
 (3) رقم اإلعتماد قائمة

15/01/2014

 (529-  الثالثة و الثانية و االولى الدفعة ) العهد ولي مكرمة ألسماء

 أسماء الرين استىفىا جميع المستندات المطلىبة والشسوط وذلك إلتخاذ قساز إنشاء المساكن الخاصة بهم  
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األسرة رقمالبلدة رقماالمارةاألسم.م

10164015ابو ظبًمرٌم عبدهللا حسٌن عبدهللا الحمادي1

10161668ابو ظبًسالم سٌف مصبح بن كاسب المسافري2

10167880ابو ظبًصفاء على محمد حمد3

10164686ابو ظبًمنى جاسم عبدالرحٌم خلف الحوسن4ً

األسرة رقمالبلدة رقماالمارةاألسم.م

20119354دبًحمد عبٌد مطر حمد الجابري1

20119799دبًعلً سالم صالح  البلوش2ً

20224345دبًفاٌز إبراهٌم عبدهللا مراد البلوش3ً

20220643دبًمحمد عبٌد جمعه عبٌد الشامس4ً

األسرة رقمالبلدة رقماالمارةاألسم.م

3055930الشارقةابراهٌم على احمد عبدهللا1

3046154الشارقةابراهٌم محمد سٌف على النقب2ً

3045932الشارقةابراهٌم محمد على راشد النقب3ً

3054599الشارقةالزعابً سعٌد محمد عبدهللا ابرهٌم4

3056171الشارقةاحمد ابراهٌم مراد عبدهللا5

3046297الشارقةاحمد جمعه محمد حسن الحوسن6ً

3055404الشارقةاحمد حسن هالل ٌوسف الزعاب7ً

3046061الشارقةالبلوشً صالح عبدالجلٌل عبدالكرٌم احمد8

3054757الشارقةاحمد على محمد خلفان الكندي9

3046621الشارقةاسماعٌل على كمال محمد الحمادي10

3046138الشارقةاسماعٌل محمد حسن محمد الرٌس11ً

3052717الشارقةاحمد صالح مراد امنه12

3056144الشارقةانور على سالم  الجابري13

231الشارقة

4دبي

 اإلجمالي االمازة   

 اإلجمالي االمازة   

4ظبي ابو

 اإلجمالي االمازة   
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3056439الشارقةإبراهٌم حسن أحمد ٌوسف الرئٌس14ً

3072076الشارقةإبراهٌم خلفان راشد محمد الذخري15

3046009الشارقةإبراهٌم عبدالكرٌم محمد ٌوسف الهوت16ً

3054098الشارقةإبراهٌم علً حمود علً الٌماح17ً

3045235الشارقةإسماعٌل محمد حمد حسن البلوش18ً

3072386الشارقةأحمد إبراهٌم محمد عبدهللا السالم19ً

3055833الشارقةاللوغانً عبدالرحمن ٌونس أمٌن أحمد20

3055542الشارقةأحمد حمٌد سٌف سعٌد القاٌدي21

3054643الشارقةعلً عبٌد حمٌد أحمد22

3045236الشارقةأحمد سلٌمان محمد سلٌمان الحمادي23

3055397الشارقةأحمد سٌف محمد حامد الدرمك24ً

3046490الشارقةأحمد شامبٌه حسن سلٌمان الرئٌس25ً

3072238الشارقةأحمد غدور هزٌم علً الظهوري26

3046467الشارقةعبدهللا راشد عبدهللا راشد النقب27ً

3053679الشارقةالكعبً خلفان خمٌس على باسم28

3055410الشارقةبدر علً محمد علً اللوغان29ً

3045158الشارقةالحمادي أحمد عبدهللا احمد بدرٌه30

3055567الشارقةجابر إبراهٌم مراد عبدهللا31

3072174الشارقةجابر خادم أحمد إبراهٌم المناع32ً

3055088الشارقةالقاٌدي علً حمد على جاسم33

3055527الشارقةالشحً مبارك عبٌد محمد جاسم34

3055932الشارقةجاسم محمد كرم عٌسى البلوش35ً

3056297الشارقةجمال راشد عبدهللا هالل المقبال36ً

3072234الشارقةجمعه سعٌد عبٌد المغنً النعٌم37ً

3054004الشارقةحامد محمد عباس صالح البلوش38ً

3046429الشارقةحسن احمد حسن إبراهٌم الحمادي39

3045566الشارقةعبدالرحمن كوهى حبٌب حسن40

3056069الشارقةحسن علً حمدان حسن الزعاب41ً

3046323الشارقةالنقبً صالح عبدهللا محمد حسن42

3054681الشارقةحسن محمد عبدهللا ٌوسف43

3046466الشارقةحسٌن علً سلٌمان محمد النقب44ً

3044780الشارقةحسٌن محمد ابراهٌم ٌوسف بنً حماد45

3046646الشارقةالدرمكً علً محمد مراد حسٌن46

3052776الشارقةحمد احمد محمد ضٌف هللا47

3055899الشارقةحمد محمد سعٌد أحمد الزعاب48ً

3054912الشارقةحمدان خمٌس حمدان خمٌس الزعاب49ً

3072555الشارقةحمٌد عبدهللا سالم محمد الظهوري50

3045946الشارقةحمٌد عبدهللا علً سلطان الحمادي51

3054965الشارقةخالد خمٌس محمد علً الكندي52

3045462الشارقةخالد علً عبدهللا عبدالرحمن53
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3056009الشارقةخالد محمد سعٌد غانم الزعاب54ً

