
List of Unclaimed DIB Dividend from 1976 to 2009 (as of 31-01-2017) 

SNO Name 

8998 Haytham Moaweya Ezzat Al 

8999 Khalid Ahmed Murad Boshna 

9000 Ajami Abdulla Fahad Abdul 

9001 MARIE ANTOINETTE CRUZ 

9002 Mohammed Ebrahim Al Fout 

9003 Abdulla Bin Ahmed Bin Moh 

9004 Ghannam Bin Ali Bin Ghann 

9005 Jameel Bin Mohammed Bin H 

9006 Saleh Bin Ali Bin Mohamme 

9007 Abdul Aziz Bin Abdulla Bi 

9008 Ismael Bin Khalid Bin Saa 

9009 Ebrahim Mohammed Abdulla 

9010 Abdulla Bin Abdul Aziz Bi 

9011 Hussam Bin Mohammed Bin H 

9012 Mohammed Bin Abdullatif B 

9013 Hamad Bin Hweider Bin Sae 

9014 Fahad Bin Saleh Bin Ghasa 

9015 Salem Bin Mohammed Bin Do 

9016 Marzouq Obaid Hussain Ald 

9017 Ali Abdul Mohsen Abdulla 

9018 Ali Bin Khalifa Bin Mubar 

9019 Mansour Rashed Abdulla Mo 

9020 Mohammed Awadh Mohammed D 

9021 Zaki Bin Hussain Bin Hass 

9022 Ebrahim Bin Ahmed Bin Sal 

9023 Nawal Mahmoud Abdul Halee 

9024 Rashed Ali hamad Al Shams 

9025 Ebrahim Salem Hadi Saeed 

9026 Mohammed Salem Hadi Saeed 

9027 Shamsa Ghulom W/O Shaker 

9028 Salem Ali Salem Al Alawi 

9029 Hedaya Saif Abdulla Al Ka 

9030 Shaikha Mohammed W/O Rash 



9031 Mohan Al Sayyed Mohammed 

9032 Fatma Al Sayyed Mohammed 

9033 Seddiq Shams Abdul Rahman 

9034 Maryam Jafar W/O Abdulla 

9035 Mubarak Saleh Ali Al Jena 

9036 Ali Jafar Ali Khouri 

9037 Salah Sayyed Abdulla 

9038 Fatma Hafeez Saeed Hafeez 

9039 Majmanhal Getanand & Raj 

9040 Naser Mohammed Ismail 

9041 Abdul Kareem Mohammed Haj 

9042 Aousha Rashed Majed Loota 

9043 Abdul Rahman Hussam Al De 

9044 Shamsa Husam Al Deen Al S 

9045 Yousef Hussam Al Deen Al 

9046 Hassan Ahmed Ali Ahmed 

9047 Abdulla Saif Saeed Zayed 

9048 Rania Zakaria Khalil Dawl 

9049 Rashed Zakaria Khalil Dow 

9050 Hasan Abdulla Abdul Rasou 

9051 Kaltham Ahmed Ansser Loot 

9052 Abdul Mohsen Bin Marzouq 

9053 Kamal Bin Yousef Bin Kaze 

9054 Naser Naser Omar 

9055 Jamal Bin Mohammed Bin Ab 

9056 Kazem Abdul Hussain Al Sh 

9057 Mohammed Abdul Aziz Abbas 

9058 Mohammed Saad Ali Fouda 

9059 Mustafa Hussain Balah 

9060 Jehad Mshari Mohammed Abd 

9061 Mujahed Meshari Mohammed 

9062 Osama Meshari Mohammed Ab 

9063 Khadam Meshari Mohammed A 

9064 Ateeq Mubarak Ateeq 

9065 Maryam Hafeez Saeed Hafee 

9066 Aisha Hafeez Saeed Hafeez 

9067 Muna Hafeez Saeed Hafeez 



9068 Abdulla Hafeez Saeed Hafe 

9069 Mousa Ebrahim Abdul Qasse 

9070 Hesham Mohammed Metwalli 

9071 Salem Abdulla Salem Khalf 

9072 Khalid Mansour Mohammed A 

9073 Salem Saif Abdulla Al Kaa 

9074 Kaltham Khamis Ali 

9075 Amer Ali Amer Al Ahbabi 

9076 Zahra Saleh Mubarak moham 

9077 Huda Saleh Mubarak Mohamm 

9078 Saada Saleh Mubarak moham 

9079 Noora Saleh Mubark Mohamm 

9080 Aisha Abdul Rahman Ali Mo 

9081 Fatma Saeed Saif Najma Al 

9082 Mouza Saeed Saif Najma Al 

9083 Zalikha Matar W/O Mahmoud 

9084 Hussain Taleb Hussain Al 

9085 Nada Hasan Ali Saleh Alme 

9086 Mohammed Hassan Ali Saleh 

9087 Ali Rashed Ali Al Zaabi 

9088 Salem Hassan Ali Saleh Al 

9089 Shaikha Saqer Yousef Saqe 

9090 Aisha Saqer Yousef Saqer 

9091 Aboud Hassan Ahmed Aboud 

9092 Fahad Hassan Ahmed Aboud 

9093 khadija Hassan Ahmed Abbo 

9094 Abdulla Hassan Ahmed Abou 

9095 Hasan Ahmed Abboud Al Jab 

9096 Mohammed Obaid Ali Hamad 

9097 Maryam Salem W\O Ali Rash 

9098 Rashed Qassem Ahmed Madan 

9099 Aisha Yousef Juma 

9100 Fatma Abdulla Haji Ali 

9101 Soaad Abdulla Haji Ali 

9102 Maryam Saqer W/O Salem Ah 

9103 Nazeera Salem 

9104 Mezna Ali Abdulla Bin Al 



9105 Amna Ali Abdulla Bin Al S 

9106 Hasan Ali Abdulla Saleh B 

9107 Abdulla Ali Abdulla Bin A 

9108 Salem Ali Abdulla Bin Al 

9109 Mohammed Ali Abdulla Bin 

9110 Khalid Ali Abdulla Saleh 

9111 Lamya Ali Abdulla Saleh A 

9112 Anwar Ali Abdulla Bin Al 

9113 Jamila Salem W/O Najem Ab 

9114 Ahmed Abdulla Hassan Al J 

9115 Abdul Aziz Ahmed Abdulla 

9116 Yahya Ahmed Abdulla Hassa 

9117 Khalid Ahmed Abdulla Hass 

9118 Abdulla Ahmed Abdulla Has 

9119 Rashed Hamdan Saeed 

9120 Sultan Mohammed Sheml Al 

9121 Hamdan Mohammed Shaml Al 

9122 Mohammed Saeed Mohammed S 

9123 Mousa Bin Ali Bin Mohamme 

9124 Waleed Bin Ali Bin Ali Al 

9125 Abdulla Ebrahim Omar 

9126 Abdul Aziz Mohammed Rashe 

9127 Saeed Masoud Saeed Al Maz 

 شركه الجند الشرق االوسط 9128

9129 Hussain Hassan Abdulla Al 

9130 Hussain Ali Abda kharyous 

9131 Saoud Ali Abdul Rahman Ja 

9132 Ali Mohammed Al Sharfa Al 

9133 Faeqa Al Sayyed Mansour A 

9134 Fayza Al Sayyed Mansour A 

9135 Abdulla Hamad Qadheeb Al 

9136 Amna Omran W/O Abdulla Qa 

9137 Abdul Lateef Abdul Raheem 

9138 Mohammed Abdulla Salem 

9139 Shaikha Salem Ali W/O Moh 

9140 Ahmed Jassem Mohammed Gha 

9141 Amina Abdulla Ali Boublan 



9142 Ali Salem Obaid 

9143 Abdulla Mohammed Shaml Eb 

9144 Maryam Saleh Ahmed Saleh 

9145 Ahmed Saleh Mohammed Al Y 

9146 Yousef Hussain Mohammed R 

9147 Ahmed Ali Mohammed Hassan 

9148 Abdul Aziz Abdulla Azizal 

9149 Mohammed Ahmed Ali Ahmed 

9150 Musabbah Abdulla Saeed Al 

9151 Juma Abdulla Khalifa Al M 

9152 Noora Yaseen Abdulla Abdu 

9153 Mohammed Yassin Abdullah 

9154 Marwa Yassin Abdulla Abdu 

9155 Shaima Yaseen Abdulla Abd 

9156 Amal Yaseen Abdulla Abdul 

9157 Saeed Bekhait Ali Saeed A 

9158 Hasan Abdulla Hussain Abd 

9159 Mohammed Ali Abdul Rahman 

9160 Abdul Moati Bin Yahya Bin 

9161 Mohammed Abdulla Mohammed 

9162 Bothaina Ebrahim W/O Abdu 

9163 Najlaa Humaid Abdulla Alr 

9164 Ayman Bin Abdul Majeed Bi 

9165 SABU KOLLAMPARAMBIL MATHEW 

9166 Ahmed Shaheen Ahmed Ali A 

9167 Jamal Shaheen Ahmed Ali A 

9168 Saoud Shaheen Ahmed Ali A 

كومار¦ ديليب و ر¦ كومار و ر¦ أ¦ر 9169  

9170 Mohammed Abdul Raheem Moh 

9171 Mohammed Bin Abdullrahman 

9172 SH.Khaled Bin Zayed Saqer 

9173 Shareefa Abdulla W/O Ali 

9174 Abdulla Mohammed Abdulla 

9175 MOUNEIR SAAD EL DIN 

9176 Wael Al Sayed Hassan Abu 

9177 SHABBIR HUSEN 

9178 TARIQ ANWAR 



9179 Fahad Bin Essa Bin Ebrahi 

9180 Ahmed Bin Majeed Bin Abdu 

9181 Mansour Bin Ebrahim Bin M 

9182 Ali Bin Sobhi Bin Ahmed A 

9183 Yousef Bin Mustafa Bin Ha 

9184 Saeed Abdulla Bin Sultan 

9185 Hamda Habroush Al Suwaidi 

9186 Raja Mahdi Ebrahim 

9187 Maryam Hasan Mohammed AlH 

9188 Fatma Hassan Mohammed Al 

9189 Fatma Saad Al Deen Abdul 

9190 Naelah Mohammed Salem 

9191 Mohammed Rashed Mohammed 

9192 Fatema Ahmed Ali Al Remai 

9193 Meshal Juma Shalee Al Dha 

9194 Mohammed Saeed Al Yabhoun 

9195 Juma Saeed Juma Al Dhaher 

9196 Fatma Mubarak Abdulla W/O 

9197 Fatma Khalfan Abdulla Sul 

9198 Khalfan Abdulla Sultan 

9199 Abdulla Saif Abdulla Sult 

9200 Saif Abdulla Sultan Al Dh 

9201 Mouza Khalfan Majed 

9202 Fatma Ali W/O Nasser Moha 

9203 Saif Mohammed Saeed merou 

9204 Hasan Ali Essa Al Beloush 

9205 Hareb Saif Ali Al Badi 

9206 Najah Mukaram Abdulla 

9207 Shaymah Mohammed W|O Moha 

9208 Afra Marzouq Saqer Al Maz 

9209 Shaikha Salem Mohammed Al 

9210 Mahra Mohammed W\O Sultan 

9211 Saleh Saeed Ahmed Al Mans 

9212 Zahra Aab Allahi 

9213 Abdulla Mohammed Ali Obai 

9214 Mustafa Bin Ali Bin Hassa 

9215 Shaikha Ateeq Saeed Sabt 



9216 Abdul Aziz Bin Ebrahim Bi 

9217 Mohammed Juma Meftah 

9218 Yousef Mohammed Tayeb Abd 

9219 khalifa Rashed Bin Sultan 

9220 Nadia Abdulkreem Hussian 

9221 Salem Juma Mubarak Al Jen 

9222 Jawaher Juma W/O Saoud Ja 

9223 Rahsed Sulaiman Rashed Ah 

9224 Ahmed Mohammed Khamis Wel 

9225 POOVANCHATHOTH VASANTHAN 

9226 Tareq Ahmed Matar 

9227 Abdul Mohsen Bin Ahmed Bi 

9228 Ekram Fouad Al Zawadi 

9229 Zainab Abdulla Ali Bamkha 

9230 khalid Abdul Bari Mahmoud 

9231 Haya Saqer Al Hajeri 

9232 Abdul Raheem Ismail Moham 

9233 Mohammed Ahmed Salem Ali 

9234 Sultan Ali Hassan Al Marz 

9235 Lamya Dawood Mohammed Sal 

 محمد سعيد علوان 9236

9237 Majed Sultan Majed Hamad 

9238 Asad Saleh Ahmed Shehata 

9239 Asem Bin Khalifa Bin Habe 

9240 Fadhel Bin Ali Bin Ahmed 

9241 Aref Bin Ali Bin Ahmed Al 

9242 Aisha Al Sayyed Ishaq Mur 

9243 Mouza Humaid Rashed Al Ne 

9244 Mohammed Rashed Saeed Al 

9245 Maryam Saeed Mohammed 

9246 Raheema Ali Abdul Kareem 

9247 Nasser Ali Abdul Kareem 

9248 Yasser Ali Abdul Kareem 

9249 Khadija Ali Abdul Kareem 

9250 Mohammed Ali Abdul Kareem 

9251 Zainab Ali Abdul Kareem 

9252 Fatma Ali Abdul Kareem Al 



9253 Kareem Ali Abdul Kareem A 

9254 Saleh Ahmed Ali Ahmed 

9255 Abbas Bin Ahmed Bin Hussa 

9256 Aqeel Mohammed Shareif Na 

9257 Yaqoob Juma Khedher Al Me 

9258 Abdul Khaleq Juma Khedher 

9259 Maryam Abdul Rahman Moham 

9260 Ebrahim Bin Saleh Bin Abd 

9261 Hamda Abdulla Ahmed Ali 

9262 SH.Jowaher Jumaid Bin Moh 

9263 Abdul Rahman Abdulla Qors 

9264 Sameera Ahmed W/O Hussain 

9265 Hasan Saeed Bin Salam 

9266 Abdulla Yassen Abdulla Al 

9267 Bodour Yaseen Abdulla Abd 

9268 Ebrahim Ahmed Al Khateeb 

9269 Ali Bin Mohammed Bin Moha 

9270 Mohammed Abdul Moeen Alei 

9271 Rashed Humaid Abdulla Sah 

9272 Amani Shaban Subhe Halel 

9273 Khamis Ahmed Rashed Al Ba 

9274 Mouza Rashed Nasser 

9275 Amna Ahmed Mohammed Al Dh 

9276 Suhail Mahna Suhail Moham 

9277 Salem Hamed Obaid Al Kaab 

9278 Ghaya Saif Sultan W/O Sae 

9279 Ahmed Ali Mohammed Al Bol 

9280 Alia Saleh W/O Abdulla Sa 

9281 Matar Sultan Mohammed Al 

9282 Mubarak Mohammed Abdulla 

9283 Ali Saeed Ali Saeed Al Qe 

9284 Abdulla Mohammed Nasser M 

9285 Ebrahim Saeed Salem 

9286 Fatma Yousef W/O Rahma Ab 

9287 Abdul Salam Abdulla Moham 

9288 Maitha Mohamme Ismail Al 

9289 Shaikha Mohammed Ismail A 



9290 Rashed Khamis Mekheizen A 

9291 Abu Baker Muhsen Al Attas 

9292 Hussain Bin Abdul Hameed 

 راشد سعيد محمد حماد المنصورى 9293

9294 Fathiya Hassan Ahmed Khal 

 محمد شمل ابراهيم المعمرى 9295

9296 MOHAMMED WASIF HUSSAIN 

9297 Hasan Bin Rajeh Bin Hasan 

 محمد سفر سليم الهاجرى 9298

9299 Essa Abdulla Abdul Raheem 

9300 Saleh Hadi Khamis Al Mans 

9301 Mohsen Hadi Hussain Al Ha 

9302 Khalid Turki Motlaq Al Me 

9303 Mohammed Ali Obaid Al Kha 

9304 Saeed Habeeb Hassan Al Yo 

9305 Juwaied Bin Haif Bin Shel 

 شركه السعود المحدوده 9306

9307 Jasse Eqab Jafran Eqab Al 

9308 Mohammed Naser Salem Huwa 

9309 Hessa Saif Ali Ebrahim Al 

9310 Aisha Saif Ali Ebrahim Al 

9311 Saleh barakat Qatman 

9312 Maryam Ebrahim W/O Hassan 

9313 Amna Aqeel Foladhi 

9314 Mohammed Ahmed Mohammed A 

9315 Naeema Rashed Sayar W/O A 

9316 Fatma Abdul Raheem Ismail 

9317 Talal Abdul Raheem Ismail 

9318 RAShed Abdul Raheem Ismai 

9319 Mohammed Abdul Raheem Ism 

9320 Shaikha Ismail W/O Jafar 

9321 Saad Ismail Mohammed Saya 

9322 Omaima Yousef Hussain Moh 

9323 Huwaida Yousef Hussain Mo 

9324 Maryam Yousef Hussain Moh 

9325 Khalid Yousef Hussain Moh 

9326 Amna Yousef Hussain Moham 



9327 Hind Yousef Hussain Moham 

9328 Waleed Yousef Hussain Moh 

9329 Ebrahim Abdul Aziz Al Mua 

9330 Hashem Ahmed Mohammed Al 

9331 Tareq Abdulla Abbas Ismai 

9332 Mohammed Ghaleb Mohammed 

9333 Abdulla Jame Khalifa Al Q 

9334 Salem Abdulla Mohammed Al 

9335 Aisha Al Mur W/O Saeed Ab 

9336 Nahed Abdulallah W\O Ali 

9337 Majda Mohammed Othman Moh 

9338 Mahasen Mohammed Othman M 

9339 Maha Mohammed Othman Moha 

9340 Manal Mohammed Othman Moh 

9341 Huda Mohammed Othman Moha 

9342 Eman Mohammed Othman Moha 

9343 Mohammed Ahmed Mahmoud Ah 

9344 Mahmoud Ahmed Mahmoud Ahm 

9345 Essa Mohammed Al Meraikhi 

9346 Masoud Bin Hadi Bin Moham 

9347 Zainab Mohammed Shaban 

9348 Khalid Ahmed Alawi Al Man 

9349 Ahmed Alawi Ali Al Mansou 

9350 Mabrouk Alawi Ali 

9351 Ali Ahmed Alawi Ali Al Ma 

9352 Aousha Ebrahim Hassan Loo 

9353 Saeeda Ai Saeed 

9354 Fatma Essa W/O Mohammed I 

9355 Mohammed Ismail Mohammed 

9356 Abdulla Taleb Mohammed MU 

9357 Salem Taleb Mohammed Al M 

9358 Ebrahim Nasser Ahmed Taee 

9359 Hamda Saleh khamis Abdull 

9360 Ali Ali Abdulla Al Mansou 

9361 Fahad Mohammed Essa Al Al 

9362 Sultan Rashed Ali Hassan 

9363 Murshed Khalfan Murshed A 



9364 Saleh Khamis Mohammed Kha 

9365 Homoud Abdulla Ismael Ely 

9366 Yassin Abdulla Abdul Rahm 

9367 khawla Abdulla Humaid Abd 

 محمد سليمان خميس الهنائى 9368

9369 Mohammed Kaidi Qambar Abd 

9370 THAMANNA ZARATHUL 

9371 Ahmed Salman Hasoni Zada 

9372 Khalid Sami Rajab Hafez B 

9373 Khalid Bin Eqab Bin Khali 

9374 Abdulla Bin Sulaiman Bin 

9375 Mohammed Bin Saleh Bin Mo 

9376 Al Habeeb Bin Mohammed Al 

9377 ADEL ABDELRAHMAN ELBANNA 

9378 Sayyeda Ragheb Mustafa 

9379 Hosnia Aqeel Abdulla Al H 

9380 Ebrahim Abdul Aziz Al Mua 

9381 Khalifa Hafeez Saeed Hafe 

9382 Deema Khalid Mahmoud Al S 

9383 Rashed Saeed Sleman 

9384 Fatma Saeed Ali Saeed Al 

9385 Hamad Saif Hamad Sultan A 

9386 Fatma Ahmed Baea 

9387 Sara Taresh Obaid Al Alil 

9388 Mohammed Juma Saleh Ali A 

9389 Lateefa Mohammed Ali Al N 

9390 Laila Abdul Qader Mahmoud 

9391 Ahmed Diyab Abdulla Al Da 

9392 Aisha Mohammed Buti Al Qe 

9393 Meera Mohammed Juma Moham 

9394 Ali Mohammed Saeed Elwan 

9395 Mohammed Ahmed Mahmoud Ah 

9396 Mahmoud Ahmed Mahmoud Ahm 

9397 Bara Saeed Saleh Al Ameri 

9398 Taleb Dhaif Alla Harbi Al 

9399 Saleh Bin Salem Bin Owaim 

9400 Shaher Bin Shujaa Bin Moq 



9401 SAMER ADNAN MALKAWI 

9402 Hamad Al Abed Hamad Al Dh 

9403 Saeed Hamad Rashed Al Jen 

9404 Ali Abdulla Fadhel Al Maa 

9405 Ali Al Abd Hamad Al Dhahr 

9406 Jafar Hassan Ali Al Baiti 

 محمد سيف محمد السويدى 9407

9408 Saeed Saem Jaed Al Qebais 

9409 Khalifa Saeed Salem Al Qe 

9410 Ali Saeed Salem Al Qebais 

9411 Ebrahim Saeed Salem Al Qu 

9412 Aisha Saeed Salem Alqubai 

9413 Fatma Saeed Salem Al Qeba 

9414 Maryam Ali Al Mohannadi 

9415 Fahad Saeed Salem Al Qeba 

9416 Hasan Ahmed Al Hosani 

9417 Mezna Hussain W/O Al Sayy 

9418 Saleh Bin Ebrahim Bin Moh 

9419 Jamila Bint Ali Bin Musta 

9420 Khalifa Zaal Khalifa Al D 

9421 Mubarak Humaid Ayah Al Sh 

9422 Mohammed Essa Mohammed 

9423 Abdulla Abbas Shaker Al B 

 مؤسسه خاتون للتجاره العامه 9424

9425 Hanan Abdul Rahman W/O Al 

9426 Ali Abdul Rahman Mohammed 

9427 RIHAM ALI 

9428 Mansour Haza Hamad Al Qer 

9429 Majed Haider Mohammed Al 

9430 Abdul Monem Bin Ayesh Bin 

9431 Ali Bin dawood Bin Salman 

9432 Khalid Bin Ahmed Bin Moha 

9433 Mohammed Dawood Salman Al 

9434 Fatma Ahmed Ali Al Safi 

9435 Bader Bin Abdulla Bin Sal 

9436 Ahmed Bin Baker Bin Khala 

9437 Essa Bin Jamaan Bin Fahad 



9438 Aisha Ahmed Abdulla 

9439 Safia Ali W/O Mohammed Ab 

9440 Jassem Mohammed Abdulla A 

9441 Mohammed Abdulla Ahmed Al 

9442 Maryam Mohammed Abdulalla 

9443 Fatma Mohammed Abdulla Ah 

9444 Sana Ali Hussain Showaika 

9445 Naser Ahmed Haj Mohammed 

9446 Hussain Abu Baker Abdulla 

9447 Aqeel Nasser Hussain Al G 

9448 Salem Ahmed Mohammed Bin 

9449 Ebrahim Mohammed Shareif 

9450 Mohammed Naseeb Saeed Sen 

9451 Mohammed Yousef Usman Alj 

9452 Salmeen Mohammed Al Owain 

9453 Rashed Obaid Rashed Al Ka 

9454 Saleh Ahmed Hussain Al Me 

9455 Talal Marouq Ali Saeed Al 

9456 Ayda Ahmed Mustafa Nawar 

9457 Hussain Saqer Abdulla Al 

9458 Matar Bin Salem Bin Ali A 

9459 AKRAM AMIN KHAN 

9460 Ahmed Ramadhan Saif Moham 

9461 Majed Ali Hashem Al Awami 

9462 Khalid Ismail Majbour 

9463 Bader Abdulla Ali Saif 

9464 Mohammed Almur Meqren Sul 

9465 Ahmed Abdulla Ayyoub Abdu 

9466 Hussam Al Sayed Mohammed 

9467 Salman Bin Mohammed Bin A 

مانند و فيرال ماهندرا بانثولياماهندرا كومار  9468  

9469 khawla Juma Khedher Mehda 

9470 Ebrahim Hussain Hassan Al 

9471 Zaheeda Juma Khader Al Me 

9472 Khodhra Juma Khodher Mehd 

9473 Zainab Juma Khadher Al Me 

9474 Amna Bint Mohammed Bin Aw 



9475 Sabha Rashed Salem 

 محمد عايض هادى االحبابى 9476

9477 Saif Hamad Saleh 

9478 Salem Obaid Bekhait 

9479 Mohammed Salem Saeed Al H 

9480 Mir Mohammed Ali Al Blous 

9481 Khalifa Obaid bakheit Al 

9482 Aisha Saeed Wife of Moham 

9483 Saeed Rashed Ali AL Hassa 

9484 Fatma Qatheem W/O Mohamme 

9485 Jamila Ghanem Ali Ghanem 

