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.553

هاني احمد عبداهلل أحمد بن رجب المرزوقي

.554

هشام خميس فرج سلطان ال علي

.555

وليد راشد سبت عبيد الشرقي النقبي

.556

وليد راشد علي صياح النقبي

.557

وليد عبداهلل محمد راشد حريميش الحبسي

.558

وليد مال اهلل اسماعيل سمبيج الزعابي

.559

وليد محمد عبدالكريم محمد المظرب االحمد

.561

ياسر محمد حسن مراد البلوشي

.561

يعقوب ابراهيم عبداهلل جاسم الباني

.562

يعقوب يوسف جاسم يوسف بوالحمام النعيمي

.563

يوسف راشد سعيد حمدون النقبي

.564

يوسف غانم عبداهلل الطويل الشحي

.565

يوسف غريب خلفان الكعبي
الفجيـــــــــــــرة

م

االســــــــــــــم

.566

ابراهيم ابراهيم علي احمد الخديم العنتلي

.567

ابراهيم احمد جاسم سبيت الطنيجي

.568

ابراهيم راشد ربيع خدوم المسماري

.569

ابراهيم عبداهلل محمد مراد البلوشي

.571

ابراهيم محمود عبداهلل محمد الزعابي

.571

احمد احمد جمعة علي الظنحاني

.572

احمد راشد سالم راشد الزحمي

.573

احمد سالم علي مليح الظنحاني

.574

احمد سعيد علي محمد العبدولي

.575

احمد سعيد محمد احمد المجنون الظنحاني

.576

احمد سعيد ناشي بخيت المطيري

.577

احمد عبداهلل سعيد احمد الحمودي

.578

احمد عبداهلل سعيد شميس الحفيتي

.579

احمد عبداهلل معضد علي معضد

.581

احمد علي احمد عبداهلل حسن

.581

احمد علي محمد علوي الشحي

.582

احمد عيسي خميس سالم العبدولي

.583

احمد محمد حسن سالم الكندي

.584

احمد محمد سعيد راشد الحفيتي

.585

احمد هارون محمد علي آل الشريف

.586

بدر راشد بريك بخيت المخمري

.587

بدر سعيد مبارك بن عباد العبدولي

.588

بدر عبداهلل احمد راشد المدحاني

.589

بطي سهيل سالم محمد االصم المسماري

.591

بالل خميس ربيع بالل خليفي

.591

جاسم محمد سلطان محمد الخضر الطنيجي

.592

جاسم محمد علي محمد سليمان اليماحي

.593

جمال علي محمد خصيف الخزيمي

.594

حسام حسن عبداهلل مسعود خلفان الهامور اليماحي

.595

حسن عبداهلل خميس محمد القريني

.596

حسن عبداهلل علي عبداهلل المحيل الظنحاني

.597

حسن عبيد سعيد راشد

.598

حسن علي سعيد خميس الحوسني

.599

حسن محمد حسن راشد المرشدي

.611

حسن محمد سالم حسن على بن سالم الكعبي

.611

حمد سعيد علي سعيد اليماحي

.612

حمد علي خميس علي سعيد المطروشي

.613

حمد محمد رسول امين العوضي

.614

حمد محمد عبيد محمد اليماحى

.615

حمد محمد علي المال الريايسي

.616

حميد محمد علي خميس الكعبي

.617

خالد احمد سالم سليمان خرخش الزيودي

.618

خالد احمد سعيد راشد العبدولي

.619

خالد حسن عبيد خميس القحومى الزيودى

.611

خالد حسن محمد احمد اليماحي

.611

خالد خلفان راشد خلفان الشامسي

.612

خالد خميس سعيد زايد خليف المسماري

.613

خالد سعيد راشد الكعبي

.614

خالد علي محمد خصيف الخزيمي

.615

خالد محمد خميس علي اليماحي

.616

خالد محمد علي خميس الكعبي

.617

خالد مسعود مبارك سبيت المسماري