3045386الشارقةالنقبً عبدهللا على محمد خالد55

3046198الشارقةالنقبً عبٌد خلفان راشد خلفان56

3045048الشارقةخلفان عبٌد خلفان عبٌد النقب57ً

3055757الشارقةخلٌفه ابراهٌم كرم محمد البلوش58ً

3055245الشارقةخلٌفه عبٌد راشد لعوٌنه الكندي59

3055389الشارقةعبدهللا محمد على خلٌفه60

3071785الشارقةالحمودي عبٌد سالم محمد خلٌفه61

3045915الشارقةالنقبً راشد خمٌس احمد خمٌس62

3046630الشارقةخمٌس محمد علً راشد النقب63ً

3056324الشارقةداود سلٌمان موسى محمد البلوش64ً

3055793الشارقةزٌنب موسى حسن محمد الجابري65

3046241الشارقةسعود محمد علً راشد النقب66ً

3046058الشارقةسعٌد حسٌن عبدهللا علً الحمادي67

3054960الشارقةالدهمانً خلٌفٌن سالم خلٌفه سعٌد68

3054554الشارقةالمحرزي الخبٌل سلطان راشد سعٌد69

3055891الشارقةسعٌد علً محمد خلفان الكندي70

308298الشارقةسلطان جمعه على ضاحً الزعاب71ً

3043506الشارقةالحمادي عٌسى سلٌمان احمد سلٌمان72

3055162الشارقةسلٌمان سعٌد خلفان سعٌد الكندي73

3046549الشارقةسٌف برمان عبدهللا عبٌد النقب74ً

308353الشارقةسٌف عبدهللا حمٌد عبدالرحمن الزعاب75ً

3053183الشارقةسٌف عبدهللا ٌوسف محمد الدرمك76ً

3056168الشارقةسٌف ٌوسف سعٌد عامر النقب77ً

3072447الشارقةصالح عبٌد على راشد الٌماح78ً

3055301الشارقةالمطروشً علً عٌسى سعٌد صالحه79

3072202الشارقةصقر احمد محمد عبٌد الظهوري80

3045078الشارقةالرٌسً ٌوسف عبدهللا ٌوسف صالح81

3045030الشارقةطارق على سعٌد علً النقب82ً

3055624الشارقةطارق محمد إسماعٌل محمد الزعاب83ً

3053789الشارقةطارق محمد على صقر المراشدة84

3055652الشارقةطارق مراد عبدهللا عٌسى البلوش85ً

3055960الشارقةطالل سوٌدان بالل خمٌس الزعاب86ً

3045246الشارقةعادل علً محمد خمٌس87

3045744الشارقةالبلوشً عبدالرحمن كوهى محمد عادل88

3045697الشارقةعاصم محمد محمد سٌف الحمٌدي89

3045975الشارقةعامر عباس مراد عٌسى البلوش90ً

3052177الشارقةعائشه سعٌد عبٌد  الزعاب91ً

3046186الشارقةعائشه كرم ٌوسف  الرئٌس92ً

3054478الشارقةعبدالرحمن علً حمود علً الٌماح93ً
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3045606الشارقةعبدالرحمن محمد حسن سٌف المنصوري94