9486 Fatma Abdul Wahed W/O Gha 

9487 Nora Ghanem Ali Ghanem Al 

9488 Fawzia Ghanem Ali Ghanem 

9489 Maryam Ebrahim W/O Ghanem 

9490 Ali Ghanem Ali Al Hosani 

9491 Ghanem Ali Ghanem Al Hosa 

9492 Huda Ghanem Ali Al Housan 

9493 Fatma Ghanem Ali Ghanem A 

9494 Marzouq Mohammed Marzouq 

9495 Omair Mohammed Marzouq Sa 

9496 Fatma Mohammed Marzouq Sa 

9497 Lateefa Mohammed Marzouq 

9498 Ebtisam Mohammed Marzouq 

9499 Medhhawi Mohammed Salem A 

9500 Shamsa Mohammed Marzouq S 

9501 Salama Mohammed Marzouq S 

9502 Shamma Mohammed Marzouq S 

9503 Fatma Abdul Razaq Ebrahim 

9504 Amna Sultan Nasser Al Mar 

9505 Mohammed Ebrahim Saqer Kh 

9506 Saqer Ebrahim Saqer Al Ho 

9507 Amina Ebrahim Saqer Khami 

9508 Ahmed Ebrahim Saeed Al Qu 

9509 Mohammed Hamdan Hassan Al 

9510 Shafa Abdo Saeed Ahmed Al 

9511 Fatma Salem W/O Yousef Sa 



9512 Mouza Salem W/O Saeed Zay 

 محمد صالح العصطاس 9513

9514 Noor Mohammed Saleh Alata 

9515 Fawzia Salem W/O Mohammed 

9516 Ameera Mohammed Saleh Al 

9517 Abdul Rahman Mohammed Abd 

9518 Maryam Abdul Rahman Moham 

9519 Ahmed Abdul Rahman Mohamm 

9520 Fatma Abdul Rahman Mohamm 

9521 Abdulla Bin Gharm Alla Bi 

9522 Maher Ahmed Ali Al Elyou 

9523 Khalid Bin Mohammed Yahya 

9524 Eman Mohammed Ahmed Al Ho 

9525 Ahmed Salem Saeed Al Sude 

9526 Hussain Bin Saeed Bin Kha 

9527 Fatma Qadheeb Salem Al Za 

9528 Salem Omer Salem Al Shaml 

9529 Amer Hussain Ali Farasha 

9530 Zuwaina Musabbah Nasser W 

9531 Juma Saleh Juma Al Hosani 

9532 Khalid Juma Saleh Juma Al 

9533 Saleh Juma Saleh Juma Al 

9534 Amina Ebrahim W/O Juma Sa 

9535 Omar Abdulla Omar Baslaim 

9536 Asma Mohammed Shaml 

9537 Shamsa Mohammed Shaml 

9538 Amal Mohammed Shaml 

9539 Shamma mohammed Sheml 

9540 Shareena Mohammed Sheml 

9541 Khawla Mohammed Sheml Ebr 

9542 Aisha Mohammed Shaml Ebra 

9543 Shareefa Mohammed Shaml E 

9544 Amna Mohammed Shaml 

9545 Salem Taresh Sulaiman Al 

9546 Jameel Nasser Saleh Al Ra 

9547 Abdulla Rashed Salem Al K 

9548 Ahmed Abdulla Ali Al Amas 



9549 Fatma Al Sayyed Mohammed 

9550 Nedaa Abdulla Alsuwaidi W 

9551 Abdul Raheem Ahmed Yousef 

9552 Hasan Yousef Janahi 

9553 Rashed Ali Rashed Baltour 

9554 Omar Faqas Omar Al Amri 

9555 Saleh Saeed Ahmed Lootah 

9556 Al Khaza Mohammed Al Qare 

9557 Ahmed Diyab Abdulla Al Da 

9558 Essa Abdulla Abdul Rahman 

9559 Abdul Qader Mohammed Abdu 

9560 Al Sayed Ishaq Murtadha A 

9561 Mohammed Abdul Raheem Al 

9562 Saif Salem Saeed Salem 

9563 Yahya Sulaiman Bel Ado Al 

9564 Ahmed Mohammed Hassan Al 

9565 Faisal Saleh Barakat 

9566 Rahma Qweidar W/O Saleh B 

9567 Aidha Saleh Barakat Qatma 

9568 Ali Abdul Kareem Ali 

9569 Abdul Rahman Salem Saeed 

9570 Alem Yamani Amani Al Jabr 

9571 Taha Khalil Ebrahim Salem 

9572 Maryam Mohammed W/O Moham 

 محمد سعيد على مصيفه الزعابى 9573

9574 Ebrahim Abdulla Ebrahim 

9575 Abdulla Ebrahim Abdulla E 

9576 Shamsa Obaid W/O Ali Al A 

9577 Hasan Ali Saleh Al Menhal 

9578 Sara Abdulla Awadh Hantos 

9579 Nesaa Jafar wife of Shams 

9580 Aisha Shams Abdulrahman K 

9581 Abdul Rahman Shams Abdul 

9582 Fatma Shams Abdul Rahman 

9583 Abdulla Shams Abdul Rahma 

9584 Ahmed Shams Abdul Rahman 

9585 Amna Shams Abdul Rahman K 



9586 Mansour Shams Abdul Rahma 

9587 Maryam Mohammed W/O Abdul 

9588 Ali Mohammed Karam 

9589 Awadh Salem Ali Amer 

9590 Fatma Salem W/O Saif Moha 

 احمد عبدهللا سيف راشد بن درويش الشحى 9591

9592 Mohammed Bin Hussain Bin 

9593 Maryam Abdulla W/O Mohamm 

9594 Essa Aqeel Mohammed Share 

9595 Shams Abdul Rahman Mohamm 

9596 Ali Salem Al Hamed 

9597 Salah Salem Mohsen Al Ham 

9598 Aisha Salem Wife of Hassa 

9599 Bader Hassan Ali Hassan A 

9600 Rashed Salem Mohammed Sar 

9601 Rashed Mohammed Salem Al 

9602 Ali Darwish Ali Saleh Al 

9603 Obaid Musabbah Obaid Al A 

9604 Alia Khadem Khalifa Rashe 

9605 Jamal Ahmed Abdul Aziz Yo 

9606 Meera Mohammed Juma Moham 

9607 Majdi Salem Mohammed Al K 

9608 Khalid Bin Mohammed Bin F 

9609 Mohammed Bin Radi Bin Tah 

9610 Ali Faraj Mohsen Al Helal 

9611 Abdul Rahman Bin Abdul Az 

9612 Shamma Ahmed Essa Al Hosa 

9613 Saeed Khamis Obaid 

9614 Rajeh Al Sabaiq Mosef Al 

 احمد عبدهللا بواليه والده عبدهللا راشد 9615

9616 Abdulla Rashed Sulaiman A 

9617 Abdul Aziz Abdulla Rashed 

 محمد صالح الريس 9618

9619 Aisha Mohammed 

9620 Ali Bin Mohammed Bin Ali 

9621 Maryam Majed Mohammed Al 

9622 Laith Fouad Abdulla Al Ma 



9623 Wael Bin Houshan Bin Moha 

9624 Hasan Ahmed Ebrahim Al Ho 

9625 Mustafa Ismail Mohammed S 

9626 Ebrahim Saleem Ameer 

9627 Shaheel Fahad Ali Abdulla 

9628 Abdul Wahed abdul Raheem 

9629 Naser Ahmed Naser Ahmed 

9630 Saeed Ailan Mohammed Al M 

9631 Saeed Helal Amer Helal Al 

9632 Ahmed Ali Rostom Ahmed Bu 

9633 Saeed Abdulla Homoud Abdu 

9634 Khamis MohammedSultan Al 

9635 Naser Yuosif Dawood AlNas 

9636 Khalid Bin Ali Bin Khalif 

9637 Sameer Bin Saeed Bin Moha 

9638 Ahmed Mohammed Ahmed Mahm 

9639 Mashghona salem W/O Hadi 

9640 Abdulla Ali Ati Al Mahri 

 نجالء يوسف محمد صالح اميرى 9641

9642 Ali Mohammed Ayedh Ali Al 

9643 Muna Saeed Salem AlDarmak 

9644 Hasan Mokhtar Al Yousef & 

9645 Junaid Al Sayyed Mohammed 

9646 Ahmed Abdulla Abdul Rahma 

9647 Faraj Bin Abdul Hadi Bin 

9648 Abdul Kareem Bin Hassan B 

9649 Mohammed Hussain Abdul Ma 

9650 Ahmed Bin Hassan Bin Abdu 

9651 Mustafa Mohammed Amin Moh 

9652 Bassam Mohammed Ali Salam 

9653 Suhaila Mohammed Abdul El 

9654 Ahmed Abdul Rahman Ahmed 

9655 Khalfan Ali Khalfan Al Sh 

9656 Fahad Ali Hussain Mubarak 

9657 Kamal Hashem Mustafa Al S 

9658 Ahmed Saad Ismael Mohamme 

9659 Deema Abdul Hameed Ali Ha 



9660 Ali Hassan Mohammed Hassa 

9661 Obaid Ali Al Bahyouni Al 

9662 Halees Rashed Halees 

9663 Nabeel Hasan Ahmed Mefade 

9664 Hussain Ali Abda kharyous 

9665 Ahmed Sultan Hamad Al Rou 

9666 Mohammed Yaser Abduljabar 

9667 Hanan Abdul Aziz Al Sayed 

9668 Majdi Saleh Mohammed Kara 

9669 Ali Salem Awadh Ali Mouli 

9670 Saeed Ghareeb Khadoum Sae 

9671 Hasan Ebrahim Mohammed Eb 

9672 Mohammed Ebrahim Jassem A 

9673 Ebrahim Ahmed Al Sayed Mo 

9674 ABDLLAH MUSTAFA KASHKOUSH 

9675 Mohammed Ahmed Abdul Qade 

9676 Ali Sarhan Saleh Bekhait 

9677 Ehsan Hamo Barazi 

9678 Zakaria Mohammed Ali Juma 

9679 khalid Mohammed Hussain Q 

9680 Mohammed Ali Salem Ali Ma 

9681 Riadh Mohammed Hafedh Rah 

9682 Metab Hawas Kanaan Meezer 

 عبدهللا عبدالنور محمد جمال 9683

 خالد احمد ابراهيم الجسار 9684

 عبدالرحمن عبدهللا على الراشد 9685

 سالمه بنت محمد بن مرشد الرميثى 9686

 حمد العبد حمد الظاهرى 9687

 احمد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوى 9688

 عمار السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوى 9689

 محمد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوى 9690

 عبدهللا عبدالرحمن الزيدالمنيفى 9691

 فيصل بزيع الياسين 9692

الموسوىعادل السيد هاشم السيد عبدهللا  9693  

 عبدهللا بن محمد بن راشد الذواد 9694

 عيظه مبارك صالح البريكى 9695

9696 JPSPC 2 



 مها بنت ابراهيم بن عبدالرحمن بن عتيق 9697

 على مراد عيسى المازم 9698

 السيد على السيد هاشم السيد عبدهللا الموس 9699

 السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوى 9700

محمد خليفه حمد ايمان 9701  

 امل احمد على احمد الفردان 9702

 مبارك حمد محمد مرزوق العامرى 9703

9704 Salem Rashed Saeed Al Mhn 

 محمد صالح عبدالرسول عبدهللا الشواب 9705

 منصور بن زيد بن ابراهيم ال محمود 9706

 الشيخ حميد بن راشد النعيمى 9707

9708 JAMNO PERUMAL KALWANI 

 الشيخ جمعه بن ثانى بن جمعه ال مكتوم 9709

 منى احمد محمد كاظم 9710

 خالد عبدالرحمن ناصر الماجد 9711

 لطيفه عبدهللا محمد العوضى 9712

 يوسف على محمد القائدى 9713

 عبيد محمد عبيد ابراهيم الزعابى 9714

 سلطان محمد خليفه حمد 9715

 على راشد على مالك الشحى 9716

 حصه محمد عمر بن حيدر 9717

 حنان محمد خليفه حمد 9718

 شمسه خليفه يوسف احمد اليوسف 9719

 مريم سعيد محمد الرقبانى 9720

 صفيه سعيد محمد الرقبانى 9721

 شركه المركز المالى الكويتى ش.م.ك 9722

 غاده عبدالقادر عبدالواحد الشرفى 9723

 ضاعن عتيق ضاعن خميس المهيرى 9724

 ساره خليفه حميد الرميثى 9725

 عثمان سعد عوض القحطانى 9726

 مريم سالم زوجه حارب سالم سيف سالم 9727

 راشد سالم سعيد سالم 9728

 عمر صالح الكسوانى 9729

 عبدالعزيز احمد صالل الهوالن 9730

 امال حامد حميد محمد البحيرى 9731

ثانىالشيخ احمد بن جاسم بن فهد ال  9732  

 عنايه صالح عبدهللا المهيرى 9733



 محمد محمود عبدهللا الدالل 9734

 احمد بن على بن صالح الشعالن 9735

 عبدالعزيز بن حمد بن عبدهللا الراشد 9736

 عبدهللا مبارك سالم عوض الجابرى 9737

 رانيه عزام عبدالرزاق 9738

 ماجد احمد على عبدهللا العويس 9739

هانم محمد هديب قطبكريمه  9740  

9741 DILTOWN CAPITAL SA 

 مطر سلطان محمد راشد القبيسى 9742

 اسماعيل عبدالرحيم شعبان محمد 9743

9744 MUHAMMAD JAMIL AHMAD QURESHI 

 امنه شريف ارمله حاجى عبدهللا 9745

 عائشه على محمد خورى 9746

9747 AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI 

زيدان الريماوى احمد حسن 9748  

 على خليفه احمد خليفه القمزى 9749

 الشيخه ناعمه ماجد صقر القاسمى 9750

 مساعد بن محمد بن عبدالعزيز الرويتع 9751

 صالح حسن زمو 9752

 محمود حسين قاسم االغا 9753

 عبدالستار عبدالكريم محمد ابوغده 9754

 عبيد على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى 9755

 عبدهللا صعفق عبدهللا دعيج الركيبى 9756

 شريفه عبدهللا محمد القطان 9757

 حسين محمد حسين الحمادى 9758

 هدايه محمد عبدهللا محمد المنصورى 9759

 على سعيد سلطان سالمين بن حرمل الظاهرى 9760

 عبدهللا على سعيد ناصر الهطالى 9761

 لميس محمد حمدان 9762

زوجه عبدهللا احمد الخضرعفيفه محسن  9763  

 شمسه هزيم طارش المهيرى 9764

 محى الدين السيد عبدالباسط 9765

 هانى السيد على السيد هاشم عبدهللا 9766

 محمد على احمد بن زايد الفالسى 9767

 احمد عبدالقادر محمد عباس خورى 9768

 سعيد بن سالم بن حمد العويسى 9769

مبارك القبندىيوسف مبارك يوسف  9770  



 عبير راشد محمد راشد الشارد 9771

 سالم على راشد سويلم اجتبى 9772

 سيف مفتاح سلطان مفتاح العريانى 9773

 فرح محمد صالح 9774

 اليازيه خليفه احمد سيف السويدى 9775

 مبخوت محمد شنجل الجربوعى المرى 9776

 سالم سعيد صالح المنصورى 9777

عبدهللا محمدجمال سعيد  9778  

 هادف راشد سالم طريبيش المنصورى 9779

 خليفه راشد جمعه محمد الهاملى 9780

 جمعه محمد كنيد الرميثى 9781

 الشيخ سهيل بن خليفه بن سعيد ال مكتوم 9782

 محمد عبدهللا شهاب 9783

 محمد زهير فائق قسومه 9784

 ناصر عبدهللا صالح مبارك المنصورى 9785

 هالل عباس ناصر العلى 9786

9787 IMAD AWAD 

 سعود احمد عبدهللا سلطان العفريت 9788

 نعيمه مكتوم محمد بواليه والدها مكتوم محم 9789

 حمدان بن عبدهللا دلموك 9790

 عبدالمجيد عبدالفتاخ مشعل 9791

 فاطمه محمد عبدهللا بن قضيب الزعابى 9792

 محمد سعيد الطيباوى 9793

 محمد بن خليل بن ابراهيم بن سبعان 9794

 خالد محمد ابراهيم ابا الحسن 9795

 خالد احمد خلفان الجهام الكواري 9796

 على سالم احمد 9797

9798 FEKADE BELAINEH ZEWDE 

 مزنه عبدالقادر عبدالواحد عبدالرحمن ا 9799

 خديجه عبدالرحمن الشيبانى زوجه عبدالقادر 9800

عبدالقادر عبدالواحد عبدالرحمنخالد  9801  

 ماجده محمد عوضمحمد باشكيل 9802

9803 HUSSAIN GHATI GHAIB 

 سليمه سلطان زوجه مسعيد سويدان 9804

 عائشه شمس عبدالرحمن خورى 9805

 حسين احمد هادى المنصورى 9806

 زهير اديب محمد القاسم 9807



 حميد عمران على عبيد الشامسى 9808

 سهيل على سالمين على المزروعى 9809

 عويضه مرشد على مرشد المزروعى 9810

 احمد سعيد حميد محمد النعيمى 9811

 مسند بن سمير بن مرزوق السهلي 9812

 عائشه جاسم سيف المدفع 9813

 فاهم محمد احمد محمد الكوك الشحى 9814

 خديه مبارك عتيق خميس 9815

المزروعىاحمد ضاحى ابراهيم محمد  9816  

 خالد بن ابراهيم بن على القزالن 9817

 صدقى محمود موسى العبيد 9818

 صالح عبدهللا احمد سعيد العبدولى 9819

 عبدهللا خليفه احمد السويدى 9820

 سالم راشد عبدهللا النعيمى 9821

 احمد عبدهللا محمد يوسف التميمى 9822

 عائشه عيسى يوسف احمد الحوسنى 9823

 فاطمه يحيى عبدهللا احمد العيدروس 9824

 امنه عبدهللا احمد زوجه حمد محمد ابوشهاب 9825

 عمر بن احمد بن عبدهللا باجندوح 9826

 يوسف سليمان العبدهللا الحداد 9827

 محمد محمودالصواف 9828

 محمد على الحاج محمد 9829

 محمد يوسف عبدهللا الشيبانى 9830

القرقاوىفهد صديق عبدهللا  9831  

 حموده محمد احمد سعيد الحوته العامرى 9832

 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا المرشد 9833

 عبدالباسط محمد على عثمان 9834

 هادى عايض مطرف العامرى 9835

 حميد محمد ساعد المهيرى 9836

 عدنان هاشم وسلوى عثمان 9837

 عبداللطيف محمود الصالح 9838

المرحومه فاطمه مراد محمد البلوشيورثه  9839  

 راشد محمد مبارك الخيلى 9840

 فهد محمد حسن سالم الحامدى 9841

 الدحبه محمد سالم صفوح العامرى 9842

 حمد محمد حمد سالم المزروعى 9843

 امنه مطر غيث الحوسنى 9844



9845 SAXON HOLDING LIMITED 

 على ناصر على النعيمى 9846

 عبدهللا بن محمد بن سعيد السيد 9847

 مريم محمد سالم زوجه سعيد الصغير الشامسى 9848

 جابر عبدهللا ابراهيم االنصارى 9849

 احمد محمود خليل الجبور 9850

 وفاء محمد سعيد عبدهللا العمودى 9851

 عبدهللا ناصر خميس ناصر النعيمى 9852

سالملطيفه محمد على النيادى زوجه حمد  9853  

 سعيد محمد سعيد بن صبيح الياسى 9854

 خالد سالم حمد عبيد الشامسى 9855

 نجالء محمد زايد صقر ال نهيان 9856

 محمد مرشد على مرشد المزروعى 9857

 زايد بخيت دحنان الفالحى 9858

 هناء محمد زوجه عثمان عبدهللا ابوبكر 9859

 سيف حميد سيف محمد الكعبى 9860

سالم عبدهللا محمد الحوسنىسيف  9861  

 عبدالملك بن على بن سليمان المقوشى 9862

 عبدالوهاب محمد صالح العدسانى 9863

 سعيد خميس عبيد 9864

 على مرشد على مرشد المرر 9865

 سعيد فهد راشد راشد الدوسرى 9866

 خوله جمعه زوجه لؤى مبارك الغافرى 9867

 مكتوم محمد عامر العامرى 9868

 ليلى سيد احمد شامه زوجه محمد بن دميثان 9869

 ناصر بن عبدهللا بن سليمان بن عويويد 9870

 هيئه االعمال الخيريه 9871

 هانى راشد جمعه محمد الهاملى 9872

 عائشه عمر عبيد الماجد 9873

 نوره سالم صالح مبارك البريكى 9874

 حنان عمر محمد سالم قادرى 9875

سالم غانم شايع المنصورىخليفه  9876  

 موزه محمد زوجه سيف بطى حميد المزروعى 9877

 ياسين هاشم احمد الغربللى 9878

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الخضير 9879

 ساره لؤى مبارك على الغافرى 9880

 ميره لؤى مبارك على سليمان الغافرى 9881



 على معيوف احمد محمد الكتبى 9882

راشد بن عايض المصارير فهد بن 9883  

 فاطمه عبدهللا محمد الجسمى 9884

 يوسف خليفه حميد الرميثى 9885

 فاطمه الحاج عبدهللا عبدالرحمن 9886

 مريم بنت عبدهللا بن على حميد الرميثى 9887

 درويش عبدهللا على حميد الرميثى 9888

 على عبدهللا على حميد 9889

حميد الرميثىمحمد عبدهللا بن على  9890  

 ناديه ممدوح سليمان احمد 9891

 سوزان خليل نمراحمد 9892

 فهد براك فهد السبيعى 9893

 عمر محمد يوسف القراعين 9894

 حميده محمد صبرى 9895

 ناصر حبيب محمد بوشهرى 9896

 فراس خليل نمراحمد 9897

 زينب محمد عبدالعزيز زوجه عبدالمجيد محمد 9898

عبدالقادر على العيدروسخديجه  9899  

 خالد عبدهللا محمد عبدهللا اللغاى 9900

 احمد سعيد عبدهللا بالحب العامرى 9901

 بدريه عبدالكريم عبدهللا العزاز 9902

 على حسن احمد على الرئيسى 9903

 عبدالرحمن بن فنيسان بن بداح السبيعى 9904

9905 AHMAD FARAZ MALIK 

ابراهيم المنصورىاحمد عبدهللا  9906  

 ياسر محمدعدنان عكرمه 9907

 ماجده السيد يوسف الرفاعى 9908

 عبدهللا احمد حسين منصور الحارثى 9909

 محمد عبدالحميد خالد 9910

 لبنى عيظه زوجه سالم صالح مبارك البريكى 9911

 احمد محمد سعيد سالم الشامسى 9912

الرميثىصالحه بنت عبدهللا بن على حميد  9913  

 عفره بنت عبدهللا بن على حميد الرميثى 9914

 عائشه خلف على المطيرى 9915

 حمد عبدهللا محمد صالح عبدهللا الجسمى 9916

 زكى هاشم احمد مناع 9917

 راشد معضد صالح معضد بوقراعه 9918



 اسماء خليفه حميد الرميثى 9919

 عيسى على بن سالم بن جاسم الزعابى 9920

 سليم شويرب سعيد العامرى 9921

 فوزيه محمد احمد عبدهللا الريس 9922

 سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاسر 9923

 بريك بن عبدالرحمن بن محمد الصفار 9924

 محمد سعيد سالم بوحقب الشامسى 9925

 احمد عبدهللا عبدالرحمن محمد ذياب 9926

 يوسف حسن يوسف حماده 9927

سعيد سالم الرميثىغمران  9928  

 احمد حسن محمد الحمادى 9929

 نهال ممدوح سليمان احمد 9930

 عبدهللا محمد ابراهيم عبدهللا الظاهرى 9931

 سالم بن فيحان بن تابع الذيابى 9932

 احمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا البلوشى 9933

 راشد محمد راشد الهادفى 9934

 مجموعه الشامسى ذ.م.م 9935

 غانم سعيد على القيزى الفالسى 9936

 محمد محمد السيد 9937

 عبدالملك بن حمد بن فارس بن فارس 9938

 محسن محمد صالح الشرفى 9939

 محمد يوسف على العوضى 9940

 فايزه محمد رفيع فتح هللا فتحى العوضى 9941

 عبدهللا بن عبيد بن عبدالوهاب العتيبى 9942

البريكى صالح عيضه مبارك 9943  

 محمد على صالح شكره الشامسى 9944

 عائشه عبدهللا حسين خورى 9945

