
االســمم

ابتسام علً راشد علً الحفٌت1ً

ابراهٌم صالح عبدهللا سالم الطنٌج2ً

ابراهٌم عبدالرحمن غرٌب عبدالرحمن الرئٌس3ً

ابراهٌم عبدهللا احمد ابراهٌم الحمادي4

ابراهٌم عبدهللا حسن دمحم الزعاب5ً

ابراهٌم عبٌد سعٌد الزود ال عل6ً

ابراهٌم علً شامبً البلوش7ً

ابراهٌم مبارن سالم بن تاعب المهٌري8

ابراهٌم دمحم جاسم عبدهللا9

ابراهٌم مراد احمد دمحم البلوش10ً

ابراهٌم مطر ابراهٌم مبارن الجسم11ً

ابراهٌم نظر جمعه ابراهٌم الحوسن12ً

ابراهٌم وفاتن وشٌخه وعوشة وعلٌاء أبناء عبٌد علً عبٌد العبدي السوٌدي13

ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم عبدهللا بوصٌم آل عل14ً

احمد جمعه دمحم جمعه بالمٌزي الفالس15ً

احمد حسن احمد الحار الشح16ً

احمد حسن خمٌس حسن الزٌودي17

احمد حسٌن عبدهللا فضل الحمادي18

احمد سلٌمان دمحم عبٌد السعدي19

احمد صالح احمد احمد عبٌد الشح20ً

احمد صالح احمد عبدالواحد الشح21ً

احمد عبدهللا على بن عبود النمب22ً

احمد عبدهللا علً احمد الحبس23ً

احمد علً احمد دمحم الٌماح24ً

احمد فالح غلوم علً المازم25ً

احمد دمحم احمد عبدالرحمن التمٌم26ً

احمد دمحم صالح بوكاله لوتاه27

احمد دمحم علً دمحم الشح28ً

احمد دمحم لل دمحم عٌسى البلوش29ً

احمد دمحم ٌحٌى زكرٌا ٌحٌى30

احمد ناصر حسن الكاس ال عل31ً

احمد وعبدهللا ومنى وعاشه وعبدالرحمن ابناء عبدالرحمن شكر هللا عبدهللا32

ادرٌس عبداللطٌف عبدالغفار دمحم رسول الخاجه33

اسماعٌل عبدالكرٌم عبدالجلٌل صالح البلوش34ً

ام كلثوم دمحم عبدهللا باحاجً الحمادي35

امنه سعٌد عبٌد المٌشً الشح36ً

امنه سٌد دمحم37

امنه كلندر حسٌن38

امنه دمحم احمد الشحً وابنتها فاطمه39
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امنه ٌوسف عبدهللا حارب المهٌري40