.618

خليفة سيف سعيد علي الحمودي

.619

خليفة علي خميس علي برمان الزحمي

.621

خميس ابراهيم علي مليح الظنحاني

.621

خميس احمد سعيد عبيد الكعبي

.622

خميس حسن خميس حمدان الظنحاني

.623

خميس سالم جمعة محمد الزحمي

.624

خميس عبيد ربيع بخيت اليماحي

.625

خميس محمد راشد اليماحي

.626

راشد سعيد علي سعيد اليماحي

.627

راشد سعيد جمعة سرور المسماري

.628

راشد عبداهلل ربيع احمد العبدولي

.629

راشد علي حسن محمد البلوشي

.631

راشد محمد راشد التخلوفة اليماحي

.631

زايد علي حسن سالم الحنطوبي

.632

زيد حسن زيد زيد علي العبدولي

.633

سالم سعيد علي سعيد اليماحي

.634

سالم سلطان سيف ساعد الكعبي

.635

سالم سيف سعيد عبيد المسماري

.636

سالم علي سالم عبود الحفيتي

.637

سالم علي محمد خميس اليماحي

.638

سالم محمد سعيد غاصب ناصرالصريدي

.639

سالم محمد عبيد سالم عبيد

.641

سرور سالم عبيد سعيد الطنيجي

.641

سعود خلفان علي محمد خلفان النعيمي

.642

سعيد احمد علي محمد الزيودي

.643

سعيد جمعه محمد احمد اليماحى

.644

سعيد خليفة فرحان راشد الكعبي

.645

سعيد راشد عبداهلل سرور السعدي

.646

سعيد راشد عبيد برمان سدراني

.647

سعيد راشد محمد جميع الزحمي

.648

سعيد محمد على عبيد الخال السويدي

.649

سلطان سالم علي عبيد العش الحمودي

.651

سلطان سعيد سليمان احمد بلوشي

.651

سلطان عبيد حسن علي الشحي

.652

سلطان محمد هاشل سعيد الكعبي

.653

سلطان يوسف عبيد عبداهلل البلوشي

.654

سليمان محمد عبداهلل محمد الظنحاني

.655

سيف حمد سعيد علي الحمر اليماحي

.656

سيف حمد عبداهلل محمد الحفيتي

.657

سيف محمد محمد قدور اليماحي

.658

شاهين خلفان سالم محمد الصميخ مسماري

.659

صالح محمد عبيد عنكوله المسماري

.661

طارق علي حسن محمد االميري

.661

عارف اسماعيل محمد مراد االميري

.662

عبدالرحمن علي ابراهيم محمد

.663

عبدالعزيز حميد عبداهلل خميس اليليلي

.664

عبدالكريم عبداهلل عبيد محمد الظنحاني

.665

عبداهلل حمد عبيد حمد المطوع القايدي

.666

عبداهلل خميس عبداهلل محمد اسعدي

.667

عبداهلل خميس محمد الدوار كياتى

.668

عبداهلل راشد عبداهلل محمد الزيودي

.669

عبداهلل سالم خميس سبيت الخالدي

.671

عبداهلل سعيد جمعة محمد الوعل الطنيجي

.671

عبداهلل سعيد علي احمد الحمودي

.672

عبداهلل سعيد محمد ابراهيم العبدولي

.673

عبداهلل سيف علي سيف البادي

.674

عبداهلل سيف محمد العطر الظنحاني

.675

عبداهلل عبيد راشد سعيد الحمودي

.676

عبداهلل علي عبداهلل سالمين الظاهري

.677

عبداهلل علي عبداهلل محمد

.678

عبداهلل علي محمد علي بن صباح الزحمي

.679

عبداهلل محمد عبيد احمد خميس المسماري

.681

عبداهلل محمد علي ابراهيم البلوشي

.681

عبيد احمد عبيد احمد الظنحاني

.682

عبيد خميس سالم سعيد المزروعي

.683

عبيد علي حسن سعيد الحفيتي

.684

عبيد علي راشد علي الحفيتي

.685

عبيد علي عبيد علي الكعبي

.686