 محمد عويضه راشد عويضه القبيسى 9946

 خليفه حمد عبدهللا محمد عبدهللا الماس 9947

 صالح جمعه غانم محمد القبيسى 9948

 ماجد عبدهللا عبدالرزاق عبدالرحيم 9949

 احمد عثمان ابوسيدو 9950

 عثمان احمد عثمان ابوسيدو 9951

 امانى على عبدهللا سلمان المهيرى 9952

 محمد الشيخ محمود صيام 9953

 ماجد سالم سيف حميد الجنيد شويهى 9954

 مشعل مفرج دعسان السراهيد 9955



 محمد راشد سعيد محمد المنصورى 9956

 جواهر راشد سعيد محمد المنصورى 9957

جمعه المكتومالشيخ ماجد عبيد  9958  

 الدوده سالم سليم بالسود العامرى 9959

 ايمان اقبال يوسف حبيب اليوسف 9960

 فاطمه راشد سعيد زوجه سالم على الفزارى 9961

 مريم راشد عبدهللا زوجه عبدالرحمن سعيد 9962

 مضر توفيق طالب 9963

 محمد ابراهيم محمد المياحى 9964

المنصورىسعيد راشد سعيد محمد  9965  

 فاطمه محمد محمد شريف فوالذى 9966

 فهد مبارك فهيد الحداد 9967

 حمده عبدالقادر محمد البناء 9968

 حصه سالم ناصر 9969

 عبدهللا عبدالكريم عبدهللا العزاز 9970

 ايمن يوسف الشيخ عبدهللا المبارك 9971

 طارق رباح شاتيال 9972

 اسماء عبدهللا محمد الجسمى 9973

 وصيه المرحوم الشيخ عبيد جمعه المكتوم 9974

 وسام محمد بالل عونى الجيوسى 9975

 الرملى حمد محمد مطر راعى الشيجه العامرى 9976

 عائشه سعيد سالم القبيسى 9977

 يحيى سعيد احمد لوتاه 9978

 صالح محمد على بن زايد 9979

 رجاء خميس محمد مجدم 9980

بن عبدالرحمن الخنينىمعاذ بن عبدهللا  9981  

 منصور سالم النهيه العامرى 9982

 ناديه بنت عبدهللا ابن على الراشد 9983

 حمد محمد سالم 9984

 علياء على سالم محمد المليحى الشامسي 9985

 احمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الحقبانى 9986

 سالم عبداللطيف محمد المطوع 9987

عبدهللامحمد عبدهللا مراد  9988  

 احمد عبدالكريم احمد الحوسنى 9989

 فخريه سليم حسين االغا 9990

 عبدهللا عبدالعزيز احمد خلف 9991

 وعد جمعه مطر 9992



 ثانى درويش غانم سيف الرميثى 9993

 طارق احمد سعيد عثمان الواحدى 9994

 عائشه عبدهللا زوجه عبدهللا احمد حسن 9995

حسن حميد عبدهللا احمد 9996  

 فاطمه خليفه حميد الرميثى 9997

 فوزيه سالم صالح الجابرى 9998

 مريم حسين على حسين ابراهيم المناعى 9999

 عبدهللا راشد محمد راشد النيادى 10000

 ايمن محمد احمد الخطيب 10001

 فهد محمد خلفان محمد النيادى 10002

 عبدهللا عمر عبدهللا سالم 10003

محمد زوجه سلطان سعيد سالممهره  10004  

 موزه حمد ارمله سليم سالم ضحى الدرعى 10005

 حسن عبدهللا صالح المرزوقى 10006

 عبدهللا بن على بن محمد العلوال 10007

 خميس غريب راشد الشامسى 10008

 طاهر عمر عبدهللا سالم 10009

 حسان شكرى مسلم ندا 10010

 سلطان محمد ثانى الدرمكى 10011

 ذياب محمد فالح جابر مفرح االحبابى 10012

 صعفق عبدهللا دعيج الركيبى 10013

 حسن على غانم الحوسنى 10014

 محمد عبدهللا برك سعيد مفتاح الكثيرى 10015

 محمد عبدالرحمن محمد شحاده 10016

 حميد زايد بخيت دحنان الفالحى 10017

 حمده راشد زوجه زايد بخيت 10018

 بخيت زايد بخيت دحنان الفالحى 10019

 خليفه زايد بخيت دحنان الفالحى 10020

 فاخره زايد بخيت دحنان الفالحى 10021

 روضه غالب زوجه حمد خادم محمد بو عالمه 10022

 عائشه على سعيد زوجه سعيد محمد الرقبانى 10023

 سالمه عبدهللا حامد العيدروس 10024

الرحمهخميس احمد كرم رحمه  10025  

 عبدالرحمن بن مقبل بن عبدهللا العصيمى 10026

 جمعه محمد درويش درويش شكر السويدى 10027

 محمد ابراهيم العلى 10028

 سعيد سيف معيوف العريانى 10029



 ظافر فاروق محمد لقمان 10030

 حمده خليفه حميد الرميثى 10031

 فاطمه ابراهيم زوجه عبدهللا حسن غريب 10032

 عادل عمر عبدهللا سالم 10033

 عبدالرحيم عبدهللا سليمان حسن 10034

 عبدهللا عبدالرحمن احمد الريس 10035

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الموسى 10036

 عمره غدير سعيد غدير 10037

 احمد حسن عبدهللا احمد بن حاجى بنى ياس 10038

الدينعبدهللا محمد عبدهللا شمس  10039  

 احمد عيسى على زامل الخليفى 10040

 على عبدهللا الشعفار 10041

 شيخه سعيد سالم الكعبى 10042

 اميره محمد صفر زوجه عادل احمد البناى 10043

 محمد عبدالرحمن مبارك سعيد عامر 10044

 خلف هالل المزروعى 10045

 عائشه هالل خلف هالل المزروعى 10046

خلفان المرىاحمد سعيد  10047  

 عبدالرحمن مبارك سعيد عامر 10048

 نوره حمد سعد 10049

 شما هالل خلف المزروعى 10050

 راشد سعيد محمد المنصورى 10051

 عوشه محمد زوجه راشد دحنان الفالحى 10052

 واضحه زايد بخيت دحنان الفالحى 10053

 خالد محمد عيسى 10054

 خسرو رستم خسروى 10055

 احمد احمد على غنيم الشحى 10056

 مزنه خادم زوجه محمد غيث محمد بوعالمه 10057

 فاطمه حارب سيف 10058

 فرج محمد غيث بوعالمه القبيسى 10059

 راشد احمد راشد الزمهرى 10060

 على عيسى فرج عيسى الفالحى 10061

 منى خلفان حميد القبيسى زوجه غانم القبيسى 10062

عبدهللا الخورىاحمد محمد  10063  

 نصره الشرقى سعيد 10064

 ميره خالد عبدالقادر هادى احمد القبالى 10065

 عائشه محمد عبدهللا بن جرش 10066



 حمد سالم محد الخن العفارى 10067

 عبدالعزيز حسن كرم حسن كرم البلوشى 10068

 محمد صالح محمد حميد 10069

 احمد سعيد احمد القاضى 10070

 احمد محمد مبارك العبدالكريم الجوهر 10071

 على عبدالحميد ابوشاويش 10072

 احمد سليم حسين االغا 10073

 شيخه عبدالعزيز يعقوب 10074

 على هيكل محمد كرم 10075

 سالمه محمد على الرميثى 10076

 صبيحه عبدهللا بخيت 10077

 فايزه احمد عبدهللا سلطان النعيمى 10078

قمبر قتح على ابراهيم العمادىحسن  10079  

 مبارك محمد سلطان راشد جابر الخيلى 10080

 مصطفى اسحاق عبدهللا اسحاق 10081

 حميد حمد مرشد المنصورى 10082

 سلمى حمد زوجه سيف سالم 10083

 خالد جاسم احمد عبدهللا 10084

 عفراء سالم زوجه مجرن بطى 10085

القحطانىناصر منصور ناصر الحنضرى  10086  

 احمد عبدهللا عبدالرزاق عبدهللا 10087

 نجوى زكى حسين سعاده 10088

 ماجد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد 10089

 محمد بن عبدالوهاب بن محمد سنارى 10090

 مريم عبدهللا زوجه محمد سعيد خميس مطر 10091

 مجدى شوكت محمد سعيد 10092

صالح شحبل التميمي خليفه حمد صالح عبدهللا 10093  

 اميره ابراهيم زوجه صالح سعيد المال 10094

 الهام يوسف محمد 10095

 خالد بن حطاب بن عبدهللا السبيعى 10096

 مبخوته خويشه لطيف 10097

 هدى سيف كنيش مبارك الهاملى بنى ياس 10098

 عبدهللا حميد حارب الغيثى 10099

عبيد الشريانىسال مه جامع زوجه عبيد محمد  10100  

 مريم محمد مكتوم 10101

 مريم فهد راشد الدوسرى القبيسى 10102

 على ابراهيم عبدهللا الحوسنى 10103



 صالحه جمعه سالم 10104

 احمد عتيق محمد المزروعى 10105

 حمد محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10106

 فاطمه عبدهللا عبدالرزاق عبدهللا 10107

محمد غيث محمد بوعالمه القبيسىسلطان  10108  

 محمد عوض خلفان بخيت سالم النعيمى 10109

 محمد سعيد على سعيد المنصورى 10110

 علياء عتيق محمد القمزى 10111

 شيخه خليفه حميد كريه المرر 10112

 سالم خلفان سلطان الشامسى 10113

 طارق سامى سلطان العيسى 10114

الغامديمحمد مغرم علي  10115  

 عيسى عطيه مصطفى العيسى 10116

 عبدهللا محمد سلطان العويص السويدى 10117

 حمده خلفان عبدهللا رحمه المهيرى 10118

 جمعه محمد جمعه محمد الظاهرى 10119

 محمد مسيعد خالد محمد المنصورى 10120

 ناصر خادم عبدهللا سعيد الكعبى 10121

العامرى خلود محمد عبدهللا محمد 10122  

 صالحه خميس العتيبه 10123

 امنه احمد محمد الظاهرى 10124

 الشيخه اسيه ماجد عبيد جمعه ال مكتوم 10125

 وليد بطى عبدهللا القبيسى 10126

 رنا محمد جمال الدين 10127

 ناصر على سرور الخيلى 10128

 حمد مساعد الصالح المطوع 10129

الغامدىحاتم بن حنش بن احمد  10130  

 موزه راشد زوجه سالم راشد سعيد سالم 10131

 يوسف محمد على الصيقل 10132

 شيخه محمد نايم على الكعبى 10133

 خديجه محمد احمد ارمله احمد عبدهللا 10134

 فاطمه محمد سعيد 10135

 نادره محمد موسى 10136

 رايه مسلم سالم الشكيلى 10137

 امنه اسماعيل محمد 10138

 عائشه خميس بخيت 10139

 ناصر سيف خميس الذهلى 10140



 احمد ناصر سيف خميس الذهلى 10141

 عبدهللا ابوبكر باصافى العمودى 10142

 عبداللطيف عبدهللا على القرقاوى 10143

 سالم محمد سعد المحرمى 10144

 عبدهللا بن ذويب بن فاطم المطيرى 10145

المناعىحسين على حسين ابراهيم  10146  

 مسيعد خالد محمد المنصورى 10147

 خليفه راشد بن سلطان بن هده 10148

 ناصر عبدالكريم محمد سعيد العوضى 10149

 سالم سعيد محمد ال بريك 10150

 شريفه محمد عيسى 10151

 مريم خلفان عبدهللا رحمه المهيرى 10152

 شيخه سالم ابراهيم 10153

زايد البقميعبدهللا بن حسين بن  10154  

 عبدهللا ماجد عبدهللا ماجد المسافرى 10155

 ماجد محمد صالح سلطان 10156

 امنه راشد جمعه بربر 10157

 خلود خميس حسن 10158

 خالد حسين محمد محمود 10159

 مروان يوسف عبدالرحمن عبدهللا العبدولى 10160

 على محمد عبدهللا لطريفى الحبسى 10161

احمد على سعيدموزه  10162  

 عبدهللا احمد محمد البلوشى 10163

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد المقبل 10164

10165 AHMADU ADAMU MUAZU 

 لجنه فلسطين الخيريه الكويت 10166

 فدوى عبدهللا محمد السويدى 10167

 مريم عيسى على حمد ال يعقوب الزعابى 10168

يعقوب الزعابىحمد عيسى على حمد ال  10169  

 مراد صالح احمد الهوتى 10170

 زهير ابراهيم محمد ابوورد 10171

 عبدهللا بن سعيد بن مبارك ال زعير 10172

 معن احمدى 10173

 عبدالكريم صالح سلمان الخضرى 10174

 الشيخ عبدالرحمن بن على المبارك 10175

 حسن محمد حسن ماجد 10176

ناجى المنصورى عبدالكريم محمد احمد 10177  



 ماجده عبيد جمعه بطى الدالل 10178

 سعاد محمد صالح السويدان 10179

 عبدهللا على راشد عبيد المزروعى 10180

 سالم بن عبدالرحمن بن عامر الحارثى 10181

 ممدوح بن منديل بن زيد الفهيد 10182

 ظبيه احمد ابراهيم سالم الحوسنى 10183

محمد المزروعى خلفان سالم الرضه 10184  

 عارف سلطان راشد بن قبا المهيرى 10185

 امنه درويش ارمله السيد محمد الهاشمى 10186

 امنه حسين ارمله سيد موسى 10187

 ابراهيم محمد عيسى محمد القبيسى 10188

 عبدالمجيد بن يوسف بن عبدالعزيز 10189

 فاطمه خليفه ابراهيم 10190

احمد الحوسنىمريم عيسى يوسف  10191  

 اياد صالح حسن عبدهللا 10192

 سحر احمد عيسى 10193

 احمد علوى على المنصورى 10194

 سالم علوى على المنصورى 10195

 منيره عبدالمحسن محمد الناصر الحمد 10196

 فتحيه رفعت نيازى 10197

 محمد علوى السقاف بنى هاشم 10198

 فاطمه هالل خلف المزروعي 10199

 عبدالرحمن فايز حميد خلفان 10200

 مريم عبدالرحمن فايز حميد 10201

 حمده عبدالرحمن فايز حميد 10202

 شيخه عبدالرحمن فايز حميد 10203

 صبره على سعيد محمد المنصورى 10204

 صالح على سعيد محمد المنصورى 10205

 سعاده على سعيد محمد المنصورى 10206

المنصورىعلى سعيد محمد  10207  

 حميد عبدالرحمن فايز حميد 10208

 طالل على سعيد محمد المنصورى 10209

 علياء صالح محمد المنصورى 10210

 سعيد على سعيد محمد المنصورى 10211

 سالمه سهيل هالل المزروعى 10212

 فاطمه احمد زوجه عبدالرحيم السعيدى 10213

 عبدالعزيز عيسى ابراهيم العيسى 10214



10215 RASIN KADRI MUFTI 

 شيخه ناصر بطى ناصر المزروعى 10216

 عبدالرحيم على سليمان مقداد 10217

 نور محمود بواليه والدها محمود 10218

 سالم عبدهللا محمد عبدهللا الهنجرى 10219

10220 RAMADAN AHMED NAFI ABU-ABED 

 ورثه المرحومه علياء حمد المناعى 10221

غانم عاضد غانم المهيرى امنه 10222  

 علياء محمد نايم على الكعبى 10223

 منصور على سالم عبيد الكعبى 10224

10225 YUKIO TANAKA 

 خالد عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا المنصورى 10226

 ابراهيم خليل محمد جعفر ناصر خورى 10227

10228 ABDER RAHMAN SIMREEN 

 صالح سعيد احمد لرضى 10229

 محمد غالب عبدالكريم محمد على 10230

 سعيد بن محمد بن على الشالتى 10231

 عبدالعزيز سيف سالم راشد البادى 10232

 محمد سالم سعيد سالم على الشامسى 10233

 سلطان خليفه سعيد بن طارش 10234

 سعيد محمد خليفه سعيد بن طارش ابومهير 10235

المعمرى عبدالعزيز عبدهللا محمد حسن 10236  

 محمد خليفه سعيد بن طارش 10237

 على خليفه سعيد بن طارش ابومهير 10238

 جميله عمر محمد حسن 10239

 امنه خليفه سعيد عبيد بن طارش 10240

 خالد محمد خليفه سعيد بن طارش 10241

 متلع بن شجاع بن متلع الدوسرى 10242

 احمد سيف محمد بالحصا الشامسى 10243

 فاخره عبدهللا زوجه حسن محمد حسن الصم 10244

 نوريه سليمان عثمان العبدالعالى القناعى 10245

 سالم محمود عبدالخالق محمد النجار 10246

 صالح بن حسن بن حسن ال مقبول 10247

 مريم خالد ناصر صالح الحدادى 10248

 فيصل محمد عيسى محمد القبيسى 10249

عبدالرحمن الحمادخالد بن عبدهللا بن  10250  

 خليفه حميد كريه المرر 10251



 الشيخ محمد بن على بن عبدهللا المعال 10252

 بندر بن شاعى بن مرزوق العتيبى 10253

 جمعه حمد جمعه حمد الدهمانى 10254

 مبخوت عيضه سعيد العامرى 10255

 دولت عثمان محمود شكرى 10256

 احمد على محمد على زويد 10257

 غيث عارف اسد عبدهللا عبدالرحمن العبدولى 10258

 محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10259

 هالل محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10260

 عقاب بن محمد بن عقاب الدرويش 10261

 محمد سلطان عبدهللا الظاهرى 10262

 محمد عبدهللا حمد عبدهللا العطيه 10263

احمد الزرعونىيوسف احمد عبدالعزيز  10264  

 احمد ابراهيم عبدهللا على الحوسنى 10265

 فوزان عبدهللا على العبيد 10266

 جمعان معدى محمد ضيف هللا ابورميه المطيرى 10267

 امينه محمد سعيد سلطان الزعابى 10268

 سلطان عبدهللا محمد سعيد بالرفيعه الفالسى 10269

 هدى مصطفى عثمان االغا 10270

 ليلى محمد سعيد عبدهللا العمودى 10271

 عبدالعزيز محمد على الحمادى 10272

 احمد حمد احمد محمد بن فهد المهيرى 10273

 عبدهللا حسن عبدهللا بالغزوز الزرعونى 10274

 ورثه المرحوم عبدهللا على حسن 10275

 احمد راشد خلف عبدهللا العتيبه 10276

السعيدىسعيد عبدالكريم محمد  10277  

 سلطان خليفه حميد الرميثى 10278

 خالد بن محمد بن فهد العبود 10279

 عثمان عبدهللا ابوبكر باصافى العمودى 10280

 عبدهللا عبدالرزاق عبدهللا عبدالرحيم 10281

 صالح عمر على سالم البريكى 10282

 سعيد عبدهللا حواس بن بداح العامرى 10283

احمد مصطفى القاضىربى تاج الدين  10284  

 تهانى محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10285

 سهيل سالم سليم اسود العامرى 10286

 سميره بنت سعد بن عبدالعزيز بن سعيد 10287

 وشاح عبدالهادى وشاح جادهللا وشاح 10288



 احمد عتيق سالم حميد الرميثى 10289

10290 HARMEET SINGH HARBHAJAN 

 عبدهللا سعيد محمد عبدهللا القمزى 10291

 امنه على حسن الحوسنى 10292

 اسماء عبدهللا احمد ابراهيم الطنيجى 10293

 عفراء عبيد سعيد زوجه احمد سعيد احمد 10294

 هيفاء سعيد حمد عبيد الزعابى 10295

 روحى طوباسى سالمه عباد 10296

 عفراء سعيد سويلم الكتبى 10297

فهد فهد البادى العتيبىمزيد  10298  

 عبدهللا ناصر عوض مبارك الواحدى 10299

 عبدهللا ابراهيم مراد 10300

 مريم خميس حرموص الرميثى 10301

 على عبيد على راشد البدوى 10302

 احمد بن صالح بن سالم الهمامى 10303

 خالد حارب سالم خليفه المهيرى 10304

السويدىعائشه خلفان جمعه جبر  10305  

 يام بن محمد بن عبدالهادى العجمى 10306

 على بن سكيت بن على النويصر 10307

 عبدالرحمن ناصر احمد نصار ال نصار 10308

 انتصار ناصر احمد نصار ال نصار 10309

 نوار ناصر احمد نصار ال نصار 10310

 رزان ناصر احمد نصار ال نصار 10311

نصارناصر احمد نصار ال  10312  

 عبدهللا ماجد ابراهيم علي نقي الزرعوني 10313

 محمد عبدهللا عبيد بن صبيح الفالسى 10314

 عبدالرحمن بن ابراهيم بن على الخميس 10315

 خالد زيد على زيد الخباز 10316

 محمد عبدالرحمن صالح العبدولى 10317

 مبارك جمعه مطر مصبح الخيلى 10318

هاشم السلمان هاشم بن طاهر بن 10319  

 محمد حسن على يوسف الحمادى 10320

 سهيله احمد عبدهللا 10321

 نخيره محمد سلطان اليبهونى 10322

 منى سالم حمد البدواوى 10323

 راشد مصبح راشد الفتان الفالسى 10324

 حمد محمد عبدالكريم الشامسى 10325



 عوض سعيد سرور المزروعى 10326

صالح احمدمحمد يوسف  10327  

 سيف سعد عبدهللا محمد العريانى 10328

 احمد خالد محمود السلوم 10329

 فاطمه حسن احمد 10330

 منصور سيف مبارك سيف عفصان الخيلى 10331

 زياد رشدى راغب عموص 10332

 خالديه فريد حسن الخاروف 10333

 عبدهللا بن عمران محمد الجميعى 10334

10335 PARAMESWARAN HARI HARA SUBRAMANI 

 اميمه عبدالعزيز محمد عبده حبابه 10336

 عبدالحميد بن محمد بن عبدالرحمن الغامدى 10337

 بدريه عبدالرؤوف عبدالرحمن محمد العور 10338

 رائد بن حسن بن باتل العبرى 10339

 متعب بن محمد بن عبدهللا السبيعى 10340

 محمود محمد حسين مقداد 10341

 اسامه محمود حسين عوض 10342

 سامى عبدهللا عوده ابوطاحون 10343

 شهاب احمد العنزى 10344

 خالد احمد على درويش 10345

 عبدهللا محمد عبدهللا عبد 10346

 حمد عبدهللا عبدالرحمن الزيد 10347

 احمد محمود شحاته غيابن 10348

 نوريه على عبدهللا الشعيبى 10349

محمد احمد الخليفىاحمد  10350  

 عبدالمنعم عبدالحليم مشهور 10351

 محمد احمد خليفه عبيد بن حميدان الفالسى 10352

 عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى 10353

 حمدان محمد سليم الحرسوسى 10354

 بشرى درويش عبدالحميد جداوى 10355

 محمد درويش عبدالحميد جداوى 10356

احمد محمد راشد البسره الحبسىراشد  10357  

 فادى غديان نمر ضبان 10358

 صالح سلطان عبدهللا صالح الشامسى 10359

 عامر بتال عامر الدوسرى 10360

 عبداللطيف احمد عبداللطيف الحمدى القناعى 10361

 سميه محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10362



 ريم محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10363

 فيصل عبدهللا خميس محمد الشرى 10364

 بشاير محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10365

 عبدهللا محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10366

 سليمان عبدهللا يوسف حسن الحمادى 10367

 مروان محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 10368

 حمدان عبدهللا خميس محمد الشرى 10369

خليفه محمد سعيد الزيودى مريفه محمد 10370  

 يوسف حسن سالم الحمادى 10371

 مبارك بن عبدهللا بن محمد الصعيرى 10372

 محمود محمد سعيد محمود الجسمى 10373

10374 AHMAD JAWAD CHAUDHARY 

 احمد حسن محمد 10375

 عوشه محمد زوجه سلطان محمد عناد الكعبى 10376