اٌمان حسن دمحم السخاوي41

أحمد ابراهٌم خمٌس سرتن االنصاري42

أحمد حسن علً حسٌن43

أحمد خلفان سلطان لحمودي الماٌدي44

أحمد سالم علً طحنون النمب45ً

أحمد سعٌد خمٌس سعٌد السماح46ً

أحمد سلٌمان حمٌد زامل الحمودي47

أحمد سلٌمان دمحم ٌوسف الهوت48ً

أحمد عبدهللا أحمد ربٌع الطنٌج49ً

أحمد عبدهللا علً عالي النمب50ً

أحمد علً أحمد المر النمب51ً

أحمد علً أحمد خلٌف الحنطوب52ً

أحمد علً راشد الخالوي الكعب53ً

أحمد علً دمحم دربول الشح54ً

أحمد مبارن سعٌد بن عباد العبدول55ً

أحمد ٌوسف اسماعٌل ابوصٌم ال عل56ً

أٌمن ابراهٌم سعٌد خلفان الزٌودي57

بدر سعٌد دمحم خلفان سلٌمان النمب58ً

بدر عبدول حسن عبدهللا بالهوش59

بدرٌه سعٌد جمعه المخٌنً الجنٌب60ً

بالل سالم جمعه مبارن الغافري61

بالل مسعود سمحان عبدهللا الشح62ً

ثرٌا سالم سعٌد عمٌر الجابري63

جاسم سعٌد سٌف صنمور الزعاب64ً

جاسم دمحم مراد عبدالرحمن المازم65

جلٌثم راشد سٌف66

جمال غرٌب خدوم كشاش المزروع67ً

جمال موسى صنكور احمد68

جمعه احمد دمحم الغٌالنً الجنٌب69ً

جمعه دمحم ربٌع دمحم الكعب70ً

جهانار انس هللا حٌدر71

جواهر خمٌس ربٌع الشاعر72

حبٌبة ابراهٌم حسٌن عبدهللا المنصوري73

حسن احمد حسن تركً الشح74ً

حسن أحمد دمحم خمٌس النمب75ً

حسن راشد سالم الحبس76ً

حسن سعٌد أحمد خمٌس النمب77ً

حسن عبدهللا بجار مراد البلوش78ً

حسن عبٌد سالم حسن الزعاب79ً

حسن عبٌد ناصر عبٌد السوٌدي80

حسن دمحم راشد سعٌدوه الحبس81ً

حسن دمحم دمحم عبدهللا الشح82ً

حسن دمحم مختار احمد83

حسن ناصر عبدهللا كرم دمحم84

حسٌن علً حسن دمحم عبدالرحمن الشرل85ً

حصه احمد ٌوسف الشح86ً

حمد اسماعٌل حٌدر عبدهللا الحوسن87ً

حمد بطً علً بن غانم الحمٌري88

حمد خمٌس علً بن عبود الٌماح89ً



حمد راشد خادم الجدٌد الشح90ً

حمد سعٌد سلٌمان حسن أحمد الحسان91ً

حمد سلطان علً سلطان المساٌبه92

حمد سٌف جاسم النعٌمى93

حمد سٌف حمد مجرن الزعاب94ً

حمد دمحم ابراهٌم علً كاسٌن الطنٌج95ً

حمدان حمدان دمحم غرٌب المرشدي96

حمدان راشد دمحم عبٌد النمب97ً

حمدان عبدهللا خمٌس حمدان النمب98ً

حمدان دمحم احمد عبدالرحمن التمٌم99ً

حمدان دمحم حسن دمحم شراري100

حمود سالم حمود حمد حمدان101

حمٌد ابراهٌم احمد علً بردان102

حمٌد راشد سالم حمٌد النمب103ً

حمٌد عبدهللا دمحم سعٌد السعدي104

حمٌد عبدهللا مراد دمحم الرٌس105ً

حمٌد علً سٌف الخوٌصري106

حمٌد علً ماجد المطروش107ً

حمٌد مطر ابراهٌم مبارن الجسم108ً

حمٌدة دمحم مراد ابوبكر109

حنٌفه كٌدٌه إبراهٌم رحمه110

حواء لشكران داد دمحم رئٌس111ً

حٌات دمحم مصطفى112

خالد احمد علً اللغاي النمب113ً

خالد احمد مبارن احمد عبدهللا علً الشح114ً

خالد حسن احمد حسن المرزول115ً

خالد حمٌد سعٌد شامس علً الكندي116

خالد راشد سلٌمان العبد الزٌودي117

خالد سعد ابراهٌم سعد النمب118ً