3045343الشارقةعبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد95

3045642الشارقةعبدالرحمن ٌوسف على ٌوسف96

3054369الشارقةعبدالرحٌم عبدهللا عبدالرحٌم مٌرزا البلوش97ً

3055676الشارقةٌوسف عبدهللا محمد عبدالعزٌز98

3045543الشارقةعبدالعزٌز محمد على راشد النقب99ً

3055666الشارقةالبلوشً عٌسى عبدهللا مراد عبدالعزٌز100

3055114الشارقةعبدهللا حسن هالل ٌوسف الزعاب101ً

3055982الشارقةعبدهللا سعٌد خلفان سعٌد الكندي102

3054799الشارقةالزعابً جمعه غانم سعٌد عبدهللا103

3045922الشارقةالحمادي سلٌمان محمد سلٌمان عبدهللا104

3044860الشارقةالحمٌدي عبدهللا محمد سٌف عبدهللا105

3046185الشارقةعبدهللا على سعٌد عبٌد النقب106ً

308294الشارقةعبدهللا على محمد جاسم البلوش107ً

3046177الشارقةعبدهللا محمد ابراهٌم سعد النقب108ً

3055401الشارقةعبدهللا محمد جمعه حسن المراشدة109

3046340الشارقةالنقبً راشد خمٌس محمد عبدهللا110

3054496الشارقةعبدهللا محمد على صقر المراشدة111

30121318الشارقةعبدهللا مراد غلوم شعبان المازم112

3045646الشارقةعبدهللا ٌوسف أحمد عبدهللا113

3054156الشارقةالزرعونً  قمبر عبدالرحمن عبٌد114

3055339الشارقةعدنان احمد محمد عباس البلوش115ً

3054491الشارقةعدنان دروٌش مسلم مسعود116

3045096الشارقةالحمادي سالم صالح حسن على117

3044673الشارقةعلى سٌف على سٌف النقب118ً

3045799الشارقةعلى عباس عبدهللا عل119ً

3053894الشارقةعلى محمد سعٌد حسن الزعاب120ً

3045887الشارقةعلى محمد سعٌد محمد السعدي121

3055099الشارقةعلى مراد عبدهللا محمد البلوش122ً

3045479الشارقةعلى مراد محمد علً الرٌاٌسه123

3056081الشارقةعلى موسى صالح عبد هللا الرئٌس124ً

3055168الشارقةعبدهللا محمد حسن عل125ً

3045988الشارقةعلً عبدالرحمن علً محمد126

3054896الشارقةالقائدي محمد سرٌع محمد عل127ً

3054774الشارقةعلً محمد عباس مراد بشكردي128

3055739الشارقةعلً مال شاكر محمد عبدهللا بشكردي129

3055495الشارقةعماد سعٌد راشد احمد الكندي130

3046230الشارقةالنقبً راشد خمٌس احمد عمار131

3046622الشارقةالنقبً علوان على احمد عمر132

3055974الشارقةعمر إبراهٌم عبدهللا عبدالرحٌم البلوش133ً
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3056192الشارقةعمر أحمد عبٌد زاٌد النقب134ً

3021772الشارقةعمر سعٌد حمٌدى حمد 135

3055969الشارقةعمر علً أحمد عبدهللا136

3045883الشارقةالبلوشً احمد مراد احمد عٌسى137

3046238الشارقةعٌسى راشد سعٌد محمد النقب138ً

3055900الشارقةعٌسى محمد عٌسى عل139ً

3054675الشارقةغانم خمٌس سالم خدوم المزروع140ً

3072656الشارقةالدرمكً احمد عبدهللا محمد فاطمه141

3043925الشارقةالنقبً عبدالجبار عبدهللا محمد فاطمه142

30126191الشارقةفاطمه نجم عبدهللا احمد التمٌم143ً

3054744الشارقةفرحان فرحان سلطان فرحان144

3056328الشارقةفهد ابراهٌم عبدالرحمن دروٌش البلوش145ً

3046443الشارقةفهد خمٌس سالم سعٌد النقب146ً

3053662الشارقةفهد عبٌد ضاحى ثانً الزعاب147ً

3054925الشارقةفهد على محمد علً اللوغان148ً

3072111الشارقةفهد على ٌاسر زٌد الظهوري149

3046747الشارقةفٌصل أحمد راشد أحمد النقب150ً

3054447الشارقةالزعابً حسن محمد خلف فٌصل151

3054511الشارقةفٌصل عبٌد سهٌل سبت الزعاب152ً

3054144الشارقةفٌصل عبٌد علً ذٌاب المزروع153ً

3046725الشارقةالنقبً عبدهللا عبدالجبار على فٌصل154

3055988الشارقةفٌصل علً محمد خلفان الكندي155

3042049الشارقةقاسم مراد موسى أحمد156

3046345الشارقةقاسم موسى عبدالرحمن احمد مطوع البلوش157ً

3052882الشارقةمحمود حماده كامله158

3052775الشارقةمحمد احمد محمد ضٌف هللا159

3056246الشارقةالبلوشً  محمد جمعه محمد160

3054416الشارقةالنعٌمً سعٌد جمعه حارب محمد161

3045665الشارقةدروٌش حسن محمد162

3045996الشارقةمحمد حسن محمد علً البلوش163ً

3044824الشارقةمحمد حمدان إبراهٌم حمدان النقب164ً

3055076الشارقةمحمد حمزه حمد مٌحد المهٌري165

3045663الشارقةمحمد راشد على الحاى الغفل166ً

3055415الشارقةمحمد سعٌد راشد احمد الكندي167

3056369الشارقةمحمد سعٌد عبدهللا سالم المطروش168ً

3072181الشارقةالظهوري سلٌمان محمد سلٌمان محمد169

3046261الشارقةمحمد سٌف علً سٌف النقب170ً

3045356الشارقةمحمد عبدالرحمن على محمد171

3046540الشارقةمحمد عبدهللا علً عباس النقب172ً

3054395الشارقةمحمد عبدهللا محمد علً الزعاب173ً
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3056492الشارقةمحمد عبدالهادي محمد عبدهللا الحمادي174