عبدهللا البناءمنال محمد ابراهيم  10377  

 شيخ عمر عيدروس عمر الحبشى 10378

 جاسم محمد جاسم محمد اهلى 10379

 موزه محمد احمد ارمله محمد احمد البسطى 10380

 ابراهيم عثمان خليل عثمان 10381

 محمد ميحد على ميحد السويدى 10382

 محمد مطر خميس المزروعى 10383

 خليفه محمد عيسى محمد القبيسى 10384

 عبدالرحمن بن على بن تركى العقالء 10385

 بخيت هادف راشد سالم طريبيش المنصورى 10386

 عبدهللا على عبدهللا سالم المعمرى 10387

 سالم مسرى سالم الظاهرى 10388

 شماء فهد راشد راشد الدوسرى 10389

 عارف عمر ناصر على حويل 10390

 خديجه جاسم مطر المطر 10391

 اسعد احمد اسعد يوسف 10392

 محمد حربى يزرب العامرى 10393

 عادل بن حسن بن محمد ال رضوان 10394

 عبدربه حسين محمد ابوعمر 10395

 يعقوب يوسف العبدهللا 10396

 احمد يوسف احمد عنشاه 10397

 احمد محمود حسين عوض 10398

 محمد محمد احمد عبدالرحمن 10399



مرهونعبدالهادى على  10400  

 محمد عامر عون عبود الصيعرى 10401

 نوف محمد حمدان راشد بن خادم النعيمى 10402

 كريمه محمد زوجه خالد عبدالقادر القبالى 10403

 حمد محمد على الدبدوب الحبسى 10404

 ابتسام حافظ محمد عبيد 10405

 يعقوب ابراهيم حسين قابيل 10406

محمد الفارسىيوسف بن عبدالرحيم بن  10407  

 عوشه درويش زوجه خليفه راشد الهاملى 10408

 محمد بن عبدالكريم بن حسن العلوى 10409

 يعقوب يوسف حسن محمد 10410

 سليم حسن سليم عمرو 10411

10412 MOHAMED MAHMOUD RADWAN 

 خديجه عبدهللا المطوع زوجه عبدهللا 10413

 هشام خالد توفيق عبدالخالق مالك 10414

 يوسف محمد محمود ابو حجله 10415

 على محمد خلفان ماسى البدوات 10416

 سناء سلطان ماجد المهيرى زوجه سلطان سيف 10417

 موزه عبيد سعيد 10418

 عائشه حميد الرميثى 10419

 احمد يوسف على محمد القايدى 10420

 على احمد عبدهللا المال 10421

احمد عبدالرحمنصفيه محمد زوجه خليفه  10422  

 امنه احمد على المحمود 10423

 بدريه حسن على راشد ال على 10424

 كنه سالم سليم العامرى 10425

 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم اباالحسن 10426

 عبدالرحيم صالح ابوصالح 10427

 الشيخ ابراهيم عبدالعزيز المعال 10428

 عمر حسين السيد محسن العطار 10429

 مريم احمد زوجه محمد حسن سالم الحمادى 10430

 سميره محمد زوجه جاسم على السراح 10431

 نعيمه محمد جمعه محمد الظاهرى 10432

 سهيل هالل المزروعى 10433

 امنه محمود طالب احمد ال على 10434

 مريم صالح على احمد عبدالرحمن الشحى 10435

عبدالرحمن الشحىسلطان صالح على احمد  10436  



 عبدالرحيم اسماعيل محمد على كرم 10437

 على سلطان هاشل سلطان الكتبى 10438

 شمسه محمد سعيد زوجة على عبدالكريم علي 10439

 موزه سعيد عبدهللا المزاحمى 10440

 ورثه المرحوم محمد راشد الشامسى 10441

 الهام محمد زوجه عبدالعزيز زكريا الجسمى 10442

 عبدهللا بن حسن بن جابر ال ذيبان 10443

 عامر كمال فندى المومنى 10444

 ميره جمعه زوجه غانم محمد القبيسى 10445

 سلطان نخيره محمد سلطان بواليه والده 10446

 احمد عثمان احمد الفقيه العمودى 10447

 طه موسى سليمان ابوموسى 10448

 مجدى محمد محمد رزق 10449

حسن محمد كندري محمد 10450  

 عدنان جعفر سالم عوض 10451

 محمد بن سعود بن فهد السبيعى 10452

 عبدالرحمن درويش عبدالحميد جداوى 10453

 عبدالعزيز محمد احمد محمد بن دخين 10454

 احمد محمد احمد محمد بن دخين المطروشى 10455

 عفراء عمير الفالسى زوجه محمد عبدهللا 10456

بن عباس بن منصور الحمدعلى  10457  

 احمد راشد عبدهللا سلطان الشامسى 10458

 فاطمه محمد زوجه على محمد عبدهللا لطريفى 10459

 حسين محمد محسن سالم الضباعى 10460

 مريم بنت سعود بن عبدهللا الخاطر 10461

 غبشه سيف غراب 10462

 امنه على حسن الحوسنى 10463

الرئيسىمحمد اسد على  10464  

 سيف خميس محمد مجدم 10465

 احمد عبدهللا محمد مجان بستكى 10466

 الوليد خالد احمد الخادم منصورى 10467

 سعيد حمد حميد سالم الدرعى 10468

 عبدهللا عمر سالم باعبدهللا 10469

 احمد ناجى محمد 10470

 على محمد غيث محمد القبيسى 10471

مصطفى حسن محمد عثمان عباس 10472  

 خلف بن فالح بن خلف العتيبى 10473



 مريم حمد راشد حمد الظاهرى 10474

 محسن بن صالح بن محمد الهالل 10475

 الشيخه ريسه عبيد جمعه المكتوم 10476

 متعب بن عبدهللا بن مقحم السهلى 10477

 حمد على حمد البادى العلوى 10478

ش.ذ.م.م التحرير لالقمشه والمالبس الجاهزه 10479  

 ساره احمد محمود محمد البلوشى 10480

 سعيد محمد سعيد عبدهللا العمودى 10481

 غيدان فالح حمود جره القحطانى 10482

 صالحه محمد اسماعيل االفغانى 10483

 حمدان خميس حمدان مبارك الحسانى 10484

 شمسه ربيع سالم الجابرى 10485

 على محمد على الخوار النعيمى 10486

 صالح بن يحى بن صالح اليحى 10487

 حمده احمد خليفه عبيد 10488

 عبدهللا محمد حمدان الدرمكى 10489

10490 SABRI SAEED ABDO THABET 

10491 FAISAL MOHAMMED NASEER BIN DUHAIM 

 سعيد على حمد الحافرى 10492

 احمد عبدالمجيد احمد قاسم صديقى 10493

الجاسر الزايداحمد سعد صقر  10494  

 ايمن هانى محمد مصطفى 10495

 ليلى درويش عبدالحميد جداوى 10496

 غاليه خميس خادم القبيسى 10497

 ابراهيم محمد عظيم عبدالمحمود نورالدائم 10498

 فاطمه خميس عبدالرحمن ال بريك 10499

 عبدالحسين شاكر جاسم 10500

 خالد بن حمد بن عبدهللا الطريف 10501

 محمد بن عبدهللا بن فهد السهلى 10502

 ناديه جمعه حسن غريب 10503

 حاسن بن سالم بن محمد االحمدى 10504

 ريم على خلفان محمد الروم المهيرى 10505

 موزه سعيد على ارمله على محمد عبدهللا 10506

 خلفان على خلفان محمد الروم المهيرى 10507

الروم المهيرىروضه على خلفان محمد  10508  

 شمه محمد على مطر الجابرى 10509

 عطاف رشيد عرفه 10510



 حسن خميس احمد المصعبى 10511

 زايد على بجاد على القحطانى 10512

 خميس خلفان خميس خلفان الزحمى 10513

 سرحان محمد سعيد نايع النيادى 10514

 فاطمه سهيل محمد خليفه شاهين المرر 10515

على محمد معن الرفاعى الجندلىمحمد  10516  

 عبدهللا احمد بن دسمال السويدى 10517

 صغيره عبيد زوجه مبارك محمد مبارك سيف الخ 10518

 مروه صالح عطروز السودانى 10519

 رويه محمد زوجه خميس خلفان خميس الزحمى 10520

 حسين عبدهللا جعفر المسيح 10521

 عبيد على عبيد على ال على 10522

 صالح سعد احمد المنصورى 10523

 راشد ثانى سعيد بالعبد المهيرى 10524

 مريم خليل زوجه حسن احمد حسن 10525

 راشد فالح سيف الشامسى 10526

 عثمان علوى عمر علوى العيدروس 10527

 وليد عبدالملك محمد اهلى 10528

 عوشه حمد حارب حمد الكويتى 10529

10530 SALEM OMAR SALEM BALLEITH 

 سالمه احمد صالح العسكر 10531

 محمد محمود بواليه والدها محمود 10532

 راشد محمود حسين ابراهيم 10533

 سلطان محمد سيف محمد الكعبى 10534

 خيريه حسين على الوحيدى 10535

 مبارك محمود بواليه والده محمود 10536

 محمد عبده احمد يحيى يعقوب النعيمى 10537

 حمد عبدالمحسن محمد الحمد 10538

 محمد مبارك محمد المزروعى 10539

 محمد على احمد 10540

 االء محمود بواليه والدها محمود 10541

 عبله حسن عبدهللا صالح المرزوقى 10542

 نور محمد صالح العطاس 10543

 اميره محمد صالح العطاس 10544

الشلبىسوسن محمود بواليه والدها محمود  10545  

 عفراء محمد ارمله سعيد مسعود محمد 10546

 اكرام يوسف عوض 10547



 محمد صالح العصطاس 10548

 بخيته هادى زوجه سالم غالب العامرى 10549

 صالح خميس محمد خميس 10550

 فاطمه حمد زوجه عبدهللا بيات 10551

 ميسون محمود بواليه والدها محمود الشلبى 10552

زايد حمد خميس المزروعىسهيل  10553  

 عبدهللا عبدهللا المدحانى 10554

 مبارك كلفوت صالح الراشدى 10555

 اسماء محمود بواليه والدها محمود الشلبى 10556

 محمود احمد محمد الشلبى 10557

 هند سالم مبارك ماضى 10558

10559 LEHESTIK SVETLANA 

 محمد احمد محمد درويش 10560

على حميد المنصورىمحمد  10561  

 فرج بن مهدي بن حمد المحامض 10562

 عبيد على خليفه بن ضاحى الكعبى 10563

 روضه فالح جابر االحبابى 10564

 مشاعل عبدالمحسن محمد السديرى 10565

 حاتم بن عبدهللا بن حمد العوده 10566

 خليفه بن ناصر بن خليفه بن بديع 10567

الشامسىراشد على مصبح  10568  

 مريم محمد ابراهيم حسن 10569

 سعيد بن محمد بن صالح الزهرانى 10570

 رامى محمد حامد المر 10571

 عوض ضيعان نهيول الشامسى 10572

 شمسه عبدهللا على الراشد 10573

 لطيفه عبدهللا على الراشد 10574

 مريم عبدهللا على الراشد 10575

 حسنه سعيد على 10576

 سعيد بن محمد بن سعيد عقران 10577

 فاطمه عبدهللا سعيد القمزى 10578

 كاذيه حميد محمد حميد المسكرى 10579

 جمال محمد احمد بن سوقات الفالسى 10580

 على عبدالقاهر الشيبانى 10581

 فاطمه خلفان سالم زوجه محمد عبدهللا البل 10582

 محمد خميس ابراهيم خميس 10583

سالم زوجه محمد صالح العطاسفوزيه  10584  



 مريم ابراهيم الحوسنى 10585

 شيخه حسن عبدهللا صالح المرزوقى 10586

 فاطمه محمود بواليه والدها محمود الشلبى 10587

 ميثه خليفه زوجه معضد راشد 10588

 سمير بن على بن ناصر البندر 10589

 ناديه احمد عبدهللا 10590

عبدالحميد جداوىمريم درويش  10591  

 سعيد سيد عبدالحميد سيد شاهين 10592

 فاطمه عبدهللا الجرن زوجه عبدالعزيز على 10593

 عمر بن عيظه بن سعيد بن مخاشن 10594

 فاطمه احمد عبدهللا الخالدى 10595

 ياسر بن حمد بن عمير الكلبانى 10596

10597 IMRAN FAROQ MOHAMMED 

 بن الحج للصناعات 10598

 نافعه بطى احمد المحيربى 10599

 محمد ابراهيم صقر خميس الحوسنى 10600

 على سالم معيوف سالم الكتبى 10601

 جميله محمد زوجه محمد ابراهيم محمد 10602

 مبارك راشد على مفتاح الشامسى 10603

 شباب بن مزين بن زبيد العتيبى 10604

 الشيخه سوسن على بن عبدهللا المعال 10605

 صالح سالم على الدوله 10606

 موزه سعيد على الحافرى 10607

 حبريش سعيد عبدالعزيز الكثيرى 10608

 سليمه جاسم احمد شافعى 10609

 ضيف هللا عبدالرحمن محمد الحربى 10610

 عمر يوسف عبدالقادر صالحه 10611

 عائشه محمد الشيخ منصور ابراهيم 10612

بن عبدهللا البعيزعبدهللا بن ابراهيم  10613  

 منصور بن رابح بن الفى الشامانى 10614

 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الثنيان 10615

 احمد محمد مصبح على بن سميط 10616

 يوسف بن عبدالرحمن بن صالح المسفر 10617

 امينه السيد يوسف السيد محمد الهاشمى 10618

 سيف حمد صالح 10619

هزاع العتيبى نايف بن محمد بن 10620  

 الشيخه ميثا احمد بن مبارك ال نهيان 10621



 محمد عيسى حور القشيرى المهرى 10622

 محمد صالح شريف على صالح الجفرى 10623

10624 TARIG HASSAN SHALABI 

 عبدالرحمن سعيد بن عبيد بن مسحار 10625

 سعيد خلفان جمعه جبر السويدى 10626

عبدالعزيزمريم محمد  10627  

 احمد غلوم قنبر 10628

 نظير محمد سالم الراعى 10629

 محمد خليفه عبدهللا حميد بالهول 10630

 عصام بن جابر بن محمد حمود 10631

 جبر عبدهللا حمد العطيه 10632

 محمد عبدهللا محمد مصبح بن عيسى الغفلى 10633

 عبدالباسط بن على بن مهدى السماعيل 10634

 عمر عبدهللا ابراهيم خميس سرحان الزعابى 10635

 سهيله سالم المرى زوجه حمد محمد الدويس 10636

 سعيد خلف الغيث 10637

 طه محمد خلف مال هللا 10638

 امنه ربيع على ربيع هاشل المسمارى 10639

 طروب محمد حسن 10640

 خالد محمد عبدالرحمن الشيبه 10641

الفليتى حارث سليمان على حمود 10642  

 شيخه عيسى سالم سيف المهيرى 10643

 راشد خليفه راشد ماجد لوتاه 10644

 مبارك فرج مبارك العجيل 10645

 خوله يوسف عمران بن عمران الشامسى 10646

 على عبيد سويدان المنصورى 10647

 فاطمه غدير سعيد غدير 10648

 غديره على عبيد 10649

الفالحاحمد عبدالعزيز محمد  10650  

 محمد حارب فاضل المزروعى 10651

 سعيد بن دحمان بن عبيد الدوسرى 10652

 احمد عبدهللا محمد الكندرى 10653

10654 RAJEEV BABEL 

 عبدالمعين عبدالسالم عويجان 10655

 تركى بن منيف بن مناحى القحطانى 10656

 جاسم محمد عبدهللا حسن ال على 10657

احمد حسن جمال مرادعبدالرحمن  10658  



 امنه احمد حسن جمال مراد 10659

 خيريه حسن على 10660

 اميره عمر محمد باصليب 10661

 محمد بن هديبان بن محمد الحربى 10662

 عبدالعزيز على ابراهيم السكار 10663

 احمد محمد سعيد جوكر 10664

 ابراهيم عيسى يوسف احمد الحوسنى 10665

يوسف احمد الحوسنىاحمد عيسى  10666  

 عبدهللا محسن احمد العبيدى المنصورى 10667

 عيسى اسماعيل على عبدالرحيم الفهيم 10668

 فادى طنوسالجرمانى 10669

 محمد حسن عبدهللا بحرى 10670

 حسين بن على بن عبدهللا الرمضان 10671

 موزه محمد زوجه على مبارك حسن 10672

عمر قرملهمشارى بن عبدهللا بن  10673  

 خليفه محمد خليفه الخالفى 10674

 نادر على موسى 10675

 محمد بن على بن محمد البصيال ن 10676

 احمد اسماعيل محمد الحوسنى 10677

 ابراهيم ماجد صالح الشاهين 10678

 فواز بن محمد بن عامر العنزى 10679

 مؤيد بن عبدالمحسن بن احمد الرمضان 10680

 عبدالحميد عبدالكريم محمد بوخشم 10681

 عبيد بن محسن بن راشد المرى 10682

 جميله ثانى احمد ثانى بن عبود 10683

 موزه سعيد زوجه محمد سلطان على النيادى 10684

 على احمد على الكاف 10685

 مريم سالم مطر السالمى 10686

 عبدالرؤوف بن احمد بن عبدالعزيز البعيجان 10687

 طارق حسن حمدان عبيد الغسيه الظنحانى 10688

 مهله على خلفان 10689

 عبدالرحيم يوسف العوضى 10690

 كريستيون روبير مشبهانى 10691

 ناديه خميس محمد زوجه ربيع على ربيع هاشل 10692

 راشد ربيع على ربيع هاشل المسمارى 10693

 جابر عبدهللا حسن الجابرى 10694

محمد على شريف العوضىعبدالرحيم  10695  



 محمد احمد كليب عبدهللا الهاملى 10696

 جمعه محمد كلثم الخيلى 10697

 فاخره محمد عيسى محمد القبيسى 10698

 عفراء بيات محمد بن بيات 10699

 امنه عبدهللا عيسى المطوع 10700

 يوسف حسين جاسم القناعى 10701

 حامد عبدهللا عبدالعزيز الشهوان 10702

 شهد محمد محمود محمد مشروم 10703

10704 MUKESH THAKERSHI DATTANT 

 خالد فوزى محمد حواس 10705

 يوسف محمد احمد يوسف ال على 10706

 رامى فاروق ابوبكر رحمه هللا 10707

 صالح عبدهللا بركات عبدالصمد البريكى 10708

 محمد احمد على ابراهيم 10709

حميد المطيرى عبدالرحمن الحميدى 10710  

 بدر حسين عيسى محمد البلوشى 10711

 احمد الجيالنى محمد هبال 10712

 عائشه محمد خلفان الفندى 10713

 طارق افشتال 10714

 على سالم مصبح سالم تعيب الكتبى 10715

 محمد حسن سالم الحمادى 10716

 علياء راشد حسن سعيد 10717

زوجه عبدالغفار مريم محمد شريف عقيل فوالذى 10718  

 تماضر عبدالعزيز المطوع 10719

 اسامه بن قاسم بن عبدالرسول الجمالى 10720

 خليفه حميد سالم خلفان الصريدى 10721

 اركان جوليسى 10722

 اسماعيل محمد سليمان ابوسالم 10723

10724 DINA I S JABSHEH 

 السيد محمد السيد غنام 10725

ربيع الزهرانىاحمد بن سعيد بن  10726  

10727 MOHAMMAD WALI 

 عبدالكريم محمد على سعيد 10728

 عائشه جمعه مال هللا 10729

 فاطمه جمعه عبدهللا البلوشى 10730

 فاطمه محمد عبدهللا محمد الشيبه النعيمى 10731

 ابراهيم عبدهللا محمد صادق خورى 10732



 علياء راشد ضاعن سعيد مسافرى 10733

عبدهللا سالم محمد الزيدى ال على منى 10734  

 نصره محمد سلطان الظاهرى 10735

 صالح هادى شماخ 10736

 احمد عبداللطيف عبداللطيف المهنا 10737

 خالد عبدالقادر هادى أحمد القبالي 10738

 ماجد محمد صالح سلطان المرزوقى 10739

 سالم صالح مبارك البريكى 10740

مبارك صلهوم القبيسىعبدهللا جمعه  10741  

 محمد ابراهيم محمد عبدالرحيم الزرعونى 10742

 رحمه على عبيد سويدان المنصورى 10743

 ميثه سالم يهويل المنصورى 10744

 جمعه محمد سليمان الشامسى 10745

 على سيف على بن عيسى الذباحى 10746

 على الدحبه الحسينى على العفارى 10747

صالح زبين المنصورىهادى محمد  10748  

 خالد محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10749

 سعيد محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10750

 غانم محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10751

 عبدهللا على محمد خليفه الخالفى 10752

 حسن بن صالح بن مبارك المطيرى 10753

 عتيق سعيد محمد سعيد السويدى 10754

10755 BERNHARD ANDREAS 

 سيف ربيع على ربيع هاشل المسمارى 10756

 حميد راشد على حمد الدرعى 10757

 راشد سلطان محمد الحميرى 10758

 عارف بن صالح بن سعود ال على 10759

 ابراهيم احمد على مسعود بن مسعود ال على 10760

 فيصل بن محمد بن عبيد الكعبى 10761

 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن البالع 10762

 حسين خليفه سعيد بن طارش ابومهير 10763

 رحاب حمدان محمد جرش 10764

 عبدهللا بن على بن عبدهللا الدويهيس 10765

 فاطمه ابراهيم الشيخ زوجه حسن ابراهيم 10766

 سعيد ناصر سعيد العامرى 10767

 زليخه حسن عبدهللا 10768

 اسماعيل بن سالم بن على الدوله 10769



 ياسر فتحى احمد عبدالمعطى 10770

 حسنه هيف زوجه سعيد محمد عبيد المهيرى 10771

 ساره محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10772

 حمده محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10773

 ميثه محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10774

محمد بوعالمه القبيسىبخيته محمد غيث  10775  

 سلطان بن عبدالرحمن بن فنيسان السبيعى 10776

 خليل احمد محمد شريف على الشيبانى هرمودى 10777

 عبدهللا على احمد عمران الشامسى 10778

 محمد عبدهللا احمد النعيم 10779

 موضى بنت عبدالرحمن بن محمد النمر 10780

 نجوى محمد على ابو الريش 10781

 محمد بن سليمان بن محمد اللمكى 10782

 محمد سعيد اليبهونى 10783

 عبدالعزيز بن سالم بن سعيد باحبيل 10784

 صياح كريم عزيز 10785

 عائشه بوعوده 10786

 سالم سعود سعيد سالم 10787

 عبدهللا حسن غريب عبدهللا البلوشى 10788

 سلطان محمد سلطان بن حارب الفالحى 10789

 فرحان سالم فرحان محمد جارهللا الحبابى 10790

 فؤاد بن عبدهللا بن عمر المآل 10791

 محمد خميسمحمد مجدم 10792

 شيخه احمد عبدهللا العفريت الكويتى 10793

 اسهم غير مخصصه لبنك دبي االسالمي 10794

 ابراهيم بن ناجى بن سعيد الغامدى 10795

المعمرى عبدالرحمن سعيد على مسلم 10796  

 شحده حسن جمعه الهوبى 10797

 عبدالسالم محمد عبدهللا يسلم بارويس 10798

 ميثاء احمد خليفه عبيد 10799

 عبدالعزيز بن حمد بن عبدالرحمن بن زرعه 10800

 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدهللا الحديثى 10801

 خميس جارهللا حسين بخيت المنصورى 10802

عبدهللا زوجه معجب ناصر جميل الهاجرىموزه  10803  

 امنه عبدهللا سالم 10804

 عبدهللا راشد احمد لوتاه 10805

 عائشه محمد حمد المدفع 10806



10807 AMER AL HASHIMI 

 محمد غانم راشد شاهين القصيلى المنصورى 10808

 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الفوزان 10809

موسىمحمد محمد على  10810  