خالد سعٌد علً خدٌوه الشح119ً

خالد عبدالرحمن سعٌد عبدهللا الزعاب120ً

خالد عبدالكرٌم دمحم المال الشح121ً

خالد عبدهللا سلٌمان دمحم الظنحان122ً

خالد عبدهللا دمحم عبدهللا آل عل123ً

خالد عبدهللا دمحم عبدهللا دمحم الحمادي124

خالد علً عبدالرحمن دمحم النمب125ً

خالد دمحم جمعه خدوم الحداد126

خالد دمحم زٌد سعٌد الشح127ً

خدٌجه ابراهٌم عبدهللا128

خدٌجه احمد دمحم حسن عل129ً

خدٌجه راشد علً الحبس130ً

خلفان سعٌد راشد خلفان الكندي131

خلفان سعٌد سٌف صنمورالزعاب132ً

خلفان عبٌد دمحم لحباب ال عل133ً

خلفان دمحم سالم حمود المزروع134ً

خلٌفة سعٌد حسن عبدهللا الشامس135ً

خلٌفه سعٌد سلٌمان راشد الظنحان136ً

خلٌفه دمحم عبدهللا حمدون حنطوب137ً

خلٌفه دمحم علً المال الرٌاٌسه138

خمٌس سعٌد عبدهللا علً الٌلٌل139ً



خمٌس علً دمحم راشد اشتٌري140

خمٌس دمحم عبدهللا الحوسن141ً

داود خلفان خلفان عل142ً

راشد خمٌس راشد سٌف المغٌزوي143

راشد عبدالرحمن سلطان بن جبران السوٌدي144

راشد عبدهللا راشد دمحم الصرٌدي145

راشد عبٌد جمعه سلمون الصرٌدي146

راشد عبٌد راشد عبٌد النمب147ً

راشد علً خادم الجدٌد الشح148ً

راشد علً سعٌد خمٌس  سعٌد الٌماح149ً

راشد عٌسى ابراهٌم عٌسى المطوع النعٌم150ً

راشد دمحم حمد خمٌس دخان المزروع151ً

راشد دمحم راشد بخٌت المطٌري152

راشد دمحم راشد حمود الزٌودي153

راشد دمحم عبدالرحمن دمحم الشح154ً

راشد دمحم علً راشد الشح155ً

راشد مطر عبدهللا الزعاب156ً

رفٌعه جان دمحم شرٌف157ً

رلٌة احمد دمحم عمر البلوش158ً

رلٌة حمدان علً الكعب159ً

رلٌة عوض عبدهللا160

رمضان عبٌد حسن الهالل161ً

زبٌدة ابراهٌم علً غالم البلوش162ً

زمزم دمحم عبدهللا الرضوان الحارثى163

زهرة مٌرزا علً البلوشً وابنتها عائشة164

زهره حسن اسماعٌل جمعه المنصوري165

زٌبا حسٌن عبدهللا166

زٌنب راشد دمحم167

زٌنب عبدهللا دمحم168

ساره عبدهللا مراد169

سالم جمعه عبٌد الشامس170ً

سالم راشد مرزوق دمحم جمعه الدهمان171ً

سالم سالم دمحم إبراهٌم أشرف172ً

سالم سعٌد سالم بالل سعٌد173

سالم عبدالرحمن عبدهللا المنصوري174

سالم عبدهللا جاسم الحوسن175ً

سالم عبٌد سالم سالمٌن الكٌان176ً

سالم علً سالم جمعه الظهوري177

سالم علً سالم خلفان الشاعر الكندي178

سالم علً سلٌمان دمحم الشح179ً

سالم مبارن سالم العوبثانً المهري180

سالم دمحم سالم سعٌد181

سالم دمحم عبدهللا عمٌر الخاطري182

سالم دمحم علً جمٌع الحاٌري الظنحان183ً

سالم دمحم علً صالح الزعاب184ً

سعد سعٌد سعد دمحم المهري185

سعود أحمد علً بٌبً الشح186ً

سعود سالم جوهر فرحان خمٌس187

سعٌد  دمحم أحمد الٌلٌل188ً

سعٌد ابراهٌم علً سعٌد الشح189ً



سعٌد احمد حسن منصور الظهوري190

سعٌد احمد علً بن حجر الشح191ً

سعٌد حامد  سعٌد  حامد خلفان الصرٌدي192

سعٌد راشد احمد سعٌد الحفٌت193ً