3054845الشارقةمحمد عبٌد خمٌس سلٌمان الكندي175

3055860الشارقةمحمد على صالح على المراشدة176

3046632الشارقةالحمادي محمد كمال على محمد177

3051791الشارقةأحمد محمد على محمد178

308398الشارقةمحمد على محمد جاسم البلوش179ً

3054740الشارقةمحمد علً جعفر أحمد االنصاري180

3046344الشارقةمحمد علً سعٌد علً النقب181ً

3045930الشارقةمحمد علً محمد احمد المٌرزا  الحمادي182

3053340الشارقةمحمد عٌسى محمد ابراهٌم البلوش183ً

3046102الشارقةالرٌاٌسه محمد عٌسى مراد محمد184

3055687الشارقةمحمد موسى حسن محمد الجابري185

3046584الشارقةمحمد ٌوسف سلٌمان محمد النقب186ً

3044924الشارقةمحمد ٌوسف على ٌوسف187

3046487الشارقةمحمود صالح عبدالكرٌم محمد النقب188ً

3056075الشارقةمحمود على ابراهٌم مبارك البلوش189ً

3056514الشارقةمحمود موسى سلٌمان دروٌش190

3054832الشارقةمدٌحه حامد محمد191

3045968الشارقةالحمادي علً محمد احمد مروان192

3046656الشارقةالحمادي محمد صادق إبراهٌم مروان193

3045169الشارقةعٌسى أمٌتان مرٌم194

3043362الشارقةمرٌم عبٌد سعٌد محمد النقب195ً

3045613الشارقةالحمادي أحمد محمد على مشعل196

3046566الشارقةمصعب محمد كرم أحمد الرئٌس197ً

3046044الشارقةالرٌسً علً حمٌد إبراهٌم منصور198

3052747الشارقةالهناوي البغام سالم خمٌس موزه199

3042955الشارقةعلى هللا عبد موزة200

3053146الشارقةالزعابً  سعٌد محمد موزه201

3046601الشارقةموسى إبراهٌم حمٌد علً الرٌس202ً

3045822الشارقةموسى علً حمدان علً النقب203ً

3044506الشارقةمٌسونه عبدالرحٌم حسٌن ٌوسف204

3072468الشارقةالحمودي عبٌد سالم محمد ناصر205

3045500الشارقةالنقبً راشد محمد عبدهللا ناٌف206

3045247الشارقةنبٌل برمان عبدهللا عبٌد النقب207ً

3054019الشارقةنوره صالح حسن  البلوش208ً

3072595الشارقةهٌثم ابراهٌم محمد عبدهللا السالم209ً

3056438الشارقةالدرمكً ٌوسف عبدهللا اسماعٌل هٌثم210

3072358الشارقةولٌد علً سٌف حراش الظهوري211

3055486الشارقةجمعه حسن دروٌش ٌاسر212

3054743الشارقةٌاسر سعٌد خدوم جمعه الكندي213
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3055580الشارقةٌاسر محمد كرم محمد البلوش214ً

3046284الشارقةٌحٌى دادهللا علً إبراهٌم215

3045840الشارقةالحوسنً رمضان احمد رمضان ٌوسف216

3056030الشارقةالنقبً عبدهللا على عبدالكرٌم ٌوسف217

3044762الشارقةٌوسف علً عبدهللا عبدالرحمن218

3045102الشارقةٌوسف محمد حمد حسن البلوش219ً

3054346الشارقةٌوسف مراد عباس مراد220

3055614الشارقةٌوسف هاشم محمود عبدهللا الدرمك221ً

3054936الشارقةٌونس هاشم محمود عبدهللا الدرمك222ً

3072515الشارقةخلٌفه خلفان عبٌد راشد 223

3055275الشارقة سعد سالم سعٌد خمٌس ابراهٌم224

30117239الشارقةجاسم محمد ناجمان  البلوش225ً

3072250الشارقةعلى احمد سلٌمان  الظهوري226

30123539الشارقةعلى عبدهللا محمد  227

3021772الشارقةعمر سعٌد حمٌدى حمد 228

306784الشارقةمحمد سالم عبدهللا  الكعب229ً

30122474الشارقةسالم محمد غلوم محمد230

3055188الشارقة جاسم ابراهٌم عبدهللا محمد231

األسرة رقمالبلدة رقماالمارةاألسم.م

4018576عجماناحمد محمد سٌود عبدهللا الشح1ً

4018626عجمانٌعقوب عبدهللا أحمد كرم البلوش2ً

4019523عجمانخلٌفه عبدالرحمن عبٌد حسن السوٌدي3

4027770عجمانمحمد عبدهللا علً عبدهللا الكعب4ً

4024245عجمانسعٌد خلفان سالم حسن البدواوي5

40110198عجمانسعٌد سالم راشد  الجابري6

4019852عجماناحمد موسى محمد شكري7

4019857عجمانمحمد موسى محمد شكري8

4019168عجمانٌونس موسى محمد شكري9

4019160عجمانحسن موسى محمد شكري10

4019238عجمانعبدهللا صالح محمد الدوله المهري11

404347عجمانعلى محمد خلفان سٌف الغفل12ً

4018988عجمانالنوبى سالم طارش النوبً النعٌم13ً

4019085عجمانحمدان ابراهٌم محمد حاجً البلوش14ً

4024505عجمانسٌف محمد احمد محمد الكعب15ً

 اإلجمالي االمازة   

28عجمان
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4016712عجمانصدٌق مراد محمود خداداد البلوش16ً