 الشيخ محمد خليفه عبدهللا راشد المعال 10811

 محمد عبدهللا محمد سعيد بالرفيعه فالسى 10812

 فاطمه سهيل مبارك الكتبى 10813

 عبيد سعيد عبيد راشد المهيرى 10814

 ريم فضل هرهره زوجه عبدهللا جمعه 10815

 سعيد خلفان سعيد جمعه الكعبى 10816

على العيدروسمحمد هاشم محمد  10817  

 احمد سالم هادى سعيد الظاهرى 10818

 على سالم محمد حبروت الهاجرى 10819

 محمد عبدالرحمن محمد الصفار 10820

 احسان بن على بن يعقوب المزين 10821

 شهناز عبدالهادى العطار 10822

 محمد سامح على مصطفى 10823

 على بن احمد بن امين ال نمر 10824

بن محمد بن على ال حازب القحطانىسعيد  10825  

 احمد حمد محمد عمران تريم الشامسى 10826

 خلفان محمد خلفان الرويمه 10827

 شريفه محمود احمد الحوسنى 10828

 ابراهيم حسن ثاني حسن الحمادى 10829

 على بن ابراهيم بن محمد القطان 10830

 ياسر بن سليمان بن محمد الشمرى 10831

 خديجه على احمد 10832

 طارق بن على بن محمد الخليفه 10833

 محمد بن سلمان بن احمد العبدالعزيز 10834

 فيصل عبداللطيف عثمان سعود البسام 10835

10836 MOHAMMED FAROOQ AHMED HASHIM 

 عصام عزالدين ماردينى 10837

 فهد عبيد سيف صبحه القبيسى 10838

الحسانىناصر سعيد ناصر  10839  

 عائشه عيد عبيد 10840

 محمد عبدهللا محمد عبدهللا المرزوقى 10841

 احمد عتيق سيف غانم السويدى 10842

 البندرى بنت عبدالعزيز بن محمد السبيعى 10843



 بندر بن ظافر بن عبدهللا الدوسرى 10844

 هدى العالم 10845

 شيخه حسن سالمين زوجه عبدهللا محمد احمد 10846

 محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا بن تميم 10847

 منذر سلمان عبده العباسى 10848

10849 KYOKO OBA 

 محمد بن يوسف بن حسن الدهنين 10850

 حمد فاروق ابراهيم محمد صالح العلى العوضى 10851

 مصعب فاروق ابراهيم محمد صالح العلى العوض 10852

المنصورى راشد محمد مسفر غانم بالقوبع 10853  

 فهد حامد مدخل السلمى 10854

 سيف بخيت على سعيد الكعبى 10855

 فاطمه حريز محمد الشحى 10856

 فاطمه صالح زوجه خميس درويش سعيد 10857

 فاطمه على محمود بدير 10858

 درويش عبدالحميد جداوى 10859

 شريفه محمد زوجه درويش عبدالحميد جداوى 10860

حلمى يوسف عبداللطيف 10861  

 مريم راشد محمود حسنين 10862

 سهام يوسف حسين الوتار 10863

 ناصر احمد عبدهللا المنصورى 10864

 محمد سليمان عبدالغنى محمد 10865

 يوسف ابراهيم حسن الصالح 10866

 يوسف حلمى يوسف احمد 10867

 محمد نعمان احمد رشيد 10868

 نوره احمد محمد المزروعى 10869

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد خاتم الشامسى 10870

 زين محمد حسن محمد الشريف 10871

 عقيل بن احمد بن عبدالمحسن الشخص 10872

 عزيز الشيبه عزيز سويدان المحرمى 10873

 الشيخ صقر على عبدهللا راشد المعال 10874

 هيثم سعيد هويدن ذيبان الكتبى 10875

المحرمىفاطمه سالم يحيى  10876  

 عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن جناحى 10877

 مزنه فيصل سالمين بن طالب 10878

 راشد عبدهللا على راشد العفاد المنصورى 10879

 سالمه عتيق راشد بالعريان المهيرى 10880



 احمد مطر على غانم المرى 10881

 عبدالمحسن بن محمد بن عبدالمحسن اللعبون 10882

ناصر راشد مصبح الظاهرىراشد  10883  

 محمد سالم محمد راشد الدرسى الكعبى 10884

 نصره مالك ارمله على محمد على الظاهرى 10885

 احمد خليفه محمد شلبود الخيلى 10886

 احمد سعيد عبدهللا على بن غرير 10887

 عيظه سالم محمد الجابرى 10888

 مريم عبدالوهاب الشاهين 10889

جمعه سالم سيف الظاهرىعائشه  10890  

 سلمى ربيع على ربيع هاشل المسمارى 10891

 رويه سيف زوجه راشد سالم على معضد الشامسى 10892

 يوسف على حسين بن نغر الشحى 10893

 ياسر بن عبدالرحمن بن على السحيبانى 10894

 سعود بن عبدالعزيز بن شايع الموسى 10895

الحمادىسالم احمد محمد عبدهللا  10896  

 جمال خلفان مبارك المهيرى 10897

 نوره احمد سالم على المزروع 10898

 مريم احمد عبدهللا 10899

 فاطمه سالمين عبدهللا الجابرى 10900

 محمد عبدالمحسن محمدالحمد 10901

10902 MADINA NASIROVA 

 مريم سالم احمد سويدان 10903

الجويعدعبدالرحمن محمد على ابراهيم  10904  

 خالد عبيد احمد المطيوعى 10905

 ماهر محمود ابراهيم ابوالنعاج 10906

 امنه ابراهيم خليفه 10907

 صالح على احمد عبدالرحمن الشحى 10908

 خليفه صالح عبدهللا خميس الخليفى 10909

 دخيل هللا بن نامى بن دخيل هللا المطيرى 10910

10911 BASEM AHMED FAYYED AL FARIS 

 حمد سالم راشد حضيرم اجتبى 10912

 احمد محمد احمد كاجور النعيمى 10913

 فاطمه يوسف احمد مال هللا 10914

 راشد ناصر محمد على الخالدى 10915

 ندى عبدهللا احمد ابراهيم الطنيجى 10916

 بدريه مصطفى محمد راشد ال على 10917



 عائشه عبدهللا احمد اسماعيل 10918

 ايمان سعيد على مسلم المعمرى 10919

 فيصل محمد حسن سالم الحمادى 10920

 نايف بن مناحى بن بادى الحربى 10921

 حسان على محمد عبدالجادر 10922

 محمد سالم خليفه الكعبى 10923

10924 KANDOTH NIYAZ HUSSAIN SHAIKH 

 خليفه مصبح احمد سيف 10925

عبدهللا حاجى الخورىعبدالرحمن احمد  10926  

 غانم خالد ابراهيم سيف النعيمى 10927

10928 ABDULRAHMAN JARRAR 

 محمد عبدالرازق االشقر 10929

 احمد محمد احمد سالم المنصورى 10930

 راشد ماجد راشد خليفه العبار الفالسى 10931

 حمد حمدان بن راشد 10932

 زهير محمد اسعد عبدهللا 10933

 صبيحه احمد حامد مرتجى 10934

 ناصر على ناصر على النعيمى 10935

 اليازى محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 10936

 خليل حسن عبداللطيف احمد ال على 10937

 عبدهللا حمد سعيد حمد خليف الصريدى 10938

 خالد مبارك حمد هادى الزوير 10939

 ملكه محمد على عبدهللا المستكاء 10940

 عوض على احمد المقدم المهرى 10941

 محمد ضاوى على الكعبى 10942

 منذر الفى محمد ابوصالح 10943

 سميه عبدهللا احمد المهيرى 10944

 محمد على عبيد منصورى 10945

 على عبدهللا ابراهيم محمد المنصورى 10946

 مطر حميد حسن جمعه الشامسى 10947

 نافع محمد الحصبان الفهيدى 10948

 نمر ابراهيم اسماعيل الشامى 10949

 زكى حسين محمد سعاده 10950

 حسن بن محمد بن عبدالرحمن االحمرى 10951

 خالد احمد مصطفى حامد 10952

 محمد بيات خلفان بالطويل المزروعى 10953

 سالم احمد سالم سمران 10954



 يعقوب يوسف محمد على بن عمير ال على 10955

10956 FAYAD HAMZEH 

 محمد عبدهللا محمد عبدهللا الرقبانى 10957

 عبدالناصر عبيد ابراهيم عبيد بوخاطر 10958

 مساعد بن عبدالرحمن بن ناصر العبدالكريم 10959

 سلمه ربيع نصيب جمعه 10960

 امل غريب زوجه محمد عبدالكريم محمد 10961

 مريم عبدهللا محمد على المال 10962

حسين خلفان الحمادىجانعه  10963  

 زينب ابراهيم نوخذه عبدهللا البلوشى 10964

 محمد بن عبدهللا بن على الضفيان 10965

 محمد بن حامد بن معتوق الطلحى 10966

 مهره مبخوت سهيل على حريك المنهالى 10967

 معصومه السيد عبدالرحيم محمد رسول الهاشمى 10968

عبدالسالمعبدهللا ناصر محمدناصر ال  10969  

 عصام عبدالرحمن احمد الذوادي 10970

 مجبل جيجان ضحوى سلطان العنزى 10971

 ابتسام حسن زوجه وليد عبدهللا ابوبكر 10972

 محمد عبدالخالق محمدنور خورى 10973

 على عبدهللا خميس عبدهللا الشريانى 10974

 وليد بن عبدهللا بن محمد بن سعيدان 10975

محمد العاروضفارس  10976  

 عبدالمنعم ابراهيم حسن مراد 10977

 فؤاد شامخ على شامخ البادى 10978

 على احمد محمد عبدهللا سباع المرى 10979

 فهمى يوسف عواد كريم 10980

 نزيه محمود هاشم 10981

 عادل محمد حسين العاصى 10982

 على احمد حسين المسلى 10983

الزعابىفاطمه على حسن جمعه  10984  

 عبدالرحمن عبدهللا حسن سعيد بامجبور 10985

 صالح صالح سليم سالم المنهالى 10986

 فاضل محمد على ارحمه الشامسى 10987

 منيره محمد ابراهيم الراشد 10988

 عبيد عبدهللا عبيد بن صبيح 10989

 ابراهيم بن ناصر بن محمد التويجرى 10990

حمد محمد عمران تريمازهار قاسم زوجه احمد  10991  



 محمد عبدهللا محمد حسين الريايسى 10992

 محمد عبدهللا سيف جمعه الكعبى 10993

 شمسه غلوم محمد زوجه شاكر محمد البلوشى 10994

 سريعه سالم غابش الخميسى 10995

 هائل عبدالرحمن هائل سعيد انعم 10996

 على عبدهللا على الجزازى 10997

ابراهيم عبدهللا الرميحعبدهللا  10998  

 ليلى يوسف على محمد الدلى ال على 10999

 عبدالمحسن محمد عبدالعزيز العثمان 11000

 عبدالخالق بن حسين بن ناصر بوصالح 11001

 سعيد عبدهللا حارب المهيرى 11002

 راشد محمد سالم الحايطه الدرمكى 11003

 بندر محمد حمد ابو حميد 11004

مبارك سلطان مبارك ضيخان الكتبىمريم  11005  

 محمد موسى الحلبى 11006

 زينه سالم محمد حسن االغبرى 11007

 محمد احمد على بن مسعود 11008

 عائشه جمعه محمد العتيبه 11009

 نفيه صبحى طالل يونس 11010

 عبدالكريم عبداللطيف صالح ابوملوح 11011

 سلطان راشد سعيد حارب الكلبانى 11012

 شاهين اسحاق اسماعيل المازمى 11013

 سعيد احمد محمد بن بطى القبيسى 11014

 فاطمه حسين على عيدى 11015

 حسن بن صالح بن محمد الصيعرى 11016

 فؤاد خليل على محمد برتوى المرزوقى 11017

11018 TOMONARI KUSUNOSE 

 محمد على خلفان محمد النيادى 11019

موسى احمد صالح مصطفى 11020  

 محمد مطر الرزه اجتبى 11021

 الجوهره بنت عبدالرحمن بن احمد السديرى 11022

 حمد عبدهللا صالح محمد المطوع الحارثى 11023

 ياسر عبدالرحمن محمد حسن الشيخ 11024

 فهد فاروق ابراهيم محمد صالح العلى العوضى 11025

 هند سعيد الكتبي زوجه حمد عامر المنصوري 11026

 بدور محمد سالم صالح المنهالى 11027

 شوقى حسن محمد اسماعيل 11028



 محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الناصر 11029

11030 ZINEB GHRISSI 

 على سيف حسن الحمادى 11031

 خالد بن محمد بن عبدهللا السليم 11032

 فاطمه قاسم على زوجه احمد غلوم قمبر 11033

غلوم قنبرميثاء احمد  11034  

 انتصار على حسن احمد المريخى 11035

 انس بن محمد بن احمد رحمه 11036

 محمد محمد عاطف العياط 11037

 بسام بن حسين ابن محمد الملحم 11038

 محمد بن منصور بن على اليامي 11039

 حيدر منصور هاشمى 11040

 مروان احمد ناصر ملقاط 11041

ال علىقدريه حسن على راشد  11042  

 محمد نجيب محمد رشاد محمد صالح اسماعيل 11043

 احمد بن حسين بن حسن ابوداود 11044

 فاخره عمير معضد سيف المشغونى 11045

 عصام محمد عثمان محمد عبدهللا 11046

 ماجد بن خالد بن عبدهللا الصويغ 11047

 على حميد على بن عبيد الرزى الشامسى 11048

المنتصر لالقمشهمؤسسه  11049  

 عبدهللا محمد حسن محمد الدرمكى 11050

 تهانى احمد عبدالعزيز الصباغ 11051

 شمسه جمعه عبدهللا االملح 11052

 جمعان احمد جمعان ال سمها الغامدى 11053

 خالد سالم حسن سعيد المنهالى 11054

 مصبح مطر خليفه سالم النعيمى 11055

مسفر الزهرانىصالح بن عبدهللا بن  11056  

 على سيف محمد هاشل الخيلى 11057

 احمد قاسم احمد مدنى 11058

 عبدهللا حسن احمد حسن 11059

 هاجره صالح يمانى 11060

 زليخه عبدهللا زوجه حسن على غانم الحوسنى 11061

 منصور بن صالح بن محمد المقبل 11062

 سيف فضل سيف حسين محسن 11063

راشد لوتاهخالد خليفه  11064  

 مصيفه جوعان زوجه الشيخ على راشد محمد 11065



 خالد محمد سعيد صالح المزروعى 11066

 ابراهيم بن محمد بن سليمان الغثبر 11067

 ناصر مبارك ناصر سالمين المنصوري 11068

 محمد بن مجدل بن محمد الدوسرى 11069

 على راشد سلطان على راشد ال على 11070

احمد سعيد عمير بن عميرعمر  11071  

11072 RUBINA KHAN 

 سعيد محمداحمد تركى حريمش الحبسى 11073

 محمد بن سعد بن مسفر ال عتيق 11074

 سالم خميس عبيد الظاهرى 11075

 حمود الصغير حمود الجنيبى 11076

 سهيل محمد خليفه شاهين المرر 11077

 ايسر نورى محمد 11078

سالماقبال محمد  11079  

 سماح محمد محمود 11080

 عدنان يوسف عبداللطيف القرم 11081

 عمرو محمد سالم 11082

 فاطمه خلفان ارمله على عبدهللا النبهانى 11083

 سالم سالم فرحان محمد جارهللا الحبابى 11084

 نوره محمد عيسى محمد القبيسى 11085

 جمال احمد عبدالقادر محمد 11086

عبدهللا بن حسن المديانفهد بن  11087  

 سعد بن حمدان بن عيد الشلوى 11088

 احمد محمد عبدهللا على بن عامر بن شميلى 11089

 احمد بن حبيب بن عايش الحبيب 11090

 راشد سعيد محمد مصبح القايدى 11091

 عبدهللا بن عقيل بن صالح العقيل 11092

 محمد عبدون عساس المنهالى 11093

عبدهللا سالم على السلحدى الشحىجاسم  11094  

 سناء انور العالم 11095

 مبارك كلفوت صالح الراشدى 11096

 محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العرفج 11097

 خالد بن حسن بن محمد ال رضوان 11098

 عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف 11099

 الشيخه فدى احمد بن راشد المعال 11100

 مسفر عبدهللا شبيب حمد الحبابى 11101

 هند على احمد عولقى 11102



 محمد سعيد عبدهللا الجسارى الواحدى 11103

 ناتلى رحمه هللا شلهوب الدويهى 11104

 حمد عبدهللا الذيد الناصر 11105

 بدريه محمد شرف الشرف 11106

 احمد ناصر خالد السيد 11107

الكعبىعبدهللا سالم عبدهللا الحاج  11108  

 سالم عبدهللا الحاج الكعبى 11109

 سعيد سالم عبدهللا الحاج الكعبى 11110

 راشد سالم حميد سعيد الضاوى الشامسى 11111

 محمد حمد سالم بواليه والده 11112

 مصبح خلفان مطر سرحان محمد الكعبى 11113

 شيخه محمد ابراهيم محمد الميامى 11114

سعيد الكعبىسالم سعيد على  11115  

 احمد عبدالرحيم يوسف العوضى 11116

 عمر عبدالرحيم يوسف العوضى 11117

 ريم عبدالرحيم يوسف العوضى 11118

 خالد عبدالرحيم يوسف العوضى 11119

 هدى السيد محمد عقيل السيد سليمان القريشى 11120

 هدايه عبدهللا على خميس الكعبى 11121

المزروعى محمد بطى عبيد سالم 11122  

 طايع سعيد سالم جوفان المرى 11123

 رمضان سالم عبدالمجيد مطر 11124

 حمده احمد محمود البلوشى 11125

 غانم عبدهللا غانم احمد العلى 11126

 حاتم موسى صالح عبداللطيف شالوه 11127

 على عبدهللا سعيد معضد النيادى 11128

11129 FADI JAWDAI HINDI 

بن حسن عبدهللا العقيلىاحمد  11130  

11131 JIN KE 

 خديجه سعيد صالح داعوس العامرى 11132

 مريم محمد سعيد بوالشوارب 11133

 محمد راشد سعيد مطر بن ظبيعه اجتبى 11134

 على سالم على صالح العبيدى 11135

 عصام بن صالح بن محمد الخليفه 11136

 ايمن احمد سليمان خالد 11137

مبارك سالم مسلم بالليث فايز 11138  

 علياء على سيف بالجافله 11139



 دينا على سيف خلفان بالجافله 11140

 مبارك يوسف عبدهللا المرزوقى 11141

 موزه خليفه جامع 11142

 زينب رزق محمود احمد 11143

 على محمد على غريب البدواوى 11144

 ماجد بن سلمان بن وصل الحازمى 11145

مصبح بيات محمد بيات الفالسىمريم  11146  

 رامى انطون توفيق الصفدى 11147

 عبدهللا بن حسن بن ناصر الغنام 11148

 حامد عبدالغفور محمد رفيع فقيهى العوضى 11149

 بندر بن عبدالعزيز بن على الشريف 11150

 احمد على ابراهيم 11151

 ربير شكيب الحسنى 11152

 موزه محمد على 11153

 سعد بن يوسف بن عبدالعزيز بوشقراء 11154

 غاده احمد على العقاد 11155

 محمد بن جالل بن مزعل العنزى 11156

 نوال عبدالرحمن عبدالرحيم عبدهللا 11157

 سالمه خليفه حميد الرميثى 11158

 سليمان بن محمد بن سليمان القرعاوى 11159

 موزه محمد حسن اسماعيل 11160

عبدهللا بن عبدالعزبز الوصيفرصالح بن  11161  

 عويضه بن حمد بن على ال منصور 11162

 فاطمه سلطان على سالم عبيدهللا 11163

 محمد احمد سعيد عثمان الواحدى 11164

 حسن ابراهيم حسن سالم ابوعيده 11165

 احمد محمد جمعه بن جبر المهيرى 11166

 خالد سعد ناصر العتيبى 11167

محمد عساف غسان فوزى 11168  

 حصه سالم جمعه زوجه مبخوت سالم عايض 11169

 فاطمه فهد راشد راشد الدوسرى 11170

 مسعود عبدهللا محمد الجناحى 11171

11172 KAREEM THALIYAPADATH 

 رائد مصطفى مفلح الحمارشه 11173

 احمد حسين حبيب الخلصان 11174

 عباس سالم محمد الشطى 11175

مبارك العبدالكريم الجوهرمحمد  11176  



 بدريه ابراهيم مزعل الشمرى 11177

 براك عبدالمحسن براك 11178

 عبدالكريم محمد حسين صالح 11179

 عمر محمد سلمان محسن 11180

 عبدالواحد طه الشاهين 11181

 عالم طنطاوى عالم 11182

 يوسف يعقوب يوسف العبدهللا 11183

 ادم سعيد بوخ 11184

 احمد لطفى محمود يوسف 11185

 زياد عبدالحميد نمر احمد 11186

 منذر يوسف عبدالرحمن ابوزهره 11187

 االميره فوزيه عمر السيد غانم 11188

 سالم محمد مهنى بوعويات 11189

 السيد منصور البرشومى 11190

 عوض عبدالقادر عبدالعزيز 11191

 احمد محمد مسعود نايف 11192

مصطفى الصالح مصطفى على 11193  

 فارس محمود ابراهيم طالب 11194

 ناصر محمد راشدالحربى 11195

 التيجانى عبدالرحمن ابوجديرى 11196

 مصطفى حسين بلح 11197

 محمد غسان تاج الدين جود 11198

 بشير صالح ثنيان الرشيدى 11199

 حبيب خان ظريف خان 11200

 فاطمه ناصر محمد الخالدى 11201

 سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العبالن 11202

 عبير محمد حسين صنع هللا 11203

 خالد زايد غانم عقيبه المزروعى 11204

 فاطمه عيد بالل زوجه بخيت سعيد ثعلوب 11205

 خليل بن محمد بن فالج الشمرى 11206

 عارف بن ابراهيم بن محمد حدادى 11207

 صفيه سلمان عبدهللا حيدرباد 11208

 مبارك محمد مطر المزروعى 11209

 راشد ابراهيم خميس ابراهيم بولصلى ال على 11210

 عفراء سالم راشد المنصورى 11211

 محمد عبيد محمود ثانى البلوشى 11212

 اسماعيل محمد احمد كمال العمادى 11213



 احمد عيدروس عبدهللا 11214

 شمسه محمد حسن بلوشى 11215

عباس علىعنود مجيد  11216  

 بدريه بنت محمد بن ناصر بن مفيريج 11217

 على بن عبدهللا بن عوض الصعيرى 11218

 محمد يوسف محمد عبدالرحمن 11219

 خليفه سيف خليفه عبيد الضباح 11220

 يوسف محمد طيب عبدهللا عبدالواحد العبيدلى 11221

 على بن احمد بن عبدهللا الحكيم 11222

محفوظ احمد عوض عفيفحمد ناصر  11223  

 على سعيد راشد سحيم الكعبى 11224

 ظبيعى عبدهللا ظبيعى المنهالى 11225

 رجب محمد رجب محمد 11226

 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا الصالح 11227

 اسماء ناصر زوجه فهد سعيد صالح العامرى 11228

 عهود ناصر محمد الخالدى 11229

الخالدىعائشه ناصر محمد  11230  

 جواهر ناصر محمد الخالدى 11231

 ماجد سلطان فرحان مسمارى 11232

 عائشه محمد جاسم العلى 11233

 عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن ابونهيه 11234

 عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا الحناكى 11235

 محمد عباس على شاهى المازم 11236

البدواتناعمه محمد خلفان ماسى  11237  

 سهيله محمد خلفان ماسى البدوات 11238

 يوسف محمد خلفان ماسى البدوات 11239

 سعيد محمد خلفان ماسى البدوات 11240

 شهناز احمد سالم 11241

 فائزه محمد خلفان ماسى البدوات 11242

 احمد محمد خلفان ماسى البدوات 11243

يعقوبعبدالرحمن عبدالرحمن حسن عبدهللا بن  11244  