سعٌد راشد عبدهللا بن اعبود الشح194ً

سعٌد زٌد علٌوه الٌعموبً الشح195ً

سعٌد صالح سعٌد شامس الكندي196

سعٌد عبدالواحد عبدالمادر عبدالرحمن197

سعٌد عبٌد سعٌد علً الزعاب198ً

سعٌد عبٌد دمحم علً الٌماح199ً

سعٌد علً سالم جمعه الشح200ً

سعٌد علً عبدهللا العبدول201ً

سعٌد علً عبٌد الغسٌة الظنحان202ً

سعٌد علً مبارن علوان الخزٌم203ً

سعٌد مبارن علً عبدهللا الرنم204ً

سعٌد دمحم جمعه دمحم الٌماح205ً

سعٌد دمحم دمحم راشد الشح206ً

سعٌد مصبح سالم مصبح بن ظاوي207

سعٌدة البال دمحم البال البلوش208ً

سكٌنه ابراهٌم دمحم209

سالمة احمد حرٌر أحمد210

سلطان أحمد علً خلفان السعدي211

سلطان سعٌد حسن الخوري النمب212ً

سلطان سعٌد دمحم الشح213ً

سلطان علً سالم سعٌد  المزروع214ً

سلطان دمحم احمد حرٌمٌش الشح215ً

سلطان دمحم راشد دمحم بن جسٌم الحبس216ً

سلطان دمحم علً دمحم النعٌم217ً

سلٌمان أحمد سلٌمان جمٌع صلبوخ الشح218ً

سلٌمان علً عبدهللا دمحم النمب219ً

سمٌحة أحمد دمحم الظهوري220

سمٌرة دمحم سلٌمان حٌدر البلوش221ً

سمٌه عبدهللا دمحم أحمد دروٌش النمب222ً

سهٌله سبٌت مسعود سعٌد المحرزي223

سٌف راشد عبدهللا علً المزروع224ً

سٌف سالم مصبح المتفٌج225

سٌف سعٌد عبدهللا حسن الهبهوب الحبس226ً

سٌف علً سٌف سالم سعٌد الخوٌصري الشامس227ً

سٌف علً سٌف علً حمد الحمودي228

سٌف دمحم سٌف صالح المحرزي229

شاالنار تودوكاٌاه كالماي230

شرٌفه بٌرو دمحم الرئٌس231ً

شهاب أحمد مٌر عبدالرحمن السراح232

شوق دمحم حسن احمد حسن233

شٌخة صالح حسٌن محسن234

شٌخه حسن سالم سلطان الفٌاع الشح235ً

شٌخه علً دمحم الشمٌلً وبناتها مرٌم ورلٌه236

شٌخه دمحم ابراهٌم الزعاب237ً

شٌخه دمحم زٌد علً صالح238

شٌخه دمحم سلٌمان حٌدر البلوش239ً



صابرٌن عبدالشافً حسب هللا240

صهٌب عبدهللا دمحم عبدان النمب241ً

طارق عبدهللا عبدالرحٌم بن عسكر النمب242ً

طاهر سعٌد صالح عبدهللا عولم243ً

طالل حسن جالل أحمد الهوت244ً

عادل أحمد علً دمحم بٌبً الشح245ً

عادل علً سالم حسن الحنطوب246ً

عادل دمحم علً حسن الدرمك247ً

عادل مراد موسى عبدهللا248

عارف بالل دمحم بالل البلوش249ً

عارف علً لمبر حسن250

عالٌة دمحم غوث251

عائشة مهٌن فمٌر252

عائشه  عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا المال المنصوري253

عائشه جمعه عبٌد النهم المراشده254

عائشه خلفان جمعه بن بحر255

عائشه عبدهللا حسٌن256

عباس علً دمحم  أحمد257

عباس دمحم ٌوسف البلوش258ً

عبدالرحمن احمد جمعه البلوش259ً

عبدالرحمن سعٌد علً حمد الحافري260

عبدالعزٌز عباس مراد عٌسى البلوش261ً

عبدالعزٌز علً سعٌد خمٌس سعٌد الٌماح262ً

عبدالعزٌز دمحم صالح عبدالعزٌز الطنٌج263ً

عبدالعزٌز دمحم عبدهللا حنون النمب264ً

عبدهللا  عبدالرحمن أحمد الظنحان265ً

عبدهللا أحمد خمٌس الكابوري النمب266ً