4016439عجمانٌوسف اسماعٌل كرم عل17ً

4018406عجمانحموده ثانً علً امبلٌشه الكتب18ً

4019046عجماناحمد مراد ابراهٌم احمد البلوش19ً

4019059عجمانبلٌشه ثانى على امبلٌشه الكتب20ً

4011435عجمانالنعٌمً  محبوب النوبى خلف21

4019692عجمانالبلوشً عبدهللا محمد احمد سعٌد22

4017803عجمانالشحً سعٌد احمد محمد فٌصل23

4019133عجمانالشامسً حاتم خمٌس حاتم محمد24

4016820عجمانالشحً حسن على احمد خالد25

4019064عجمانالبلوشً سلٌمان كمال حٌدر سلٌم26

4019206عجمان معٌن آل عٌسً سٌف على عبدهللا27

4018275عجمانالشحً ٌتٌم علً محمد محمد28

األسرة رقمالبلدة رقماالمارةاألسم.م

5018049القٌوٌن أماحمد در محمد نظر الرئٌس1ً

5018500القٌوٌن أمإبراهٌم راشد سٌف عبدهللا آل عل2ً

5018023القٌوٌن أمجابر شهداد علً محمد الرئٌس3ً

5018245القٌوٌن أمحسٌن سلطان على محمد آل عل4ً

5018019القٌوٌن أمحمٌد نٌازمحمد درمحمد  الرئٌس5ً

5018423القٌوٌن أمخالد محمود الل محمد6

5018546القٌوٌن أمعبدهللا احمد احمد حسٌن التمٌم7ً

5018328القٌوٌن أمعبدهللا خلفان عبٌد بن طوق آل عل8ً

5018308القٌوٌن أمعمر خلفان عبٌد مصبح آل عل9ً

5018357القٌوٌن أممحمد عبدالرحمن عٌسى راشد آل عل10ً

5017170القٌوٌن أممحمد على سلطان غانم آل عل11ً

5018291القٌوٌن أممحمد ناصر جاسم حمٌد آل عل12ً

5018066القٌوٌن أمٌوسف احمد بن احمد حسٌن التمٌم13ً

5017695القٌوٌن أمٌوسف عبدالرحٌم ٌوسف أحمد التمٌم14ً

األسرة رقمالبلدة رقماالمارةاألسم.م

6024715الخٌمة رأسابراهٌم ٌعقوب ٌوسف علً المنصوري1

 اإلجمالي االمازة   

 اإلجمالي االمازة   
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622166الخٌمة رأسالٌلٌلً مطر سعٌد جمعه احمد2

621452الخٌمة رأسالقاٌدي حمد عبٌد سعٌد احمد3

6081211الخٌمة رأسالمزروعً معضد على سٌف احمد4

6092931الخٌمة رأساشرف مراد بٌر محمد البلوش5ً

6015278الخٌمة رأسامل سالم جمعه سالم السلوم6ً

6022282الخٌمة رأسامنه على عٌسى محمد البلوش7ً

628707الخٌمة رأسالشحً علً محمد راشد إبراهٌم8

6032559الخٌمة رأسأحمد إبراهٌم حسن سعٌد الطنٌج9ً

6024813الخٌمة رأسالغافري مبارك جمعة سالم أحمد10

628657الخٌمة رأسأحمد محمد راشد أحمد الشح11ً

6015927الخٌمة رأسأسماء سٌف عبٌد بن كرم الزعاب12ً

619947الخٌمة رأسجمال محمد على بن ربٌع النقب13ً

6071088الخٌمة رأسجمعه راشد جمعه صالح14

6111017الخٌمة رأسجمعه سالم جمعه سالم سعٌد الشح15ً

6091905الخٌمة رأسجمٌل محمد ابراهٌم محمد الشمٌل16ً

6025450الخٌمة رأسحسن احمد بالل فرحان الشح17ً

6041155الخٌمة رأسحسن احمد سلٌمان محمد البلوش18ً

604983الخٌمة رأسالزعابً محمد ابراهٌم سٌف حسن19

6024733الخٌمة رأسحسن عبدهللا حسن جاسم الشح20ً

6171170الخٌمة رأسحمد عبدهللا إبراهٌم محمد البلوش21ً

6016484الخٌمة رأسحمد محمد عبدالكرٌم محمد االحمد22

610645الخٌمة رأسحمدان حسن محمد علً الغافري23

621526الخٌمة رأسالقاٌدي مصبح عبدهللا سعٌد حمٌد24

622175الخٌمة رأسالدهمانً خلفان سالم خلفان خالد25

6092580الخٌمة رأسخالد على راشد سعٌد الشمٌل26ً

617884الخٌمة رأسخالد علً كرم علً البلوش27ً

6014389الخٌمة رأسكٌاي احمد ابراهٌم محمد خالد28

626465الخٌمة رأسخالد محمد خدوم  الدهمان29ً

6041170الخٌمة رأسخلٌفه حمٌد عبدهللا ٌوسف الزعاب30ً

622146الخٌمة رأسالٌلٌلً مطر سعٌد جمعه خمٌس31

628647الخٌمة رأسالشحً أحمد راشد أحمد راشد32

6071118الخٌمة رأسراشد حمد المر العواوده الخاطري33

612779الخٌمة رأسراشد سعٌد محمد زٌد سلٌمان الشح34ً

6092757الخٌمة رأسالشمٌلً سعٌد محمد سعٌد راشد35

6024376الخٌمة رأسراشد عبدهللا سٌف علً الشح36ً

622165الخٌمة رأسالقاٌدي هللا عبد حمود سعٌد سالم37

6071179الخٌمة رأسسالم عبدهللا نعمان عبدهللا البلوش38ً

628593الخٌمة رأسسعٌد أحمد زٌد راشد الشح39ً

6025293الخٌمة رأسالمهري حمد سعد حمد سعٌد40

6015604الخٌمة رأسسعٌد عثمان بالل نفاق المهٌري41
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6081458الخٌمة رأسالمدحانً  هللا عبد على سعٌد42