 فاطمه محمد خلفان ماسى البدوات 11245

 حسن ابن على ابن عبدهللا السليمان 11246

 موزه خليفه عبدالرزاق المريخى 11247

 اشرف بن سلمان بن حجى الحسين 11248

 يوسف محمد سلطان محمد الشامسى 11249

 فهمى عمر جعفر عمر بدر الكثيرى 11250



 محمد سعد على فوده 11251

 ورثه يحيى محمد خليل حمدان 11252

 حسن ابراهيم مكى االبراهيم 11253

 حنان محمد عبدالرحمن الشوا 11254

 عبدالرحيم يوسف احمد عنشاه 11255

 ورثه المرحوم لطفى صبرى احمد رمضان 11256

 ابراهيم عقيل جرابعه 11257

 دانه عادل عبدالرحمن عبدهللا المرزوقى 11258

بن عبدهللا بن سعود الهزانىفيصل  11259  

 على بن طاهر بن محمد االربش 11260

 عبدالرحمن محمد عبدالخالق 11261

 شيخه سعيد سالم النيادى 11262

 سعدون بن ثامر بن جهز العتيبى 11263

 نجوى عطيه الكفراوى 11264

 احمد مبارك على راشد المزروعى 11265

الهاجرى عبدهللا بن تركى بن عبدالهادى 11266  

 منصور عبدهللا راشد لوتاه 11267

 فيصل احمد عبدهللا احمد الخميرى 11268

 صالح مختار يوسف حنيش زعير 11269

 جواهر خلفان حميد القبيسى 11270

 شركه بن حفيظ للمقاوالت العامه دبى ذ.م.م 11271

 غانم خلف راشد الغيث المرى 11272

 الشيخ ماجد بن حمد القاسمى 11273

 يوسف خليفه راشد ماجد لوتاه 11274

 عفاف محمد بن عبدالعزيز النمر 11275

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل 11276

 فهد بن سليمان بن مسفر المسفر 11277

 عفراء محمد خليفه مطر ال مزينه المهيرى 11278

 يسرى احمد عبدهللا 11279

الصيعرىعبدهللا سالم احمد جنعان  11280  

 ليالى حامد السيد ابراهيم الرفاعى 11281

 رضوان فضل حكيم 11282

 طيبه مسعد ناجى صالح الحيظانى 11283

 عبدالمحسن بن عبدهللا بن عبدالمحسن الملحم 11284

 خالد بن ناصر بن خالد الملحم 11285

 محمود عبدهللا احمد بن احمد 11286

المنصورىناصر سعيد على عبدهللا  11287  



 فهد محمد سعيد حارب 11288

 نور الزمان بن عبدالغفور 11289

 سالم فهد محمد غراب المرى 11290

 ثريا ابراهيم سعدى الريس 11291

 عقيل على فهد 11292

11293 ADNAN AMIN BAKHAR 

 هند محمد حمدان راشد بن خادم النعيمى 11294

 ياسر بن حمد بن ناصر بن زومان 11295

 شفيقه عبدالعزيز القاسم زوجه محمد القاسم 11296

 ليلى محمد خليفه محمد سعيد الزيودى 11297

 عبدهللا بن ناصر بن عبدالعزيز بن زيدان 11298

 محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع 11299

 صالحه سالم االسود عامرى 11300

 محمد عبيد سالم عبيد السويدى 11301

محمد كرشهمنى ابراهيم  11302  

 ناصر سليم ناصر جوعان العامرى 11303

 محمد سعيد محمد بو نواس 11304

 ماجد خالد عبدالرزاق يوسف الخاجه 11305

 خالد بن محمد بن ناصر الصبيح 11306

 سعيد حمد محمد الكاسبى 11307

 حصه احمد على مسعود ال على 11308

11309 DANI ALYAMOUR 

احمداحمد حافظ محمد  11310  

 ابراهيم خليل ابراهيم هالل الخميرى 11311

 عادل محمد احمد عبدهللا داربينى 11312

11313 KHAWAJA AAMIR JAMIL 

11314 MOHAMMED REZA SALIM ALI 

 وسميه محمد جاسم عبدالصمد 11315

 صافيه حمد سيف سعيد بن جراده اجتبى 11316

 فتوح يوسف عبدهللا طه 11317

11318 MUHAMMAD QYUB QASIM MUHAMMAD 

 شمه السيد جنيد ابراهيم شرف الهاشمى 11319

 حسين بن على بن احمد الدبيسى 11320

 رافت احمد شلبى 11321

 فايز بن محمد بن فايز البيشى 11322

 حمدان محمد عيسى محمد السمت 11323

 عبدهللا على ثانى على شامسى 11324



باسويد محمد خالد على احمد 11325  

 خالد على احمد باسويد 11326

 سفر شليل فالح مرمح العتيبى 11327

 رائد محمد راغب حردان 11328

 عبدهللا بن خالد بن عبدالرحمن العجيمى 11329

 عبدالرحمن بن صالح بن عبدهللا النمر 11330

 ماجد محمد رضا االنصارى 11331

 عبدهللا عبدالعزيز محمد الملحم 11332

 حنان مبارك محمد اسحاق الصيعرى 11333

 صبرى عوض سعيد بريك التميمى 11334

 على محمد خليفه الخالفى 11335

 مريم محمد يوسف الشيبانى 11336

11337 AYAZ AFRIDI 

 خالد خليفه علي راشد سويح القمزي 11338

11339 OTHMANE RHMARI TLEMCANI 

الريماوىعبدالرحمن محمد عبدهللا  11340  

 احمد محمد عبدهللا الريماوى 11341

 امل راشد زوجه سيف سعيد حمدان المعمرى 11342

 محمد خميس عبيد على خزيمى 11343

 عفراء ماجد راشد لوتاه 11344

 سلطان احمد جمعه سعيد 11345

 على محمد خليفه بطى المويجعى 11346

 احمد بن طاهر بن احمد بوزيد 11347

عوض خلفان بخيت سالم النعيمى خالد 11348  

 زامل بن عقيل بن مطلق الشمرى 11349

 عبدالمجيد على نقى جعفر محمود الزرعونى 11350

 سعيد منصور عبدالحسين العريض 11351

 على عبيد على العبدالعليلى 11352

 اسماعيل بن مزهر بن صالح الشمرى 11353

 مبارك محمد مسرى احمد الهاملى 11354

 سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل 11355

 مسعود محمد مسعود اليريدى المزروعى 11356

 اسماء مبارك محمد سلطان راشد جابر الخيلى 11357

 على هالل على 11358

 مريم سهيل نهيل نصيب الظاهرى 11359

 ابراهيم جمعه عبدهللا المرزوقى 11360

 محمد بن سلطان المطيرى 11361



 احمد محمد عيسى الخالدى 11362

 صالح مساعد عبدهللا بالحارث 11363

 موزه عبدهللا زوجه احمد مبارك سعيد 11364

 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الزيبق 11365

 عمر سليمان عبدهللا العريفى 11366

 مهند محمد تحسين احمد السفارينى 11367

 سالم سيف احمد ميه العفارى 11368

 سالم على سالم برمان زحمى 11369

 عبدهللا عيد صياح المنصورى 11370

 عبدالمحسن بن عبدهللا بن احمد المهناء 11371

 محمد صالح االشول الظاهرى 11372

 عبدهللا معضد ابراهيم الزعابى 11373

 عائشه سويدان خميس بالجافله 11374

 احمد عبدهللا علوى محمد الجنيبى 11375

 رجاء محمد سعيد 11376

 محمد بن سلمان بن وصل الحازمى 11377

 عادل بن عبدهللا بن عقيل العطاس 11378

 حسن ثنى ثالث الشكيلى 11379

 عبدهللا سعيد عبدالرحمن 11380

 مطر على مطر خميس الرميثى 11381

 خالد راشد جمعه محمد الهاملى 11382

النعيمىشيخه محمد حمدان راشد بن خادم  11383  

 مها عبدهللا محمد سعيد الهاللى 11384

 امينه حسن على اسماعيل الحمدانى 11385

 محمد حمدان راشد بن خادم النعيمى 11386

 منال عبدهللا احمد عبدالعزيز الشامسى 11387

 عبدهللا عبدالرب على احمد الشرفى 11388

 عبدهللا محمد حمدان راشد بن خادم النعيمى 11389

 ابراهيم احمد عبدهللا احمد ال على 11390

 طارق عبدهللا راشد المخينى الجنيبى 11391

 سعيد احمد سعيد الحوته العامرى 11392

 محسن عمر احمد باسويد 11393

 نعيمه حسن محمد خضر 11394

 صالح الدين خميس هالل جمعه الكعبى 11395

 سالم حمد محمد سالم بن جذوه العامرى 11396

 عبدهللا محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 11397

 عمر ثانى راشد المطروشى 11398



 حسين سعيد عبدهللا احمد الشيخ 11399

 احمد سعيد محمد راشد الشارد 11400

 محمد على يوسف عبدالرضا النويس 11401

 احمد على عبدهللا المصعبين 11402

 سامى سليم معنقى 11403

العنود بنت محمد بن سعود ال سعوداالميره  11404  

 صالح بن جمعان بن على الزهرانى 11405

 جمال سيف سلطان الميرفى الكعبى 11406

 بكر بن على بن فهد الخطيب 11407

 يحى احمد صالح ناصر عالء 11408

 موزه حسن محمد الراشد 11409

 حصه فوزان ناصر العنجرى 11410

ال حيدرصالح بن سالم بن دالمه  11411  

 عيسى عبدالقادر محمد المال 11412

 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا المنهالى 11413

 فالح بن سعود بن حزام القحطانى 11414

 فاطمه سعود عبدهللا الخاطر 11415

 سميره صالح بركات قطمان 11416

 احمد على احمد ثانى بن عبود 11417

 الشيخه اسماء صقر محمد القاسمى 11418

 محمد عبداللطيف عثمان سعود البسام 11419

 راشد عبدهللا محمد كبيس اليافعى 11420

 محمد محمود مصطفى رضوان 11421

 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن النوفل 11422

 وليد جمال يوسف عبدالرحمن احمد الصوالحى 11423

 على صالح عبيد احمد الطنيجى 11424

احمد رشوانوليد احمد فؤاد  11425  

 هيثم زكريا سعيد عيسى الشنتف 11426

 فهد بن حاشم بن حمام العنزى 11427

 سالم خلفان سالم حميد اجتبى 11428

 محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم 11429

 احمد فارس بخيت حمد بن عفيره العامرى 11430

 محمد ناصر صالح عبدهللا صالح شحبل التميمى 11431

سالم بن محمد المحامض سامى بن 11432  

 عبدالعزيز ابن محمد ابن ابراهيم العريفى 11433

 الشيخه نوره سلطان بن احمد المعال 11434

 هشام عبدالقادر مراد 11435



 سعيد عتيق سعيد محمد الصايغ المزروعى 11436

 محمد عبيد مرشد الخوار الكعبى 11437

 مريم شيخ بوبكر علوى 11438

محمد احمد حسن الحوسنىاحمد  11439  

 حمود حميد عبدهللا صالح الغيالنى الجنيبى 11440

 عائشه عبدالرحمن المرزوقى زوجه سلطان محمد 11441

 محمد راشد سعيد خلفان الحسانى 11442

 عبدهللا على عبدهللا على النيادى 11443

 وليد بن عبدالرحمن بن محمد النعيم 11444

فهد بن غشيانفؤاد بن محمد بن  11445  

 مزيد بن داواد بن سليمان الفايز 11446

 محمد بن عبدهللا بن محمد الملحم 11447

 ابراهيم حسن راشد ابراهيم الجروان 11448

 محمد صالح عياده الرجاء 11449

11450 CALVIN JOHN PLATFOOT 

11451 YOSHITO KUNUGI 

 خالد عبدالمحسن العبدالرزاق 11452

سعيد سالم مبارك الجابرىسالم  11453  

 سعيد سلطان خلفان سلطان الدرمكى 11454

 رحيمه حسن عبدهللا بالغزوز 11455

 محمد عثمان محمد حسن 11456

 سلطان سيف سالم ابوظبيعه اجتبى 11457

 جميله بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الحسيني 11458

 الشيخه هناء حمد ماجد القاسمى 11459

احمد باوزير احمد عوض 11460  

 مروه احمد غلوم قنبر 11461

 سالم غانم سالم على المرى 11462

 بخيت على بخيت على الكتبى 11463

 احمد بن سيف بن راشد الشرقى 11464

 بشار طالل يوسف زيد الكيالنى 11465

 سيف سالم سيف دهمانى 11466

 شمه يريو سويد المنصورى 11467

عقابوجدى على عبدهللا  11468  

 حمد جميل حمد سالم الحمدانى 11469

 بخيت جاسم جمعه مبارك 11470

 طارق سعيد مبارك سيف صالحى 11471

 حسين بن عبدهللا بن هاشم الهاشم 11472



 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الضيف 11473

 عائشه احمد سلطان غنوم الهاملى 11474

الكبريشعبدهللا بن على بن صالح  11475  

 امنه عبدهللا مبارك المزروع زوجه قيس 11476

 سالم محمد سالم بانعت الراشدى 11477

 عبدالمحسن بن عبدهللا بن محمد الرشود 11478

 حمد محمد رحمه حميد العامرى الشامسى 11479

 كامله محمد على المحيربى 11480

 نهى ابراهيم زوجه جاسم محمد جمعه عبيد 11481

 محمد احمد ابراهيم عبدهللا على الحوسنى 11482

 خالد احمد ابراهيم عبدهللا الحوسنى 11483

 عائشه احمد ابراهيم عبدهللا على الحوسنى 11484

 مريم اسماعيل زوجه احمد ابراهيم الحوسنى 11485

 سلطان احمد ابراهيم عبدهللا على الحوسنى 11486

الكتبىفاطمه مبارك سلطان مبارك ضيخان  11487  

11488 MIRZA KAZIM NAMAZI 

 نعيم فوزى حسين قستى 11489

 على ناصر مبارك على السويدى 11490

 امل محمد احمد زوجه سعيد على سالم اجتبى 11491

 محمد خالد احمد المرزوقى 11492

 عبدهللا بن فالح بن عبدالرحمن الحارثى 11493

 زايد محمد مبارك جمعه مبارك القبيسى 11494

 محمد عبيد سعيد كنون الشامسى 11495

 هدى مبارك محسن محمد المجرفى 11496

 احمد عبدهللا حسن محمد المطوع 11497

 لينا محمد صبحى الهدهد 11498

 على مانع مفرح االحبابى 11499

 عبدهللا حميد بن كلى 11500

 رجاء مهدى ابراهيم 11501

 صالح بن محمد بن صالح السليم 11502

 ناجيه عبدهللا حميد حياز 11503

 امل خميس عبدهللا الشامسى 11504

 ابراهيم عبدالفتاح سليمان 11505

 نوال رجب على 11506

 سعد بن عامر بن سالم العواد 11507

 بدر بن ابراهيم بن مهدى بن رويه 11508

 عمار حسن العالول 11509



 عبدالعزيز بن عبدهللا بن ناصر السيف 11510

 ابراهيم عبدالرحيم عبدهللا كوخردى 11511

 خالد خليفه حمد سيف سيفان السويدى 11512

 بدر على عمر احمد المحمدى 11513

 متعب نايف عويتق المطيرى 11514

 زينب عبداللطيف محمد عبدالرحيم 11515

 عبدهللا عمر صويلح البريكى 11516

 محمد عبدالغنى محمد ياغى 11517

 ابراهيم محمد الحريرى 11518

 هزيم سالم هزيم محمد الشامسى 11519

11520 KHOREN RICHARD ZOHRAB TEPERDJIAN 

 حنان ابراهيم زوجه عيسى على محمد المرزوقى 11521

 فوزيه حسن على الصائغ 11522

 عمر جمعه محمد سيف الفجير المهيرى 11523

 محمد مبارك سالم الكتبى 11524

 عبدالمحسن بن احمد بن عبدالمحسن الملحم 11525

 راشد بن سفر بن معيوض العتيبى 11526

 احمد بن حمد بن احمد النزاوى 11527

 عفراء عبدهللا احمد عبدهللا الهرمودى 11528

 شايف عبده قاسم 11529

 محمد احمد عبدهللا المنصورى 11530

11531 SALEEM SALEH MOHAMED 

11532 GIBREEL AHMED SUEDAN 

 احمد عبدالرحمن عبدهللا حميد الرميثى 11533

 مروان عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار 11534

 محمد بن مطلق بن عبيد العدوانى 11535

 خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن حسن 11536

 موزه مطر العفارى مطر المنصورى 11537

 لطيفه على عبيد حسن شهدور 11538

محمد ابراهيم عبدالعزيز المعالالشيخ  11539  

 فاطمه عبدالرحمن عبدهللا الرميثى 11540

 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالوهاب الفايز 11541

 على بدر حسين على الصايغ 11542

 بدريه محسن زوجه ناصر عبدهللا سليمان 11543

 مير محمد على البلوشى 11544

 ازدهار لطفى صبرى رمضان 11545

خليفه خميس بطى المهيرىبطى  11546  



 فيصل بن محمد بن زيد الزيد 11547

 مطر سلطان محمد النيادى 11548

 احمد سالم مبارك سرور مبارك الظاهرى 11549

 عبدهللا جمعه مطر زعل الشامسى 11550

 عبدالهادى بن احمد بن حسين هويدى 11551

 عائشه احمد على مسعود ال على 11552

جاسم سلمانجاسم احمد  11553  

 عيسى على محمود شائف 11554

 وفاء بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الراشد 11555

 محمد سلطان خليل الشميسانى 11556

 حلمى عبدالكريم محمود شحاده 11557

 اسماعيل محمد حسين محمد ال على 11558

 على احمد على محمد الوهيبى 11559

الرميزانمنى بنت عبدالرحمن بن راشد  11560  

 اسحاق بن محمد بن عبدالوهاب الغزال 11561

 خالد محمد سيف محمد الكعبى 11562

 حمزه محمد سعيد مصطفى شمس الدين 11563

 محمد ابراهيم محمد عبده 11564

 محمد جبر محمد ابو دحروج 11565

 فهد بن عبدهللا بن محمد المعجل 11566

الحسينعمر بن عبدالرحمن بن عبدهللا  11567  

 حمد عبدهللا حسين عيسى ال على 11568

 سامى واصل عبدهللا الردادى 11569

 محمد مراد محمد على ابراهيم 11570

 اشرف جمال يوسف عبدالرحمن الصوالحى 11571

 محمد مسلم كلشات المهرى 11572

 حمد زايد بخيت سميح المحرمى 11573

 هاله فايز ياسين 11574

سعيد غانم غباشرفيعه عبيد  11575  

 فاطمه المر بن الشيخ مجرن بن سلطان 11576

 وليد عبدالفتاح فرغل عبدهللا 11577

 عبدالفتاح احمد ابراهيم احمد 11578

 اياد حسن ابراهيم حسن سالم ابوعيده 11579

 محمد سعيد سالم سيف الكتبى 11580

 صالح حسين على احمد على 11581

بن عبدالعزيز المعيبدعبداللطيف بن محمد  11582  

 على عبدهللا سالمين العوينى الكثيرى 11583



 عادل بن ابراهيم بن ناصر المبارك 11584

 ناصر مصبح خميس الكلبانى 11585

 عتيق خلفان عبدهللا رحمه المهيرى 11586

 عبدهللا بن مبارك بن عامر الهاجرى 11587

 سعيد على مصبح الخصم الكتبى 11588

 صالح حمد عمر عوض بالليث 11589

 احمد بن عبدالكريم بن تهامى الغامدى 11590

 بينه سالم احمد الراشدى 11591

 مجدى منير حسن ملحم 11592

 عادل على حمد محمد الحنيبى 11593

 امينه محمد محمود السيد محمد 11594

 المبارك عثمان خليفه عيساوى 11595

الزفينعمر عبدهللا سهيل جمعه  11596  

 احالم عبدالقادر راشد اهلى 11597

 ناصر عبدهللا منصور ال يوسف 11598

 عبدهللا عيسى يوسف احمد الحوسنى 11599

 فاطمه جمعه زوجه خليفه على راشد بن عران 11600

 راشد على راشد بوقفيل 11601

 طرب بكر عبدالفتاح عبد الحق 11602

 سامى سلطان ماجد المهيرى 11603

 يعقوب بن يوسف بن عبدالعزيز النجيدى 11604

 فراج بن ناصر الحمد 11605

 سليمان شاكر جمعه حسن الحمادى 11606

 خالد بن حسين بن ناصر الصياح 11607

 محمد راشد عبدهللا ابراهيم البحوه 11608

 فاطمه شاهين محمد شاهين السويدى 11609

الظاهرىاحمد نخيره محمد سلطان اليبهونى  11610  

 ابتسام حسن على مرزوقى 11611

 زياد بن ناصر بن عثمان الصالح 11612

 احمد على سعيد سالم الرميثى 11613

 بياته ثانى عبيد الرميثى 11614

 صالح بن حسين بن عبدهللا عسيرى 11615

 حسن احمد المرزوقى 11616

 رجاء خادم راشد خادم المهيرى 11617

ابراهيم سعيد المسلمانىابراهيم محمد  11618  

 فهد بن فهيد بن فهد السبيعى 11619

 يوسف على عبدالقاهر الشيبانى 11620



 محمد حميد جاسم االسودى 11621

 على بن جواد بن محمد العباد 11622

 عدنان مصطفى جاسم محمد 11623

 عبدهللا بن على بن شبيكان العنزى 11624

 حسن على حسن يوسفانى 11625

 محمد احمد محمد عبدهللا الظاهرى 11626

 شريفه عبدهللا محمد المال البلوشى 11627

 عبدالرحمن مثنى محسن السريحى 11628

 سعيد محمد جابر معضد مهيرى 11629

 يوسف محمد يوسف على حاجى الريس 11630

 امينه عبدهللا على بوبالن 11631

 يسلم مبارك مساعد بن حيدره التميمى 11632

 نضال يوسف عبدالرحمن ابو زهره 11633

 ربيع حسن على الصيعرى 11634

 محمد بن معدى بن جهز العتيبى 11635

 جميله محمد على عبدالغفار الحمادى 11636

 منال محمدمحمودالسيدمحمد 11637

 انعام عيسى يوسف عبدهللا 11638

 فاطمه سالم صالح محمد زوجه سالم محمد 11639

نايع على جمعه المهيرىبطى  11640  

11641 SANDRO CAPELLE 

11642 QIAN KUNMING 

 فالح بن عبدالمحسن بن طاهر ال حمد 11643

 احمد صالح محمد اليافعى 11644

 شيخه خلفان مساعد المنصورى 11645

 راشد محمد راشد محمد الشعالى 11646

 ايمان جاسم زوجه احمد هاشل المهيرى 11647

11648 JOHN MARIAN PRANESH 

 مريم راشد سعيد عبيد سعيد خلفان الشامسى 11649

 سالمه راشد سعيد عبيد الشامسى 11650

 فائقه اسماعيل حسين 11651

 خالد بن عبدهللا بن على العجالن 11652

 العنود ناصر زوجه مطر حمد بخيت العامرى 11653

11654 KHALID MUHAMMAD ABDULLAH WAZIR 

 عبدالرحمن بن احمد بن راشد الغامدى 11655

 عبدهللا خميس عبدالرحمن البريكى 11656

 فوزيه محمد الحاج جواد زوجه ناصر محمد 11657



 محمد فارس على سيف الخاطرى 11658

 احمد حسن عبدهللا درهوست المرزوقى 11659

 رندى احمد اال سعد 11660

 خزينه سعيد زوجه مبارك على محمد هزار 11661

 محمود عبدالغنى عبدالقادر ابوامونه 11662

 خزينه الشيبه عزيز سويدان المحرمى 11663

 عبدالجليل بن عبدالوهاب بن عبدهللا 11664

 وفاء عوض احمد عمر 11665

 احمد عوض احمد عمر 11666

 خالد صالح عبدالرحمن المورقى 11667

 سعاد عبدالعزيز على ابراهيم السكار 11668