عبدهللا أحمد عبٌد الٌتٌم المطٌري267

عبدهللا أحمد دمحم عبدهللا سٌود الشح268ً

عبدهللا حسن شمل دمحم الرئٌس269ً

عبدهللا حسن دمحم الحمادي270

عبدهللا حسن دمحم عبدهللا مراد271

عبدهللا حسن ٌوسف بوالروغه الزعاب272ً

عبدهللا حسٌن دمحم صالح الحمادي273

عبدهللا حمٌد سعٌد سلمان المزروع274ً

عبدهللا خلفان سالم حمٌد بن سالم النمب275ً

عبدهللا راشد دمحم سعٌد البودي الحبس276ً

عبدهللا صالح امان عبدهللا277

عبدهللا علً خمٌس دمحم النمب278ً

عبدهللا علً سعٌد عبدهللا سحاري الشح279ً

عبدهللا علً دمحم راشد سالم الحبس280ً

عبدهللا علً مطر عبدهللا الخزٌم281ً

عبدهللا ماجد دمحم بالعبد المهٌري282

عبدهللا مبارن حدٌد رجب الشنٌن283ً

عبدهللا دمحم حسن البٌض الشمٌل284ً

عبدهللا دمحم حسٌن علً اللوغان285ً

عبدهللا دمحم خصٌف الحمودي286

عبدهللا دمحم خمٌس دمحم الٌلٌل287ً

عبدهللا دمحم راشد حرٌمٌش الحبس288ً

عبدهللا دمحم سعٌد راشد الهف الشح289ً



عبدهللا دمحم سلٌم290

عبدهللا دمحم ٌوسف شرٌف العبٌدل291ً

عبدهللا مراد دمحم مراد بشكردي292

عبدهللا مراد ٌوسف مراد ٌوسف293

عبٌد راشد سالم علً العدوان294ً

عبٌد زعٌم عبٌد مٌسر العوان295ً

عبٌد سعٌد حمٌد سعٌد الشامس296ً

عثمان علً عثمان عبدهللا بوزرن297

عدنان احمد سلطان علً المحرزي298

عصام دمحم حسن عبدهللا الحوسن299ً

علً أحمد دمحم عمر البلوش300ً

علً حسن عبدهللا دمحم المازم301ً

علً حسٌن دمحم المازم302ً

علً خلفان علً مصبح سالم الماٌدي303

علً راشد سالم حمٌد النمب304ً

علً راشد عبدهللا عبود النمب305ً

علً راشد علً راشد  الظهوري306

علً سعٌد عبدهللا ابد الشح307ً

علً سعٌد علً دمحم العبدول308ً

علً سعٌد دمحم الشمٌل309ً

علً سعٌد دمحم سعٌد دمحم الخنبولً الشح310ً

علً سعٌد دمحم مالح311ً

علً سلٌمان دمحم سلٌمان الحبس312ً

علً سٌف سعٌد أحمد الزٌودي313

علً صالح دمحم بن علً النمب314ً

علً عبدالرحمن دمحم عبدهللا البلوش315ً

علً عبدالرحمن دمحم كداو316

علً عبدهللا سعٌد الشحً الخنبول317ً

علً عبدهللا عبدالرحمن نصٌب الشح318ً

علً عبدهللا علً الدهمان319ً

علً عبدهللا علً دمحم الٌاسً الشح320ً

علً مبارن سالم جمعه الظنحان321ً

علً دمحم خلفان ظاوي النمب322ً

علً دمحم عبدهللا  ٌوسف323

علٌاء حمد سعٌد بن صلٌج الكتب324ً

علٌاء عبدهللا سالم لحسونً العل325ً

عمار صالح حسن احمد بوخلف الحمادي326

عمار علً دمحم علوان النمب327ً

عمر احمد الشٌخ علً حسن الشح328ً

عمر بخٌت سعٌد البٌخه المهٌري329

عمر حمٌد سٌف سعٌد الماٌدي330

عمر دروٌش احمد عبدالحمٌد الزرعون331ً

عمر سعٌد سعد دمحم المهري332

عمر عبدالسالم سالم دمحم الدرمك333ً

عمر عبدهللا دمحم راشد حسنوه الحبس334ً

عمر عبٌد عبدالرحمن عبٌد الفالح335ً

عمر دمحم أحمد عبدهللا الحمادي336

عمر دمحم ربٌع احمد337