6025039الخٌمة رأسالشحً محمد سعٌد محمد سعٌد43

6131284الخٌمة رأسسعٌد محمد علً محمد الظهوري44

6191102الخٌمة رأسسلطان سعٌد محٌمد أحمد الحبس45ً

6131530الخٌمة رأسسلٌمان مرزوق محمد سعٌد الشح46ً

626518الخٌمة رأسالدهمانً  خدوم بخٌت سمٌره47

6061207الخٌمة رأسسٌف علً سالم خلفان المزروع48ً

6023681الخٌمة رأسشهاب أحمد عبدهللا  الشح49ً

6016148الخٌمة رأسصالح حسن عبدهللا لهداد50

6032555الخٌمة رأسالشحً محمد الماس إبراهٌم طالب51

619953الخٌمة رأسعادل محمد علً سعٌد النقب52ً

6015949الخٌمة رأسالكٌاي أحمد إبراهٌم محمد عامر53

6014604الخٌمة رأسعائشه سٌف على ٌوسف الزعاب54ً

6071244الخٌمة رأسالشحً علً راشد أحمد عبدهللا55

6081130الخٌمة رأسعبدهللا جمعه سعٌد علً الٌماح56ً

6041293الخٌمة رأسعبدهللا حمٌد عبدهللا ٌوسف الزعاب57ً

6016101الخٌمة رأسعبدهللا زعل سهٌل مفتاح آل عل58ً

622172الخٌمة رأسالٌلٌلً خمٌس سالم سعٌد عبدهللا59

627525الخٌمة رأسالمقبالً سلٌمان سعٌد سلٌمان عبدهللا60

6081323الخٌمة رأسعبدهللا سٌف علً سالم المزروع61ً

6016264الخٌمة رأسعبدهللا علً شاهٌن محمد البلوش62ً

6015782الخٌمة رأسعلى ابراهٌم عبدهللا عباس البلوش63ً

6015941الخٌمة رأسعلى احمد على حسن البلوش64ً

6131006الخٌمة رأسعلى خمٌس محمد عبٌد الشح65ً

623271الخٌمة رأسعلى سالم على مصبح القاٌدي66

622151الخٌمة رأسالٌلٌلً خمٌس سالم سعٌد على67

628656الخٌمة رأسعلى محمد احمد حسن الشح68ً

6024599الخٌمة رأسعلى محمد على محمد الشح69ً

6081373الخٌمة رأسعلى محمد على محمد المزروع70ً

604904الخٌمة رأسالبلوشً عبدهللا على موسى على71

6041270الخٌمة رأسعلً إبراهٌم عبدالرحمن ٌوسف البدواوي72

6092634الخٌمة رأسالنقبً حمدون علً سلٌمان عل73ً

6171100الخٌمة رأسعلً محمد عبٌد بن خمسون النقب74ً

6015950الخٌمة رأسعٌسى خمٌس فرج سلطان آل عل75ً

6092883الخٌمة رأسفهد محمد احمد سعٌد الحسن76ً

6015419الخٌمة رأسفٌصل عبداللطٌف خلٌفه محمد الشح77ً

6081449الخٌمة رأسالمزروعً راشد سعٌد محمد ماجد78

6131436الخٌمة رأسمبارك سعد خمٌس سعٌد الشح79ً

6041294الخٌمة رأسمحمد ابراهٌم عبدالرحمن ٌوسف البدواوي80

6071243الخٌمة رأسالشحً علً راشد أحمد محمد81
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622169الخٌمة رأسالٌلٌلً مطر سعٌد جمعه محمد82

6081134الخٌمة رأسمحمد راشد علً راشد المزروع83ً

6024571الخٌمة رأسالشحً سعٌد راشد زٌد محمد84

608923الخٌمة رأسمحمد سعٌد سالم سعٌد المزروع85ً

6131122الخٌمة رأسمحمد سعٌد عبدهللا سعٌد الظهوري86

6093001الخٌمة رأسمحمد سعٌد علً محمد الشمٌل87ً

6092475الخٌمة رأسالنقبً حمدون علً سلٌمان محمد88

6015638الخٌمة رأسمحمد سٌف راشد سعٌد الزعاب89ً

6024485الخٌمة رأسمحمد عامر محمد علً المهري90

6025359الخٌمة رأسمحمد عبدالرحمن مبارك سعٌد المهري91

6025485الخٌمة رأسمحمد عبدهللا احمد عبدهللا92

6111021الخٌمة رأسمحمد على غازى علً الشح93ً

6015738الخٌمة رأسالبلوشً شاهٌن جمل علً محمد94

614499الخٌمة رأسمحمد علً سعٌد عبدهللا الشح95ً

6081460الخٌمة رأسالمدحانً  عبدهللا علً محمد96

6041313الخٌمة رأسمحمود حمد محمد شاكر البلوش97ً

616704الخٌمة رأسمطر علً عبٌد علً الشامس98ً

6024412الخٌمة رأسمنتصر منصور على فرحان الحضرم99ً

6031888الخٌمة رأسالمنصوري صالح علً صالح منصور100

622183الخٌمة رأسالمحرزي جمعه احمد جمعه ناصر101

612727الخٌمة رأسناصر حسن أحمد علً الشح102ً

6024398الخٌمة رأسناصر منصور على فرحان الحضرم103ً

6016261الخٌمة رأسنصٌب سالم نصٌب فٌروز104

628727الخٌمة رأسالشحً أحمد راشد أحمد نواف105

627549الخٌمة رأسٌوسف غرٌب خلفان غرٌب الكعب106ً

6015516الخٌمة رأسٌوسف محمد مراد بهادر البلوش107ً

6024077رأس الخٌمةسعٌد علً عبدهللا علً 108

6013674رأس الخٌمةسلطان صالح عبدهللا عبدالرحمن النعٌم109ً

6012729رأس الخٌمةعٌسى علً احمد  110

6031755رأس الخٌمةجاسم عبدهللا خمٌس سالم النعٌم111ً

األسرة رقمالبلدة رقماالمارةاألسم.م

7012096الفجٌرةالبلوشً مراد محمد عبدهللا ابراهٌم1

7041088الفجٌرةابراهٌم عبدهللا سبٌت عبدهللا الكعب2ً

7062392الفجٌرةابراهٌم ٌوسف سالم راشد الزٌودي3

7072675الفجٌرةالعبدولً حمدان سعٌد حسن احمد4

137الفجيرة

 اإلجمالي االمازة   
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7072635الفجٌرةالحفٌتً محمد احمد خمٌس احمد5

