدهللا محمد املازمي
 227علي إبراهيم علي الطليع الظهوري
 228علي خلفان سالم سيف الكندي
 229علي خلفان سعيد راشد الكندي
 230علي خميس علي الغصيب النقبي
 231علي راشد سعيد راشد الكندي
 232علي راشد عبيد موس ى الزعابي
 233علي راشد علي عيس ى الزعابي
 234علي سيف علي سيف الحميدي
 235علي عبدالسالم محمد احمد

 236علي عبدهللا سعيد عبود املزروعي
 237علي عبدهللا صالح عبدهللا سريع الكربي
 238علي عبدهللا علي حمد النقبي
 239علي عبيد اسماعيل الباروت البارود
 240علي عبيد خلفان فارس الكتبي
 241علي عبيد راشد عبيد الكتبي
 242علي عبيد سلطان بن غاشم الكتبي
 243علي غلوم حسن البناي
 244علي مال هللا مطر حسن آل علي
 245علي محمد سعيد مجرن الكتبي
 246علي محمد علي حسن النقبي
 247علياء خليفه عامر محمد الشحي
 248علياء وحصة ومحمد وميثاء اوالد فيصل محمد علي كمال ال علي ووالدتهم
 249عمار عبدهللا علي عبدهللا خاطر الشامس ي
 250عمر راشد احمد بورنقين آل علي
 251عمر سعيد احمد الوالي النقبي
 252عمر سعيد هادي الحمد
 253عمر سيف راشد الظنين النقبي
 254عمران حمدان عسكر إسماعيل العسكر
 255عمران راشد عبدالسالم محمد املعيني
 256عمران محمد عيس ى كرم املازمي
 257عواطف ورانيا بنات حبيب عبيد علي ووالدتهم
 258عيس ى محمد خميس عمبر الحمادي
 259فاطمة سلطان عمير سعيد الكتبي ووالدتها

 260فاطمة غلوم رضا
 261فاطمة محمد عباس أحمد البلوش ي
 262فاطمه علي محمد علي املازمي
 263فاطمه وعائشه وآمنه أبناء حامد مبارك حامد ووالدتهم
 264فالح اسماعيل احمد خليفه الحوسني
 265فهد خلفان عبيد املغني النقبي
 266فهد خليفه خميس خليفه امللص
 267فهد عيس ى محمد ابراهيم البلوش ي
 268فهد محمد احمد محمد املال
 269فيصل حميد عبدهللا عياف الوشاحي
 270فيصل محمد اسماعيل عبدهللا آل علي
 271كاظم غلوم عباس على املازمي
 272لطيفة محمد صالح غريب الحمادي
 273ليلى وسوسن وكلثم بنات حسن رستم غلوم
 274لينا حسن محمد حسين املازمي
 275ماجد و فاطمة اوالد سلطان علي عبدهللا جمعة املازمي
 276مبارك مبخوت محمد صالح الكتبي
 277مبارك محمد مبارك حبروش السويدي
 278محفوظة ابراهيم حسن الشبلي
 279محمد ابراهيم علي محمد
 280محمد ابراهيم مراد عبدهللا املازمي
 281محمد احمد محمد سليمان ال علي
 282محمد احمد محمد علي املرزوقي
 283محمد برمان عبدهللا عبيد النقبي

 284محمد حسن احمد سليمان الحمادي
 285محمد حسن سيف الوالي الكندي
 286محمد حسين احمد ابوصيم آل علي
 287محمد خلفان سليمان محمد النقبي
 288محمد خميس محمد العاجل الزعابي
 289محمد سالم خلف الشاعر النقبي
 290محمد سالم محمد جمعه الكعبي
 291محمد سعيد اسماعيل سعيد املزروعي
 292محمد سعيد مبارك جزيعي الكتبي
 293محمد صقر محمد ال علي
 294محمد عبدهللا ابراهيم محمد الهرمودي
 295محمد عبدهللا حسن ميراك البلوش ي
 296محمد عبدهللا سالم الحمادي
 297محمد عبيد خميس الذيب النقبي
 298محمد عبيد خميس عفاد الحمودي
 299محمد عبيد علي سالم الشامس ي
 300محمد عقاب بالل فيروز الباروت
 301محمد على محمد حسن العبدولي
 302محمد علي احمد درويش الرئيس ي
 303محمد علي خلفان علي الخصوني الكتبي
 304محمد علي محمد الجسمي املعيني
 305محمد علي مراد داد خداه
 306محمد غريب خدوم كشاش املزروعي
 307محمد غلوم شامبيه مبارك البلوش ي

 308محمد مطر سيف عبيد الطنيجي
 309محمد موس ى على دغلى الظهورى
 310محمد ناصر أحمد صالح هالبي
 311محمد يوسف عبدهللا خميس البلوش ى
 312محمد يوسف محمد عبدهللا آل علي
 313محمد يوسف محمد نصير الهاشمي
 314محمود هالل محسن هالل املعمرى
 315مريم احمد بن علي ارملة اسماعيل عبيد قمبر
 316مريم بشير عبدالرحمن علي
 317مريم عبدهللا سليمان محمد
 318مريم هارون علي خميس
 319مسعود محمد صالح محمد نبي الزرعوني
 320مسفر محمد ابراهيم ساملين النهدي
 321مصبح سلطان مصبح راشد الكتبي
 322مطر محمد مطر محمد الكعبي
 323مفرح محمد علي عبدهللا بن هويدن
 324منصور جمعه عبدهللا جمعه الجنيبي
 325منيرة احمد علي شعنون
 326مهند جاسم علي مبارك املرزوقي
 327مهير علي نايع محمد الكتبي
 328موزة احمد علي محمد بن قطامي
ميثاء و مريم و مايد ومي وحليمة وعبدهللا وفاطمة ومنصور أوالد علم عبدهللا محمد البيرق
 329ووالدتهم
 330ناصر خميس خيري خميس الحمادي

 331ناصر عيس ى عثمان عبدهللا املازمي
 332نجاة وفضيلة بنات محمد عبدالرسول عبدالحسين شالواني
 333نورة عبدالرحمن محمد شريف ال علي
 334نورة وهبة وعمر اوالد عبدهللا عمر سعيد عمر بامدسدوس
 335نوره محمد حسن مراد الدرمكي
 336هالل سعيد محمد حسن الكندي
 337هند تريم علي سالم املهيري
 338هيثم عبدهللا علي كمال الحمادي
 339وائل علي سعيد علي حميد
 340وليد ابراهيم محمد مراد املازمي
 341وليد سليمان عبدهللا العقيد النقبي
 342وليد محمد ابراهيم بن صندل آل علي
 343يعقوب اسماعيل هيكل عاشور البلوش ي
 344يوسف احمد درويش آل علي
 345يوسف اسد إسماعيل محمد املال
 346يوسف حميد محمد بالحاج املراشدة
 347يوسف سعيد محمد عبدهللا النقبي
 348يوسف علي محمد الناعور النقبي
 349يوسف علي يوسف حريثي النقبي
 350يوسف محمد سرور عبيد الزعابي
 351يوسف يعقوب محمد ال علي
 352يونس محمد دادهللا حاجي البلوش ي