عمر ٌوسف عبدهللا ٌوسف الرٌس338ً

عمران خمٌس حمد برن دمحم المهري339



عناد علً سٌف عبٌد الٌتٌم مزروع340ً

عنود بشٌر خمٌس بشٌر المراماه341

عٌسى دمحم حسن342

غانم خلٌفة حمٌد جمعة غانم الشامس343ً

فاطمة حدٌد سعد حلوان السمطري344

فاطمة سلٌمان علً سالمٌن الشح345ً

فاطمة دمحم احمد346

فاطمة دمحم ٌعموب347

فاطمة دمحم ٌوسف الحرفً الشح348ً

فاطمه سالم الخبٌل المحرزي349

فاطمه سلٌمان سعٌد الشح350ً

فاطمه عجٌل علً آل عل351ً

فاطمه علً سلطان بن هدٌم352

فاطمه دمحم جمعان353

فاطمه دمحم زٌد بن اسدوه354

فاطمه دمحم عمر355

فهد احمد مراد علً الهاشم356ً

فهد سالم حمدان جمعه العبدول357ً

فهد عبدالرحمن دمحم المحمودي الطنٌج358ً

فهد عبٌد حسن مطوع الكعب359ً

فواز احمد مراد علً الهاشم360ً

فوزٌه علً عٌسى علً المهري361

فٌصل ابراهٌم علً صالح المنصوري362

فٌصل احمد عبٌد احمد الغٌص الزعاب363ً

فٌصل راشد خمٌس عبٌد النمب364ً

فٌصل سعٌد علً دمحم علً الٌلٌل365ً

فٌصل عٌسى نصٌب عبدهللا366

لماشة دمحم أحمد حسن الشح367ً

كرم عبدهللا كرم دمحم368

كرٌمه دمحم العنان369ً

لٌلى حمٌدان محمود حمٌدان حماد370

ماجد حمد جبر حمد السوٌدي371

ماجد دمحم عبدهللا سعٌد لوتاه372

ماجده برهان هاشم مصطفوي373

مبارن سلٌمان عبٌد سلٌمان الخزٌم374ً

مجٌب النساء والً دمحم375

محسن ناصر عبدهللا الجبري376

دمحم ابراهٌم احمد بردان377

دمحم ابراهٌم مبارن سٌف الناخ378ً

دمحم احمد ابراهٌم المالف النعٌم379ً

دمحم احمد حسن الناموسً الشح380ً

دمحم احمد علً خلفان السعدي381

دمحم احمد دمحم الجرن النعٌم382ً

دمحم احمد مراد علً الهاشم383ً

دمحم إسماعٌل عبدالرحمن مراد البلوش384ً

دمحم أحمد دمحم توى الطنٌج385ً

دمحم أحمد دمحم سعٌد مخلوف النمب386ً

دمحم جمعه دمحم عل387ً

دمحم حسن عبدهللا آل عل388ً

دمحم حسن علً حسن المال الحمادي389



دمحم حسن ٌوسف بوالروغه الزعاب390ً

دمحم حسٌن علً دمحم احمد391

دمحم حمد شٌخان سعٌد الكلبان392ً

دمحم حمد مصبح مهنا الكعب393ً

دمحم حٌدر رحمه حٌدر المازم394ً

دمحم خلٌفه سٌف خلٌفه المهٌري395

دمحم خلٌل إبراهٌم دمحم الحوسن396ً

دمحم خمٌس دمحم الرولً الزٌودي397

دمحم راشد احمد الٌوحه النمب398ً

دمحم راشد سعٌد خمٌس العبدول399ً

دمحم راشد غانم دمحم الغٌث المري400

دمحم سالم خمٌس الٌلٌل401ً

دمحم سالم دمحم المهبوبً الشح402ً

دمحم سعٌد أحمد حسن الحفٌت403ً

دمحم سعٌد حسنوه بنً ابراهٌم الشح404ً

دمحم سعٌد عبدهللا سباع العل405ً

دمحم سٌف راشد بن غازي المزروع406ً

دمحم سٌف شامس راشد المزروع407ً

دمحم صالح احمد الصوٌلح الزعاب408ً

دمحم صالح دمحم عبدهللا ال على409

دمحم عبدالرحمن حسٌن دمحم حسٌن410

دمحم عبدهللا سعٌد خمٌس العبدول411ً

دمحم عبدهللا لدور دمحم الشح412ً

دمحم عبدهللا دمحم الشاٌع ال عل413ً

دمحم عبٌد خلفان الوداد السوٌدي414