7022204الفجٌرةالمسماري سالم على خمٌس احمد6

7111036الفجٌرةاحمد سعٌد سالم حمد الكعب7ً

715709الفجٌرةالزٌودي أحمد محمد على احمد8

7062084الفجٌرةاحمد على محمد سعٌد الحنطوب9ً

7051134الفجٌرةالسعدي علً محمد على احمد10

7011983الفجٌرةاشرف جاسم محمد حسن البلوش11ً

7111087الفجٌرةأحمد حسن سالم حسن الكندي12

715594الفجٌرةأحمد سعٌد محمد راشد الحفٌت13ً

7072419الفجٌرةأحمد عبدهللا أحمد علً الظاهري14

7031220الفجٌرةأحمد عبٌد سعٌد أحمد العبدول15ً

7062461الفجٌرةأٌمن راشد محمد أحمد العبدول16ً

7062518الفجٌرةالحمودي سعٌد ربٌع أحمد باسم17

7021726الفجٌرةجاسم حسن سعٌد سلٌمان النعٌم18ً

710563الفجٌرةالدهمانً محمد سالم محمد جاسم19

7031107الفجٌرةالعبدولً أحمد سعٌد محمد جاسم20

7041052الفجٌرةجاسم محمد سلطان محمد الطنٌج21ً

7022012الفجٌرةالهنائً حمدان إبراهٌم محمد جمال22

7072284الفجٌرةالزٌودي خمٌس عبٌد محمد جمال23

7071560الفجٌرةالظنحانً راشد خلفان عبٌد جمعه24

7062515الفجٌرةالظنحانً مسعود حسن عبدهللا حسن25

7041080الفجٌرةالسعدي خلفان حسن عبٌد حسن26

7071250الفجٌرةحسن علً محمد علً الظاهري27

7022020الفجٌرةمحمد آل أحمد ٌوسف ابراهٌم حمد28

711953الفجٌرةالٌالٌله عبٌد خلفان سٌف حمد29

7072699الفجٌرةحمد علً محمد علً الظنحان30ً

7011843الفجٌرةحمدان عبدهللا علً  الوهٌب31ً

7072531الفجٌرةحمٌد سلٌمان محمد سعٌد الظنحان32ً

7031006الفجٌرةالعبدولً راشد سعٌد احمد خالد33

7012065الفجٌرةزاٌد سالم حسن خالد34

7062575الفجٌرةالسعدي  احمد عبدهللا خالد35

7072410الفجٌرةالظنحانً محمد احمد على خالد36

7051145الفجٌرةخالد على خلف احمد الحنطوب37ً

711906الفجٌرةخالد علً محمد سالم الصرٌدي38

714369الفجٌرةالٌماحً محمد احمد محمد خالد39

7062626الفجٌرةخالد محمد على خمٌس الصرٌدي40

7011972الفجٌرةالمنصوري صالح محمد صالح خلفان41

703742الفجٌرةالكعبً عبٌد محمد احمد خلٌفه42

709466الفجٌرةخلٌفه علً حسن سعٌد الحفٌت43ً

7061787الفجٌرةخمٌس حمٌد راشد العاقل المرشدي44
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7031070الفجٌرةخمٌس على خمٌس راشد الزحم45ً