عبيد محمد مفتاح طارش مفتاح المطروشي

.687

عزان عبداهلل علي محمد اليماحي

.688

عالء علي جمعة علي الرشدي المرشدي

.689

عالء محمد صباح علي الكعبي

.691

علي احمد خميس احمد الحمودي

.691

علي جمعة ربيع فيروز المسماري

.692

علي حسن محمد سالم اليماحي

.693

علي راشد عيد رقيط المسماري

.694

علي سعيد حمدان جمعه العبدولي

.695

علي سعيد علي سالمين بن فارس المسماري

.696

علي عبداهلل محمد مراد البلوشي

.697

علي محمد سعيد عبداهلل محمد اليماحي

.698

علي محمد سعيد عبيد الحجي المرشدي

.699

علي محمد علي سعيد العبدولي

.711

علي محمد علي عبيد علي العبدولي

.711

عمار كرم جالل كرم الكعبي

.712

عمر علي محمد حسن الدلي آل علي

.713

عيسى حسن علي حسن الظنحاني

.714

عيسى خاطر عبداهلل ياقوت سعدى

.715

عيسى محمد علي العاقل الحنطوبي

.716

فايز عبداهلل محمد عبداهلل سالم الدهماني

.717

فهد عبيد حسن مطوع الكعبي

.718

فهد علي راشد سعيد الشحي

.719

فيصل احمد محمد عبداهلل المربحاني الكعبي

.711

فيصل محمد عبداهلل محمد الحفيتي

.711

ماجد حسن خميس حمدان الظنحاني

.712

محمد احمد حمدان علي الزيودي

.713

محمد احمد سعيد غاصب الصريدي

.714

محمد احمد محمد احمد السويدي

.715

محمد بشير محمد عزمي ناصر الحرباوي

.716

محمد حسن محمد الشرمي

.717

محمد خميس عبيد خميس المرشدي

.718

محمد راشد سعيد راشد علي اليماحي

.719

محمد راشد عبداهلل سعيد عبداهلل الفيل اليماحي

.721

محمد سالم عبيد علي الزحمي

.721

محمد سيف احمد سعيد الكندي

.722

محمد عبدالرحمن جالل كرم الكعبي

.723

محمد عبداهلل حسن عبداهلل بن الشيخ الهاشمي

.724

محمد عبداهلل محمد راشد الظنحاني

.725

محمد عبداهلل محمد سعيد اليماحي

.726

محمد عبداهلل ناصر عبداهلل المرشدى

.727

محمد عبيد حسن مطوع الكعبي

.728

محمد على محمد خلفان بنى هامور

.729

محمد علي حمدان حسن المرشدي

.731

محمد علي عبداهلل احمد الشحي

.731

محمد علي عبيد ربيعه العبدولي

.732

محمد علي محمد احمد البلوشي

.733

محمد مبارك محمد علي المالحي

.734

محمد مصبح سعيد هاشل الزحمي

.735

مروان خاطر عبداهلل ياقوت السعدي

.736

مروان سعيد سالم عبيد المرشدي

.737

مروان سعيد عبداهلل محمد الظنحاني

.738

مصعب زايد سبيت ضحي

.739

نادر محمد حسن راشد المرشدي

.741

ناصر سالم عبداهلل بخيت المطيرى

.741

هالل راشد سعيد راشد العواش اليماحي

.742

هنيدي محمد هنيدي سعيد حسن

.743

هيثم علي سعيد محمد عبداهلل الهاشمي

.744

وليد حسن ابراهيم علي البلوشي

.745

وليد راشد خلفان وليد الظنحاني

.746

وليد سعيد سليمان عبيد السالمي

.747

وليد عبداهلل محمد رفيع العوضى

.748

وليد عبيد سعيد احمد سعيد العبدولي

.749

وليد مسعود مبارك سبيت المسماري

.751

ياسر علي برمان محمد الخزيمي

.751

يحيى محمد عبيد محمد الغويص الحمودي

.752

يعقوب عبداهلل حسن عيسى الرئيسي

.753

يوسف راشد احمد عبداهلل المرشودي