دمحم عبٌد سعٌد غراب415

دمحم علً أحمد دمحم الشح416ً

دمحم علً سعٌد دمحم الحمودي417

دمحم علً عبدهللا النو الحبس418ً

دمحم علً دمحم الشامس419ً

دمحم علً دمحم عبدهللا البلوش420ً

دمحم علً دمحم علً خلفان الظنحان421ً

دمحم مطر حمٌد مطر الزعاب422ً

دمحم موسى عبدهللا فوالد البلوش423ً

دمحم ناصر عبدالرحٌم الخاجة424

دمحم ٌوسف خلف دمحم النمب425ً

محمود مٌرزا دمحم جمعه دمحم426

مروان اسماعٌل بالل فٌروز الباروت427

مرٌم أحمد عبدهللا الشح428ً

مرٌم حسن جمعه الشح429ً

مرٌم سعٌد عنبر430

مرٌم عبدهللا دمحم الزرعون431ً

مرٌم عبدهللا دمحم جعفر البلوش432ً

مرٌم علً دمحم حسن433

مرٌم دمحم حسن434

مرٌم دمحم سعٌد435

مرٌم دمحم عٌسى حدٌد ال عل436ً

مسلم راشد مسلم عامر الرٌام437ً

مشعل سٌف علً زٌد الحبس438ً

مطٌره دمحم ناصر شنٌن439



معتز علً أحمد عبٌد عالي النمب440ً

ملكه علً ٌوسف عبدهللا441

منصور جمعه علً الشاٌب النمب442ً

منصور سلٌمان عبٌد راشد السٌابً النمب443ً

منى سعود عبدالعزٌز العتٌك ال عل444ً

منى علً عبدهللا سبٌت الشح445ً

منى عوض ناصر التمٌم446ً

مهند حسن دمحم حسن السبب الطنٌج447ً

موزة جمعه عبٌد448

موزة سعٌد حمد الشح449ً

موزة دمحم جبر450

موزه احمد دمحم حمدون الزعاب451ً

موزه خمٌس حمد خمٌس دخان المزروع452ً

موزه راشد دمحم سعٌد المٌطف الشح453ً

نادر حمد سعٌد احمد العامري النمب454ً

نادر دمحم عبدالرحمن دمحم البلوش455ً

ناصر احمد ناصر وال الشح456ً

ناصر سلٌمان عبدهللا سلٌمان الزعاب457ً

ناصر علً حسن دمحم فدوى البلوش458ً

ناصر علً عبٌد علً بن حمٌد459

ناصر دمحم سعٌد علً الدهمان460ً

نجاة ابراهٌم رضا اسماعٌل461

نجمه مراد نظر دمحم462

نصٌب اسماعٌل نصٌب بوعفره الٌاس463ً

نوال ناصر عبدهللا ناصر الجبري464

نورة كنجً علً حسن البلوش465ً

نوره سعٌد علً سعٌد المهري466

هاشم مراد موسى أحمد467

هاشمٌه السٌد هاشم هاشم السٌد عبدهللا468

هالل دمحم دمحم الصاحى الزعاب469ً

هٌثم سٌف حامد دمحم الزعاب470ً

وفاء سعٌد دمحم راشد الشح471ً

ولٌد ابراهٌم دمحم عبدهللا الحمادي472

ٌاسر عبدالرحٌم رحمة ٌوسف البلوش473ً

ٌاسر عبٌد سالم سعٌد العبدول474ً

ٌاسر علً احمد علً العل475ً

ٌحٌى شاهٌن عماب العل476ً

ٌحٌى ٌوسف احمد دمحم الحمادي477

ٌعموب احمد عبدهللا احمد المنصوري478

ٌماز دمحم حمود الشح479ً

ٌوسف حسن زٌد عبدالرب الشح480ً

ٌوسف حسن سعٌد حمدان العبدول481ً

ٌوسف حسن عبدهللا دمحم الحمادي482

ٌوسف عبدهللا خلفان الرواي النمب483ً

ٌوسف عٌسى ابراهٌم المطوع النعٌم484ً

ٌوسف لمبر حسن الحمادي485

ٌوسف ماجد راشد ماجد الشالوش النعٌم486ً

ٌوسف دمحم علً الشح487ً

ٌوسف دمحم ٌوسف عبدهللا488

ٌوسف محمود احمد محمود الرئٌس489ً



ٌونس عبدالرحمن دمحم الٌاسً المهٌري490
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