 رامى عبد الكريم 11669

 عبدهللا على محمد رحمه الشامسى 11670

 عنود عبيد سعيد راشد بن حيران الظاهرى 11671

 سعود بن عثمان بن عبدهللا القريشى 11672

 حسين بن حمد بن غصنان ال شرمه 11673

 عمر حسن احمد حسن عبدهللا المرزوقى 11674

 عوض حاتم سعيد مسلم المحرمى 11675

 سالم على محمد بخيت الكثيرى 11676

 مطر خليفه بخيت عبدهللا الكعبى 11677

 على خاطر هاشل عبدهللا الشامسى 11678

 سلطانه محبوب اسماعيل 11679

 سعد عبدالعزيز تامر العتيبى 11680

 فايز رشيد محمد بتال المطيري 11681

 فتحيه حسين على الوحيدى 11682

خليفه بن حبتورشيخه خليفه سلطان  11683  

 خالد عقيل على عبدالرحمن هرمودى 11684

 عبدالعزيز بن عثمان بن سعد الجميعه 11685

 عبدالعزيز السيد ابراهيم ابوشرخ 11686

11687 ZHANG WEN MIN 

 عتيق بن سليم بن داخل الحربى 11688

 عبدالقادر على عبدالرحمن لوتاه 11689

النفبىاحالم محمد عبدهللا قسوم  11690  

 عثمان مطر محمد ملفى المحيربى 11691

 علياء توفيق نظمى الزهارنه 11692

 راشد احمد رشيد محمد بن رشيد 11693

 عبدهللا ثانى على خليفه بن غليطه 11694



 راشد ثانى على خليفه بن غليطه 11695

 عدنان بن عبدهللا بن عبداللطيف النعيم 11696

فضل الرحمن القرشىانس بن عبدالصمد بن  11697  

 السويدى لالستثمار ش ذ م م 11698

 عبدهللا بن ابراهيم محمد العريفى 11699

11700 Paul Robert Hofman 

 على ياسر سيف العريانى 11701

 محمد بن فيصل بن عوده العنزى 11702

 على حسن على صالح حسن المرزوقى 11703

الشرفىصالح عبدالرب عبدالرحمن ناصر  11704  

 ايوب احمد عبدهللا المظرب 11705

 دولى وديع سميره 11706

 فاطمه عبدهللا يوسف احمد 11707

 فاطمه عيسى زوجه احمد محمد الحوسنى 11708

11709 EDGAR D'ALMENDRA QURESHI 

 عادل عبيد عبدهللا رمضان السويدى 11710

 يوسف بن صالح بن احمد الضحيان 11711

محمد غيث محمد بوعالمه القبيسىفاطمه  11712  

 منى محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 11713

 لطيفه محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى 11714

 عبيد على عبيد النهم المراشده 11715

 عبدالرحمن مرتضى على محمد النجار 11716

 سالم عبدهللا سالم محمد بن سويدان القايدى 11717

سيف خميس السريحىهادى النمر  11718  

11719 PAWAN RAMESH LALVANI 

 رلى جورج ابراهيم قمر 11720

 خالد محمد امين عبدهللا على الخياط 11721

 اسماء محمد عبدالرحمن البكر 11722

 محمد عبدهللا سعيد على بوحسن الشامسى 11723

 عبدهللا ثانى عبدهللا سعيد غالب الفالسى 11724

حكمت طعمهسامر محمد  11725  

 محمد قاسم جمعه البلوشى 11726

 على بن عبدهللا بن احمد الحافظ 11727

 ناصر عبدهللا حسين السبيعى 11728

 سالم على عبدهللا احمد سالم الفقير الشحى 11729

 عبدهللا اسحق محمد اماره 11730

 جوزاء على سعيد بن زعل 11731



 حمود على سعيد الوهيبى 11732

 يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك 11733

 عبدالرحمن بن صالح بن مدهللا الخليقى 11734

11735 MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI 

 خالد عبدالكريم احمد عبدالكريم الزرعونى 11736

 ظافر بن عباس حسين البغلى 11737

 ماريه عبدالرحمن محمد طاهر العباسى 11738

عبدهللا بن موسىشيماء مبارك موسى  11739  

 نزار محمد يوسف ابوالرحى 11740

 عوض بن محمد بن على العتيبى 11741

 فراس روحى طوباس عباد 11742

 محمد عمر احمد 11743

 بدسه مبارك احمد محوش المزروعى 11744

 صالح بن محمد بن عبدالعزيز العقيل 11745

 فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العيسى 11746

 احمد محمد حسن محمد الحوسنى 11747

 عوض خلفان بخيت سالم النعيمى 11748

 عبدهللا محمد سالم الصم 11749

 بسام حسين احمد ابو شلهوب 11750

 منال عبدالرحمن سيف خليفه بن قصمول 11751

 امل عبدالرحمن سيف خليفه بن قصمول السويدى 11752

 خوله عبدالرحمن سيف خليفه بن قصمول 11753

 على عبدالرحمن سيف خليفه بن قصمول السويدى 11754

 سعيد على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى 11755

 فاطمه احمد زوجه محمد احمد محمود 11756

 سيف ابراهيم سيف سليمان العامرى 11757

 اسامه يوسف محمد القصيبى 11758

 مهدى بن معتوق بن حبيب البالدى 11759

عمر العليانمحمد بن عليان بن  11760  

 خالد محمد حمدان راشد بن خادم النعيمى 11761

 قماشه سيف بطى المزروعى 11762

 وداد عبدهللا عيسى المرزوقى 11763

 عبدهللا ابراهيم عبدهللا صالح الحوسنى 11764

11765 ATUL DHAWAN AND OR CHARU DHAWAN 

 عبدهللا محمد عبدالعزيز الحريص 11766

11767 SAID KARAMA AWADH 

 محمد خلفان حميد عمران العمران الشامسى 11768



 سعود بن سعد بن عبدالرحمن الجبرين 11769

 مهند على محمد مصطفى 11770

 سلطان بن احمد بن محمد البلوشى 11771

 زياد احمد ناصر برهم 11772

 حاتم بن مرزوق بن عدنان فلمبان 11773

ابراهيمى الشحىمريم سعيد زيد سعيد زيد  11774  

11775 DIRK VAN DER LINDEN 

 ابراهيم احمد حسن عبدهللا بن حاجى بنى ياس 11776

 حسين خليفه راشد ماجد لوتاه 11777

 خالد عمر ثقل مثعى العتيبى 11778

 سعيد مطر خميس المزينه المهيرى 11779

 لطيفه مبارك عبدهللا سليمان الجعيدى 11780

محمد رضوانفاطمه رضوان  11781  

 الشيخ حميد بن ماجد بن عبدهللا الشامسى 11782

 حسن راغب عباس 11783

 جميله سعيد شمروخ 11784

 محمد ابراهيم حسن الشيبه 11785

 عبدهللا مجيد عباس على 11786

 مجيد عباس على غلوم سالم 11787

 احمد عبدالرزاق يوسف رضا العوضى 11788

محمد السويلم مساعد بن عبدهللا بن 11789  

 راشد سالم احمد حسن السلمان ال على 11790

 فارس محمد سعيد سالم الجارى 11791

 عبدهللا بن ناصر بن ناهضالحربى 11792

 احمد ناصر سعيد عثمان الواحدى 11793

 مرضى بن عطاهللا بن عياده العنزى 11794

 مصطفى البرنسوسى 11795

 عبيد محمد عبيد على النجار 11796

 منى محمود عبدهللا الحداد 11797

 عبدهللا بن عبدالمجيد بن احمد ال براهيم 11798

 صالح احمد على مسعود بن مسعود ال على 11799

 العنود سعيد مير عبدهللا احمد خورى 11800

 سعيد بن محمد بن عباس نزالوى 11801

 احمد بن خليل بن محمد الغامدى 11802

راشد محمد الحريبى المزروعىعبدهللا سيف  11803  

 سعيد عبدهللا عقيل عبود ماضى 11804

 اسماء فيصل رشيد الرافعى 11805



 خالد بن عبدهللا بن ابراهيم الغدير 11806

 سميح احمد الرفاعى 11807

 باسمه عبدالرحمن احمد النابوده 11808

 نوره عبدالعزيز على 11809

عبدالعزيز الكثيرىغالب برك عزان محمد  11810  

 رجاء بن محمد بن مفلح الهاجرى 11811

 فيصل بن احمد بن على المعيبد 11812

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا العسكر 11813

 عاطف عبدهللا عاطف السعدى 11814

 زهير احمد عبدالعزيز سعيد الشوملى 11815

 راشد رحمة عبدهللا العويس 11816

ناصر الجفالى النعيمىحسن سلطان  11817  

 محمد سفيان غانم االغا 11818

11819 MUSTAFA ALI MUSTAFA SHRIEM 

 محمد عبدهللا الشحاده 11820

 ناظم سرحان احمد نمر 11821

 عبدهللا خليل عبدهللا حسين الحوسنى 11822

 تغريد عباس زوجه حميد ابراهيم موسى 11823

 ثريا سيف زاهر سيف الريامى 11824

 ميشا انطوان شعنين 11825

 راشد سعيد عبيد الشامسى 11826

 سمير بن عبدالرحمن بن احمد النعيم 11827

 عوشه عبيد راشد 11828

 راشد بن على بن محمد ال منجم 11829

 سميره عبدهللا حسن ماجد 11830

 نساء محمد احمد خورى 11831

 سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشلهوب 11832

 مريم محمد يوسف محمد عبدالرحمن 11833

 خليفه عيسى عيسى الجاسم الفالسى 11834

 سعد بن قناص بن سعد القناص 11835

 سامر انطوان طحان 11836

 عبدالرحمن عالء الدين بابا كرد 11837

11838 MAZEN GHAZI SA'ADO KAWASH 

 نزار بن عوض هللا بن حسين قطان 11839

راشد بن يليلمريم مطر  11840  

 محمد عبدهللا راشد العوبد 11841

 عدنان بن عبدالرحمن بن صالح النعيم 11842



 ابراهيم بن على بن ابراهيم بن طالب 11843

 عادل بن صالح بن اسماعيل بالطيور 11844

 مريم حسن محمد الحمادى 11845

 فوزيه صديق عبدالمجيد 11846

 بدر بن فهد بن محسن العصيمى 11847

 محمد بن سليمان بن محمد العبيد 11848

 محمد شطيط على سالم اجتبى 11849

 فاطمه فاروق ابراهيم محمد صالح العوضى 11850

 فجر فاروق ابراهيم محمد صالح العلى العوضى 11851

 امين عبدالعزيز محمد امين المال 11852

 منصور صالح سعد المقرن 11853

غليطه المهيرىاحمد جمعه على بن  11854  

 سليمه على حمد عيسى المهرى 11855

 موضى بنت عبدهللا بن ابراهيم الزيد 11856

 صالح بن عبدالوهاب بن حسين الخليفه 11857

 على حمد عجب السفران 11858

 خالد يوسف محمد صالح السهالوى 11859

 حسين عبدهللا حسن ال فردان 11860

 محمود احمد على حجر 11861

 سعيد على راشد سعيد دهام الحبسى 11862

11863 GIRISH SUNDER ADVANI 

 صاحب بن محمد حسين بن محمد الهاجرى 11864

 سعيد على محمد حسن العوادى 11865

 خميس محمد على الحاج الكعبى 11866

 اثير عبدالوهاب احمد حمد 11867

 رانيه محمد راشد 11868

السويدى سعيد راشد سعيد بن ياسر 11869  

 احمد محمود امال محمد العزب 11870

 سالم بن صالح بن سالم السليمى 11871

 حمد على حسن المالك 11872

 ماجد محمد حمدان بن خادم النعيمى 11873

 راشد بخيت راشد بخيت الراشدى 11874

11875 ABDULHAKEEM DADDU 

 سلطان سالم محمد المحيربى 11876

جمال فيصل احمد على 11877  

 عبدهللا علوى احمد علوى الجفرى 11878

 محمد ابراهيم محمد ابراهيم البشر الطنيجى 11879



 محمد على على 11880

 غزوان محمد رشيد العقاد 11881

 محمد سعيد راشد سعيد الخاطرى 11882

 عبدالناصر بن عبدرب الحسين بن ابراهيم 11883

 بثينه عبدهللا على بطى بن بليله 11884

 محمد ابن معتوق ابن حسن البدى 11885

 محمد عبدهللا احمد الغامدى 11886

 خالد بن هاشم بن صالح الغامدى 11887

 سعد بن فهيد بن غالب الشريف 11888

 عبدهللا بن محمد بن ابراهيم اليحى 11889

 شيخ فيصل محمد العيدروس 11890

 عمرو على الحسينى مكاوى 11891

حسين القطانسعاد على  11892  

 منصور صالح ثنيان الرشيدى 11893

 عبدالمحسن محمد المعوشرجى 11894

 هناء ظافر طاهر المصرى 11895

 زكى بن عبدهللا بن محمد الفرج 11896

 حمده صغير زوجه عبدهللا هاشم عبدهللا سيف 11897

 سعيد احمد عبيد فرج بن غنام 11898

 محمد عبدهللا حسين الهنيامى 11899

11900 DAMIAN HITCHEN 

 احمد صالح على الجرى 11901

 مبارك سعيد غافان مسلم الجابرى 11902

 رزيق حسن محسن المنهالى 11903

 ذيب بن محمد بن ناصر الدوسرى 11904

 شريف مصطفى احمد فارس 11905

 عبدالهادي سالم علي صالح العبيدى الهاجرى 11906

المزروعىسيف محمد خلفان سيف  11907  

11908 MOSTAFA HALAK RAHMAN ZADEH 

 ميثاء اسد بهزاد 11909

 قماشه عبدهللا محمد الفندى غانم عطيش 11910

 زينب الضويو 11911

 خالد محمد مراد شاكر بشكردى 11912

 محمد شريف احمد محمد المطوع 11913

 عمر عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا المنهالى 11914

محمد عبدهللا يونسباسم  11915  

 عبيد جمعه عبيد المزروعى 11916



11917 MUHAMMAD ADNAM MUHAMMAD 

11918 NIZAM UDIN NOORDIN 

 عفراء راشد سالم الدرمكى 11919

 الشيخ عبدالعزيز بن سعود عبدالعزيز المعال 11920

 اسماء سعيد على مسلم المعمرى 11921

اجتبيمحمد حمد سيف سعيد بن جراده  11922  

 منصور ابوبكر محمد راشد احمد اميرى 11923

 سعاد محمد ابراهيم ابوشرخ 11924

 ناصر عبيد حميد بن حميد ال على 11925

 حسام صالح الدين محمد كامل البابلى 11926

 عبدالسالم فائق الجرجاوى 11927

 حسين بن ظافر بن مذكر الشلوى 11928

 محمد بن حمد بن حسين اليامى 11929

 يوسف بن مهناء بن فهد التمار 11930

 عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى 11931

 منى ايوب محمد حسن 11932

 امنه محمد بطى القبيسى 11933

 مريم سيف زوجه محمد خلفان سلطان المرر 11934

 حسن صالح حسن ابراهيم الحجى 11935

 امل على البناى زوجه جاسم شعبان 11936

ناصر عبدهللا ناصر الحوسنىليلى  11937  

 عذارى بنت فيصل بن معتق العتيبى 11938

 شمسه عبدهللا حسن 11939

 ريم درويش السويدى زوجه عمر حمد المرى 11940

 فهد بن عمر بن سليمان العمرى 11941

 منير بن عبدالحميد بن محمد ال سيف 11942

 ماجده محمد عثمان محمد عبدهللا 11943

عبدالرحمن حسن موسىخوله  11944  

 عدنان بن احمد بن سالم البناى 11945

 اسيا على هادى عوض العامرى 11946

 فتحيه حسن احمد خليل 11947

 سعد بن عبدهللا بن سعد السلمى 11948

 صالح بن مهدى بن عبدهللا ال ابازيد 11949

 سعود بن محمد بن عبدهللا بن جثالن 11950

المراشده موزه جمعه عبدهللا 11951  

 ابتسام عبدالعزيز حسن عيسى الصابرى 11952

 احمد محمد حسين المال 11953



 عمر على محمد على المال الشحى 11954

 عتيق فتر عتيق فتر الرميثى 11955

 عبدهللا بن صالح بن حسين الجهورى 11956

 ماجد سعيد حمد على الجالف 11957

غفلى محمد خلفان سلطان عبدهللا غليطه 11958  

 طارق محمد سيف علي الزعابي 11959

 مريم عبدالرحمن عبدهللا الرميثى 11960

 حيدر بن عبدرب الرضى بن محمد المهناء 11961

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 11962

 ميثا محمد الشامسى زوجه عبدالرحيم عبدهللا 11963

11964 KEITA SAKAGUCHI 

عبدالحميد محمد عبدالعزيزعبدالرحمن  11965  

 عبدالرحمن سعيد عبيد الكعبى 11966

 عطا عبد الحكيم عطا السيورى 11967

 عبدالرحمن بن محمد بن العلى البراك 11968

 محمد بن حمد بن محمد الصقور 11969

 سعود بن مبارك بن سلطان الثورى 11970

 موسى محمد احمد الحربى 11971

عبدالعزيز الضبعانخالد راضى  11972  

 محمد على حميد على جميرا السويدى 11973

 حسن محمد عبدهللا محمد اليماحى 11974

 هيشان مالك كنعان الصديد 11975

 رضوان عبدهللا عوض قاسم 11976

 سالم سيف خميس سالم الكعبى 11977

 محمد بن غدير بن خربوش الحربى 11978

الحربىموسى بن سعد بن حمود  11979  

 شيخه حمدان زوجه محمد بطى على العبدولى 11980

 دخيل هللا بن منيف بن دخيل هللا السبيعى 11981

 محمد على عبدهللا القشعورى 11982

 عبيد مبارك عبيد الكتبى 11983

 فهد بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدهيشي 11984

 عبدالرحيم محمد مسعود العبدهللا 11985

عمر محمد ابوسعداشرف  11986  

 سعد بن عبدهللا بن سعد ابومعطى 11987

 هيفاء سعيد على سالم المسكرى 11988

 وائل على يونس ثابت 11989

 سيف على محمد خلفان هامور 11990



 موزه على زوجه بخيت على بخيت النيادى 11991

 بدريه على صالح 11992

 حسن راكان حسن صالح المنصورى 11993

 احمد بن مسعود بن صالح بالحارث 11994

 مرشود بن رشيد بن نافع المطيرى 11995

11996 YVES WALID BELGE 

 على عبدهللا على العريانى 11997

 هدى عبيد جمعه الفهد 11998

 امنه حسين زوجه حسن على محمد على المرزوقى 11999

 شيخه ناصر خلفان السويدى 12000

على السديس نواف بن عبدالعزيز بن 12001  

 عبدهللا بن على بن حسين اليوسف 12002

 احمد موسى محمد 12003

 على حسن الرضوان 12004

 احمد حسين عبدهللا محمد 12005

 عبدالرحمن ميرزا محمد ابو المالح 12006

 محمد بن عبدالعزيز بن حمد الدوسرى 12007

 هنادى سعيد على محمد سعيد 12008

ناجى الحيظانى احمد محمد احمد 12009  

 لطيفه عبدهللا جاسم محمد المطوع 12010

 على عبدالرحمن عبدالرحمن يوسف السعيد 12011

 سعاد محمد الفردان زوجه جميل ناصر ال رحمه 12012

 مطر راشد مطر حميد الجابرى 12013

12014 SALEEM UMUDDIN KHAN 

 احمد قاسم محمد بشر 12015

حسن الشحىسالم حسن سالم بنى  12016  

 منار عمر االفندى 12017

 علياء سعيد محمد سعيد القبيسى 12018

 فيصل بن محمل بن عثمان المطيرى 12019

 محمد سالم صقوح العامرى 12020

 فراج محمد فراج زيد هاجد السهلى 12021

 السيد احمد السيد عبدهللا السيد محمد 12022

 عبدهللا سالم عبدهللا الرميثى 12023

 عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن االمير 12024

 محمد سيف سالم سيف حميد الخيلى 12025

 سلطان محمد عناد الكعبى 12026

 محمد اسماعيل محمد اسماعيل الطنيجى 12027



 هشام فرهود قمبر مبارك 12028

 ملحه جرمان بطى زوجه عايض االحبابى 12029

شاهر الكعبىخالد جمعه عبيد خليفه بن  12030  

 محمد على احمد على الحربى 12031

 حسن رمضان احمد محمد المرزوقى 12032

 سعيد عبدهللا محمد احمد على الهيهول 12033

 فهد على عوضباتيس 12034

 رائد يحيى بركات 12035

 مريم عبدهللا محمد 12036

 طارق رسالن عبدهللا ابويونس الهوارى 12037

مرهون هاشم الناعبىابراهيم سعيد  12038  

 ناصر بن عائش بن عمرى االحمدى 12039

 حسن بن عبدهللا بن على المهناء 12040

 محمد راشد محمد راشد محوش المزوعى 12041

 عبدهللا بن على بن حسن ال قمبر 12042

 ماجد فايز غبلاير مرقص 12043

 على حسين عبدالقادر السقاف 12044

عبدهللا البشرىدرويش حمزه درويش  12045  

 خالد بن عبدالرحمن بن محمد الزير 12046

 عبدالرحمن بن فهد بن جريس المصارير 12047

 احمد بن محمد بن ناصر الناصر 12048

 حصه سيف على ابراهيم الزعابى 12049

 نبيله محمد زوجه عبدالرحمن العامرى 12050

 احمد جمعه غانم درويش مصبح القيزى الفالسى 12051

 راشد مهير سعيد عبيد غشوم الكعبى 12052

 بندر بن عبدهللا بن عبدالرحمن المبارك 12053

 فوزى بن سالم بن شائع الشايع 12054

 عبدهللا بطى عبدهللا سعيد القايدى 12055

 صالح بن مفلح بن محمد الفريدى 12056

 محمد سرحان صليبيخ العامرى 12057

برمان الخليفىمعمر سعيد عبدهللا صالح  12058  

 سليمان محمد سليمان محمد الصريدى 12059

12060 MUBASHAR HUSSAIN 

 محمد على عبدهللا ناصر المدحانى 12061

 فاطمه خالد زوجه على محمد يوسف 12062

 محمد سعيد سالم الجعيدى 12063

 محمد بن فهد بن فالح القحطانى 12064



 محمد عشير على سليمان المزروعى 12065

 حسين محمد حسن الجهازى 12066

 حسن بن على بن محسن المرهون 12067

 محمد بن ناصر بن عبدهللا الصنيدح 12068

 عناد بن عتقان بن ناشر المطيرى 12069

 شمسه عبدالرحمن زوجه السيد محمد الرميثى 12070

 نشمى بن عبدالهادى بن ثواب المطيرى 12071

العتيبىسلمان بن سعد بن هزاع  12072  

 جمعه شليع خلفان الظاعنى 12073

 راضى بن غنام بن حواس الشمرى 12074

 ناصر بن قاسم بن عبدالرحمن العوده 12075

 فاطمه الزهراء بستان 12076

 عادل محمد عابد بخيت 12077

 عفره سعيد على المنصورى 12078

 احمد سالم سيف سالم الجابرى 12079

الطيباحمد محمود محمد  12080  

 ياسر بن حسن بن محمد السليمان 12081

 محمد بن عمر بن سعيد الكثيرى 12082

 هالل مطر خميس خلفان المزروعى 12083

 عبداللطيف بن عبدالرحمن عبدالعزيز النعيم 12084

 امل يوسف عزيم 12085

 عارف الشيخ عبدهللا الحسن الهاشمى 12086

 السيد سليمان حسن 12087

حسين عبدالرحمن باعثمانطه  12088  

 ميسر بنت على بن عبدهللا اباالخيل 12089

 سلطان سالم موسى سعيد البقيشى الزعابى 12090

12091 OLIVIA MERINO 

 حجر بن على بن محمد الزاهر 12092

 محمد قاسم قاسم 12093