7021641الفجٌرةخمٌس عٌسى خمٌس سالم العبدول46ً

7072859الفجٌرةالظنحانً أحمد علً محمد خمٌس47

7022039الفجٌرةراشد سهٌل علً مصبح السماح48ً

7051178الفجٌرةراشد عبدهللا راشد عبدهللا القٌوض49ً

708736الفجٌرةراشد عبدهللا سعٌد عبدهللا الٌماح50ً

712348الفجٌرةراشد علً أحمد محمد الزحم51ً

7031124الفجٌرةالحفٌتً على عبدهللا محمد راشد52

7111074الفجٌرةالٌلٌلً عبٌد خلفان خمٌس سالم53

7031036الفجٌرةسالم خمٌس راشد علً العبدول54ً

7011879الفجٌرةسالم سعٌد سالم خدوم المسماري55

7062565الفجٌرةالسعدي  احمد عبدهللا سالم56

7012402الفجٌرةالشوٌهً أحمد علً خلٌفه سعٌد57

7011868الفجٌرةسعٌد راشد خمٌس مصبح الكعب58ً

710585الفجٌرةسعٌد سلطان راشد سالم الطنٌج59ً

7072328الفجٌرةالحفٌتً راشد سعٌد عبدهللا سعٌد60

7051135الفجٌرةسعٌد عبدهللا على محمد الحمودي61

7011595الفجٌرةسعٌد عبدهللا محمد  الجابري62

7111084الفجٌرةسعٌد علً سالم حمٌد الكندي63

7072498الفجٌرةالزٌودي علً سعٌد محمد سعٌد64

7041204الفجٌرةسلطان سعٌد عبٌد محمد النعٌم65ً

7021975الفجٌرةسلطان عبدهللا سعٌد عبدهللا السماح66ً

7041330الفجٌرةسلطان على محمد أحمد الخزٌم67ً

7062046الفجٌرةسلٌمان حمدان سعٌد حمدان العبدول68ً

7051009الفجٌرةالظنحانً محمد عبدهللا محمد سلٌمان69

7072757الفجٌرةسهٌل سلٌمان عبٌد جمٌع الهنداس70ً

7012170الفجٌرةالمسماري خدوم سالم سعٌد شكٌب71

7012206الفجٌرةشهاب احمد عبدهللا محمد السعدي72

7061642الفجٌرةصبٌحة راشد حمود راشد الصرٌدي73

705664الفجٌرةعادل راشد احمد محمد الحنطوب74ً

7011928الفجٌرةعاصم راشد عبدهللا محمد المدحان75ً

7031185الفجٌرةعامر على راشد علً الحفٌت76ً

7012087الفجٌرةالبلوشً مراد على محمود عامر77

7012245الفجٌرةعبدالعزٌز سٌف علً سٌف البادي78

7021766الفجٌرةعبدهللا ابراهٌم حمدان محمد الهنائ79ً

7021743الفجٌرةعبدهللا حسٌن احمد عبدالرحمن البلوش80ً

7012357الفجٌرةعبدهللا حمٌد محمد حمٌد الٌماح81ً

7062408الفجٌرةالعبدولً مطر سعٌد راشد عبدهللا82

7072481الفجٌرةالزٌودي سالم عبدهللا سالم عبدهللا83

708719الفجٌرةعبدهللا على حسن على الٌماح84ً
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7062454الفجٌرةالحمودي خصٌف عبدهللا على عبدهللا85

703914الفجٌرةالحمودي مبارك عبٌد مبارك عبدهللا86

703840الفجٌرةعبدهللا موسى عبدهللا مراد البلوش87ً

7022192الفجٌرةالحوسنً سلٌمان عبٌد سلٌمان عبٌد88

7021353الفجٌرةعلى حسن عبدهللا خلفان الغٌالن89ً

7061853الفجٌرةعلى حمدان ابراهٌم خصٌف الحمودي90

7072638الفجٌرةعلى عبدهللا على عبدهللا الٌماح91ً

7021840الفجٌرةالكندي خلفان علً عبدهللا عل92ً

7062510الفجٌرةعٌسى عبدهللا سعٌد مطر العبدول93ً

703994الفجٌرةعٌسى علً راشد محمد الكعب94ً

7072496الفجٌرةالزٌودي خمٌس عبٌد محمد عٌسى95

7031221الفجٌرةفهد خمٌس على خمٌس الكعب96ً

7072584الفجٌرةفهد محمد خلفان ربٌع الظنحان97ً

708857الفجٌرةفهد محمد مصبح عبدهللا الٌماح98ً

711929الفجٌرةفٌصل على عبٌد محمد الكعب99ً

7021915الفجٌرةمحمد احمد محمد سالم المسماري100

7072344الفجٌرةمحمد أحمد خمٌس محمد الظنحان101ً

7012265الفجٌرةالزعابً سالم جاسم حسن محمد102

7031068الفجٌرةمحمد حمد عبدهللا محمد الحفٌت103ً

7072746الفجٌرةالصرٌدي سعٌد خمٌس راشد محمد104

708676الفجٌرةالٌماحً محمد حسن سالم راشد محمد105

7062464الفجٌرةمحمد ربٌع سعٌد ربٌع الحمودي106

7072697الفجٌرةالزٌودي سالم عبدهللا سالم محمد107

7012124الفجٌرةمحمد سالم عبٌد مخرز المسماري108

7072296الفجٌرةمحمد عبدهللا عبدالرحمن احمد الظنحان109ً

708710الفجٌرةمحمد عبدهلل على مطر الٌماح110ً

7072489الفجٌرةالظنحانً إبراهٌم هالل علً محمد111

7022092الفجٌرةمحمد مبارك سالم مطر الكعب112ً

712288الفجٌرةالٌماحً أحمد محمد مصبح محمد113

7062492الفجٌرةمصطفى حسن محمد راشد الزٌودي114

7031058الفجٌرةناصر على محمد علً الزحم115ً

7051277الفجٌرةالهاشمً محمد حسن محمد نواف116

7062349الفجٌرةنوح معٌوف عبدهللا خمٌس الزٌودي117

7051108الفجٌرةولٌد راشد احمد محمد الحنطوب118ً

7022064الفجٌرةٌوسف إبراهٌم ٌوسف أحمد آل محمد119

7021708الفجٌرةٌوسف حسن عبدهللا حسن آل عل120ً

7021792الفجٌرةأحمد حسن محمد حسن 121

7062053الفجٌرةحمد راشد خمٌس راشد 122

703440الفجٌرةخالد محمد أحمد محمد 123

705816الفجٌرةخمٌس مبارك ناصر خماس 124
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708589الفجٌرةخمٌس محمد خمٌس سعٌد 125

7012416الفجٌرةسالم عبدهللا سعٌد راشد 126

703966الفجٌرةسالم علً نصٌب زاٌد 127

703657الفجٌرةعبدهللا محمد سعٌد سرٌح 128

7072436الفجٌرةعلى غرٌب على عبدهللا العبودى الٌماح129ً

714443الفجٌرةفاٌز محمد راشد محمد 130

7021962الفجٌرةمحمد حسن سعٌد سلٌمان 131

7041184الفجٌرةمحمد على احمد محمد وادوه الكعب132ً

7021409الفجٌرةمحمود حسن محمد عبدهللا 133

7021654الفجٌرةناصر بدر عبدهللا ٌوسف 134

7072028الفجٌرةأحمد حسن على أحمد العنتل135ً

7012390الفجٌرةعاقب راشد عبدهللا محمد المدحان136ً

703676الفجٌرةمحمد على محمد أحمد الكعب137ً
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