 موزه عبدهللا حميد حياز 12094

 مرشد سالم بطى سعيد المحيربى 12095

 موسى بن عبدهللا بن محمد بودحيم 12096

 سالم حمد راشد حارب الراشدى 12097

 فهد محمد غلوم عبدهللا روبارى 12098

 محمد ابرهيم عيسى محمد 12099

12100 MOHAMMAD SHAHBAZ BHATTI 

 محمد بن فهد بن عيسى البوعبيد 12101



 حازم محمد عبدالرحمن الشيخ محمد التميمى 12102

سالم محمد سالم ال علىقيس  12103  

 مها محمد عثمان محمد عبدهللا 12104

 محاسن محمد عثمان محمد عبدهللا 12105

 ايمان محمد عثمان محمد عبدهللا بواليه وال 12106

 هدى محمد عثمان محمد عبدهللا 12107

 عبدهللا محمد احمد يوسف التميمى 12108

 حمد بن شلواح بن غشام المطيرى 12109

 حسين بن محمد بن على ال ربيع 12110

 حمدان عبدهللا سعيد محمد الشامسى 12111

 جمال حمود مانع احمد 12112

 حنفى فهمى رجب محمد 12113

 حمد بن محمد جميل بن محمد على اصفهانى 12114

 بندر بن راشد بن عبدهللا الراشد 12115

 نبيل ابراهيم محمد عبدهللا بستكى 12116

 مريم زايد غانم عتيبه المزروعى 12117

 احمد بن عابر بن محروث العنزى 12118

 هشام ابراهيم الترى 12119

 فرج بن مبارك بن حسن ال بريك 12120

 ناصر بن حسن بن عبدالرحمن العياف 12121

 وليد بسام حماده االمين 12122

 عبداالله على محمد الزاهر 12123

سعيد القشعورىعبدهللا على عبدهللا  12124  

 خالد عبدالقادر احمد عبدالقادر 12125

 امنه مصبح حمد سالم المعمرى 12126

 نوره محمد شاهين عبدهللا المنصوري 12127

 عماد بن دخيل بن ابراهيم المهيدب 12128

 مسلم عزيز سويدان المحرمى 12129

 على احمد عبدهللا الحمادى 12130

 على محمد على الشقاع 12131

12132 DENNY GEORGE 

 مصطفى محمد بركه 12133

 احمد حمد عمر الصائغ 12134

 هدى راشد سيف راشد العامرى 12135

 سالم ابراهيم سلطان عيسى العيان الزعابى 12136

 محمد حسن عبدهللا ال على 12137

 سلطان بن محمد بن حمد الشبانه 12138



 ال فى بن شبرم بن ال فى الشمرى 12139

 تركى بن محمد بن محمد العمرى 12140

 ميثاء على كرامه حداد العامرى 12141

 سالم محمد حسن االغبرى 12142

 خديجه عمر ابراهيم باعشن 12143

 احمد بن عبدالرحمن بن محمد المطلق 12144

 فالح ناصر سلطان السبيعى 12145

 ناصر عبدهللا احمد على المصعبين 12146

12147 KENICHI YASUDA 

 امل احمد حسن الحوسنى 12148

 عبدالعزيز عبدالغفور احمد العبد الغفور 12149

 موزه صقر زوجه سيف على الزعابى 12150

 ماجد بن فهد بن ابراهيم الشويعر 12151

 عبدالرحمن ابن على ابن عبدالرحمن الغامدى 12152

 يوسف احمد ضاعن المهيري 12153

معيضالعنزىفالح بن رشراشبن  12154  

 عبدهللا عبود محمد علي الجعيدي 12155

 نوف على عبيد على الهاملى 12156

 مريم سعيد سالم المانعى 12157

 عبدالرحمن بن عبداللطيف بن احمد العمير 12158

12159 SAMIR JAMIL SAMI 

 فاطمه زكى الحاج حسين العاصى 12160

 مبارك بن سالم بن على ال سالم 12161

 عبدالرحيم عبدهللا احمد المال 12162

 خالد بن حسين النبهانى 12163

 قليله بنت نايف بن خضر المطيرى 12164

 منال محمد عثمان محمد عبدهللا 12165

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن ابراهيم الحميدى 12166

 مشعل بن مشلح بن ثامر العتيبى 12167

 باسل برك مبارك الجابرى 12168

12169 KAZUYUKI SUMI 

 حسين بن زايد بن حسين عطوه 12170

 خالد بن محمد بن جابر القحطانى 12171

 سعيد حمد سالم حمد الراشدى 12172

 فاطمه الزهراء يوسف درويش 12173

 طارق عبدهللا سليمان عبدهللا 12174

 حمد سيف خلفان سليمان النقبى 12175



 يوسف على صالح ناصر المازمى 12176

 على بن محمد بن بالغيث العمرى 12177

 حمد سالم راشد سالم حميدان زحمى 12178

12179 NASIR GAFFAR KHAN 

 مروان بن عبدالرحمن بن عبداللطيف البراهيم 12180

 بثينه محمد جمعه سعيد النابوده 12181

 على عبدهللا على عبدهللا الرجبى الشحى 12182

عيسىمحمد عبداللطيف سليمان  12183  

 ثانى على خليفه بن غليطه 12184

 سعيد هالل طناف جمعه الراشدى 12185

 حمده الدهيمى محمد على المنصورى 12186

 عبدهللا محمد احمد راشد العبدولى 12187

 احمد فراج احمد عمران 12188

 محمد فهمى محمد حاج ياسين 12189

 بادى بن سعد بن بادى العتيبى 12190

بن انور بن عبدالحميد فلمبانعماد  12191  

 نايف بن محمد بن عطاهللا القحطانى 12192

 ماهر بن حامد بن جريبيع الردادى 12193

 عبدهللا سعود عبدالعزيز العجالين 12194

 عفراء ماجد خليفه الغفلى 12195

 السيد محمد اسالم السيد محمد شرف 12196

 عائشه طاهر سعيد احمد 12197

عبدالرحمن احمد كلثومفراس  12198  

 داود ابراهيم محمد علي ابو الشوارب 12199

 راضيه كريم صفير جرفى 12200

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الخضيرى 12201

 جديده مبارك على اليحيائى 12202

 خلود عبدهللا على بن غليطه 12203

 فيصل بن محمد بن فهيد الفهيد 12204

القحيص الجتبى مبارك عبيد خاتم 12205  

 ابراهيم راشد عبدهللا المشعل 12206

 عبدالرحمن بن احمد بن على البحر 12207

 امنه عبدهللا زوجه سلطان مبارك سلطان راشد 12208

 ذيب على عائض القحطانى 12209

 جميله يوسف على المال 12210

 شيخه ابراهيم محمد الزعابى 12211

المجحدسمير بن خليل بن عيسى  12212  



 يوسف محمد العطار 12213

 علوشبن عبدهللا بن ريان السبيعى 12214

 ابتسام عبدالفتاح على دحروج 12215

 ناصر بن محمد بن على الزهرانى 12216

 حسين محمد حسين قحطان المهدلى 12217

 عباس حسين عويد غريباوي 12218

12219 ATTYIA BATOOL SHAH 

على القيزى عبدهللا خليفه سعيد 12220  

 وليد عمران جاسم عبدهللا الجال ف 12221

 عبدالرحمن بن حمد بن مرزوق العتيبى 12222

 هانى عبدالحميد احمد على صالح 12223

 فيصل عبدهللا احمد محمد المال 12224

 على حمزه احمد البحرى 12225

 محمد بن ثامر بن محسن البقمي 12226

زوجه طارق عبداللطيفعلياء صالح السويدى  12227  

 محمد ابن عبدالرحمن ابن محمد المذن 12228

 رائد بن احمد حسين الشايب 12229

 طارق بن حامد بن حريبيع الردادى 12230

 هزار غالب بالنى 12231

 محمد بن عثمان بن محمد الشميمرى 12232

 سالم بن صالح بن معيض الخضره 12233

العطارىشعيب عبدهللا ابراهيم  12234  

 حسين طويرد صالح المنهالى 12235

 محمد عبدهللا على سلطان جوكه السيابى 12236

 طه عبدالعزيز حسيبا 12237

 فاطمه احمد عبداالمير على 12238

 وليد عبدهللا محمد خصيف الحمودى 12239

 محمد على عبدهللا على السرى 12240

 سلطان راشد يوسف الخاطر 12241

محمد الحجىعفراء  12242  

 منى عبدهللا محمد راشد بن تركيه 12243

 احمد سعيد سيف غانم الرميثى 12244

 ابوبكر بن محمد بن عمر بافقيه 12245

 امال حسين على مراد 12246

 ناصر بن رجاء هللا بن عايد الظاهرى 12247

 سعيد حمد عفرا الدرعى 12248

 اكرام عبدالستار على 12249



محمد على سالم الكعبىسعيد  12250  

 مازن بن حسن بن عاشور ال بطى 12251

 محمد سعيد مسفر الغامدى 12252

 بدر عبدهللا احمد سيف السويدى 12253

 حجيج بن مناحى بن عبدهللا العنزى 12254

 ايلى ضاهر حبيب 12255

 عبدهللا صالح عبدهللا شحبل التميمى 12256

ابراهيممروه محمد عبدالحميد  12257  

 فاطمه مبارك عبدهللا زوجه جمعه الظاهرى 12258

 منى احمد محمد عبدالكريم رئيسى 12259

12260 TARIQ AHMAD KHAN 

12261 RIYDH ABDAL RASOUL 

 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد محمد المرزوقى 12262

 عبدهللا سعيد محمد عبدهللا ذياب عبدولى 12263

12264 SERGE THOURON DUPIN 

 حبيب حسن عبدهللا القميش 12265

 محمد حسن عبدهللا القميش 12266

 محمد حمد سالم حمد السلطانى الدرعى 12267

 رضوان سليمان عجيب 12268

 حصه عبدالمحسن محمد الحمد 12269

 وحيده جاسم سيف زوجه سيف ابراهيم النعيمى 12270

اهلىامل محمد الغزال زوجه عبدالمجيد حسين  12271  

 عارف عبداللطيف عبدالرحمن المال 12272

 ساميه سعد عبدالرحمن عفيفى 12273

 مروان مانع سعيد احمد العتيبه 12274

 محمد بن عمر بن سالم باصليله 12275

 على سلطان سعيد المزروعى 12276

 عمر محمد ثانى بطى المرى 12277

12278 SHAMEELA ESSOP 

صالحعثمان احمد محمد  12279  

 عبدهللا بن سلمان بن مسلم الردادى 12280

 خليفه محمد على محمد الشحى 12281

 هدى سعيد ابراهيم حمادى المرزوقى 12282

 احمد محمد سعيد العصار 12283

 محمد يوسف محمد احمد 12284

12285 ABDELRAHMAN MEHILBA 

 افراح عمر عبدهللا الشيبانى 12286



صالح بابطينعمر بن سالم بن  12287  

 الشيخه مها على بن عبدهللا المعال 12288

 الشيخ عبدهللا بن على بن عبدهللا المعال 12289

 الشيخه نجالء على بن عبدهللا المعال 12290

 الشيخه موزه عيسى بن احمد 12291

 الشيخه شذى على بن عبدهللا المعال 12292

 رائد بن حسين بن حسن المومن 12293

 محمد ناصر بن ناصر العروى 12294

 سعيد على راشد محمد راشدوه النقبى 12295

 عبدهللا صالح عبدهللا بخيت العامرى 12296

12297 NASRIN HASHEMY 

 على سالم سليمان عبدهللا الصيعرى 12298

 سالى مدحت احمد مرشد 12299

 محمد بن ابراهيم سعد الموسى 12300

ال بشرحسين بن فايع بن محمد  12301  

 محمدبسام عرابى ابراهيم ابوحجله 12302

 خالد ابو القاسم عوض تاجيكى 12303

 موزه خليفه مطر سعيد ال مزينه المهيرى 12304

 راشد عبدالرحمن احمد عبدهللا ظبوى فالسى 12305

 محمد عبدالحميد محمد زعتر 12306

 سلوى سعيد محمد سعيد القبيسى 12307

عبدالقادر مصطفى نعمانمحمد  12308  

12309 PETER JOSEPH FERNANDES 

 موسى ابراهيم عبدالقاسم 12310

 حسام عبدالحبيب سيف الشرجبى 12311

 نبيل محمد مسعود خضيرى 12312

 محمد بن عبدالكريم بن عبدهللا الحماد 12313

 مريم ارحمه حميد ارحمه الشامسى 12314

 محمد راشد مطر الشامسى 12315

 خليفه عبدهللا خلفان عبدهللا رحمه المهيرى 12316

 احمد عبدهللا خلفان عبدهللا رحمه المهيرى 12317

 بدور ناصر محمد على الخالدى 12318

 صبيحه على عبدالرزاق يوسف المطوع 12319

 ناصر بن محمد بن صالح المرى 12320

 حسين بن هادى بن حمد ال هنان 12321

عبداللطيف عثمان البسامسعيد محمد  12322  

 امل عبداللطيف عثمان البسام 12323



 بشار بكرى المرادى 12324

 محمد مسعود محمد صالح جناحى 12325

 ليلى محمد احمد بلخيرى 12326

 عبيد عجيل عبيد الخطيبى 12327

 بطى سيف بطى حميد المزروعى 12328

 على حسين عبدهللا الشطى 12329

مرتضى عبدالرحيم االنصارىعبدالرحمن  12330  

 على احمد على محمد بن تميم 12331

 عادل غالب عبده حداد 12332

 احمد بن عيسى بن محمد التركى 12333

 محمد خلفان مطر سرحان الكعبى 12334

12335 FIROZ MOHAMED BAVU 

 عبدهللا بن راشد بن سيف الزيدى 12336

 منيره احمد سالم المزروع 12337

 مناحى بن نجر بن الحميدى العتيبى 12338

 سعود بن صالح بن دخيل الحمد 12339

 خالد بن على بن سعد العتيبى 12340

 هشام محمد متولى علوان 12341

 شيخه عيسى ابراهيم مطر الظاهرى 12342

 فاطمه محمد رفيع حسن يوسف المال 12343

 محمد بن عبدهللا بن عوض جالله 12344

عبدهللا بن محمد العجيلخالد بن  12345  

 وداد بنت عبدهللا بن عبدهللا العمارى 12346

 نيف بن خليوى بن زياد المطيرى 12347

 محمد عبدهللا سالم جاسم الزعابى 12348

 محمد فريد صالح هادى 12349

 كلثم على زوجه راشد محمد المطوع 12350

 فاطمه على عبدهللا محمد بن خادم 12351

نادر زيد ) الحمد هللا روال ) 12352  

 حسين بن على بن عبدهللا السليمان 12353

 عبدالقادر اسماعيل ابراهيم اسماعيل 12354

 محمد اسماعيل عبدربه 12355

 محمود اسماعيل ابراهيم عبدربه 12356

 سند محمد فريد احمد العولقي 12357

 عائشه عبدالرحمن عبدهللا على خان العوضى 12358

 عمار عبدالرحمن ذنون السنجرى 12359

 عادل بن عبداللطيف بن حسين النعيم 12360



12361 FAROOQ MOHAMMAD SALEH 

 محمد مهيب فوزى االناسى 12362

 محمد شعبان موسى عبدالعزيز ساجوانى 12363

 التجانى عبدالقادر حامد رحمه 12364

 خميس محمد خميس ماجد الباس السويدى 12365

احمد مبارك عمر المنهالىمحمد  12366  

 فلاير حسين كرامه الكثيرى 12367

 طالع بن شديد بن مطيع الصاعدى 12368

 حسين على عبدهللا محمد المرفدى 12369

 رنا عادل بو عجرم 12370

 عمر احمد عبدهللا احمد سالم فارس 12371

 سامى عبدالرحيم محمود ابوحجله 12372

12373 MUHAMMAD AMIR EHSAN 

 جميله محمد عبدهللا الريماوى 12374

 حفيظه محمد عبدهللا الريماوى 12375

 ديما عبدهللا بطى البواردى الفالسى 12376

 عبدالفتاح خيرى عبدالفتاح البايض 12377

 منى عبدالرب عبدالرحمن عبدهللا 12378

 وليد احمد عبدهللا احمد الخميرى 12379

العريمىصفيه صالح راشد سعيد  12380  

 عبدهللا بن فهد بن ناصر االحمد 12381

 عمر موسى ابراهيم زعرب 12382

 ابراهيم بن صالح بن محمد القبيشى 12383

 محمد على خليفه حميد عبدهللا الرميثى 12384

 زهره عبدهللا ابراهيم عبدهللا البلوشى 12385

 هشام على سيد محمد 12386

 محمد على حمد على المرر 12387

 عبدالمجيد عبدهللا محمد السحيبانى 12388

 على محمد عبدهللا المختار البلوشى 12389

 محمد احمد محمد سيف عبيد بوخازميه السويدى 12390

12391 MUSTAFA A HAMMAD 

 الشركه الكويتيه للتمويل واالستثمار 12392

 روجيه اسعد محفوض 12393

 على عبدالرحمن مبارك الغامدى 12394

 فواز سليم حجيج 12395

 خاتم مبارك عبيد خاتم الفحيص 12396

 محمد بن عبدالعزيز بن حمد الربيعه 12397



 عبدالكريم محمد عبدالكريم الحميدى 12398

 ماجد احمد يوسف يعقوب 12399

 حسين بن عبدهللا حسين القطان 12400

 رايه بخيت حميد الرميثى 12401

 ناصر جاسم عبد 12402

 احمد خلفان جمعه جبر السويدى 12403

 فاطمه ماجد احمد الغرير زوجه يحيى سعيد 12404

 مثلى محمد زوجه احمد عبدهللا على الجساسى 12405

 عبدهللا بن محمد بن الطبيشى القحطانى 12406

 ياسر محمد عبدهللا محمد الظاهرى 12407

 سامح فتحى صالح محمد 12408

 هاله محمد محمود على 12409

 محمد عبدهللا على حسين على اهلى 12410

 عبدالرحمن بن محمد بن تركى التركى 12411

 عمر اسماعيل حسن خواجه 12412

 راشد خالد راشد جمعه الهاملى 12413

 فضلون على احمد 12414

 احمد عبدالرحمن احمد لولو 12415

 مصطفى محمد صالح المرباطى 12416

الراشدىصبيح خميس على خميس  12417  

 رياض ابراهيم محمود خالد 12418

 محمد على حسن حدادى 12419

12420 DESIRE MARIE AL BUQUERQUE 

 جعفر حسن عبدهللا القميش 12421

 حسين حسن عبدهللا القميش 12422

 عبدهللا حسن عبدهللا حسن القميش 12423

 محمد سهيل منصور خميس المنصورى 12424

حمود بن على العودهعبدهللا بن  12425  

 عبدالكريم حسن عبدهللا حسن الهاشمي 12426

 ابراهيم بن محمد بن عبدالكريم الخليفى 12427

 ابراهيم عيسى مبارك راشد البو عينين 12428

 محمد عبدهللا على بن شميل الكتبى 12429

 نبيله على عبدالرحيم بستكى 12430

 ياسر محمد عبدهللا محمد المعمرى 12431

 محمد خميس راشد خميس عبدولى 12432

 ساجده صالح محمد زوجه محمد خميس راشد 12433

12434 ALI ABDULKHALEK 



 خلف خليفه محمد المزروعى 12435

 سعيد درويشغانم سيف الرميثى 12436

 موزه ابراهيم زوجه محمد ابراهيم ثانى 12437

 حمد احمد محمد عبدهللا الظاهرى 12438

الداوودى للنسخ مركز 12439  

 على بن نوح بن على المحمدصالح 12440

 خلود محمد احمد الجناحى 12441

 خالد بن عبداللطيف بن محمد الخطيب 12442

 فهد بن السليك بن عايض الرشيدى 12443

 سامر عبدالرحمن سعد 12444

 محمد راشد محمد خلف سعيد المحرزى 12445

الخيلىسلطان جمعه محمد كلثم  12446  

12447 DAVID JOSEPH KERR 

 سعيد احمد جمعه الدهماني 12448

 سهيل محمد سعيد نايع النيادى 12449

 محمد بن على بن هادى العتيبى 12450

 خالد بن مرزوق بن ثواب العتيبى 12451

12452 XIA JINGHUA 

 شما محمد راشد سيف بن عاضد 12453

 فيصل بن مجرى بن بدر العتيبى 12454

 خالد على عوض احمد العامرى 12455

 ناصر بن عبدهللا بن مسمار القحطانى 12456

 راشد بن احمد بن عبدهللا الزهرانى 12457

 محمد حسين على عبدهللا اهلى 12458

 امينه ابراهيم حسن 12459

 يوسف بن صالح بن ابراهيم الحضيف 12460

 عادل عمر محمد ال اسماعيل 12461

حمد ميحد محمد المهيرىسيف  12462  

 محمد مؤيد محمد لؤى قيطاز 12463

 زياد ايوب فرحان سهاونه 12464

 هنقامه بنت حسن بن على حاجبى 12465

 على بن هاشم بن محمد الموسوى 12466

 عون بن عبدهللا بن احمد خميس 12467

 ابراهيم بن عبدهللا احمد الصائغ 12468

المنهالىبروك سعيد مرزوق  12469  

 احمد محمد حميد الهلى بنى هاجر 12470

 منجد مخلصعمر حسين العلمي 12471



 ناجى بن عبدهللا بن محمد الصقر 12472

 فيصل عبدهللا محمد شريف ال على 12473

 محمد عوض احمد عمر 12474

 عفاف فاروق احمد العور 12475

 تركى محمد صالح المنصورى 12476

خلفان سعيد القمزىحمده سعيد  12477  

 محمد سلطان خلفان محمد بن حاضر ابومهير 12478

 هدى محمد حسن 12479

 احمد خلف عتيق سعيد الحميرى 12480

 احمد محمد التوبه 12481

 محمد بن حسن بن عبدهللا ال عبدالوصى 12482

 محمد عبدالرحمن مندنى 12483

 محمد احمد صديق 12484

على ال هنيدىمحمد بن حسن بن  12485  

 نهاد عبدالحميد محمد طرفه 12486

 كمال حمزه المدنى 12487

 احمد حمود ذياب الكبيسى 12488

 خالد بن سليمان بن وادى العنزى 12489

 خليف عشوى ضحوى العنزى 12490

12491 TARUN SARVAN AGARWAL 

 خوله عبدهللا زوجه محمد على حميد العبار 12492

سلطان سعيد سلطان المرىعبدهللا  12493  

 بدريه عبدالغفار محمد صالح على خان 12494

 عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن محمد الريس 12495

 على حسن محمد زغبر 12496

 محمود حسن محمد محمود زغبر 12497

 عبدالرحمن حسن محمد محمود زغبر 12498

 خليفه محمد عبدهللا سلطان بن هده 12499

مصبح سلطان مصبح الكتبىامنه  12500  

 محمد احمد محمد حسن عبدهللا 12501

 راشد احمد محمد حسن عبدهللا 12502

 محمد عيسى عبدهللا عبدالعزيز الحمادى 12503

 ادهم محمود شيخه 12504

 يحيى عبدالرؤوف يوسف عبدالهادى 12505

 راشد سعيد احمد الزمهرى 12506

 احمد حمد محمد حمد ابوشهاب 12507

 راشد ابوبكر محمد راشد اميرى 12508



 منذر صالح ابراهيم النابلسى 12509

 معنس حربى سالم العامرى 12510

 بثينه سالم خميس بن كنيد 12511

 سالم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشهاب 12512

12513 SARDAR MOHAMMED JAVED KARIMI 

 رجاء بن هادى بن رجاء الهاجرى 12514

 احمد عبدهللا على عبدهللا الدوع الشحى 12515

 عبدهللا محمد عريس 12516

 ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدهللا المهناء 12517

 ماجده مصطفى زوجه على سعد العميره 12518

 مصبح محمد عبدهللا عمير الغفلى 12519

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا 12520

الحربىماجد بن محمد بن حمزه  12521  

 حمده راشد حريف احمد المرر 12522

 رقيه طالب عبدهللا الياسى غيثى 12523

 ناهد عاشور شعبان 12524

 حموده محمد سلطان حموده المرزوقى 12525

 منى محمد سلطان حموده المرزوقى 12526

 خلفان سعيد خلفان المزروعى 12527

 عبداللطيف على ابراهيم جاسم المنصورى 12528

 خالد طالب محمد عبدالهادى 12529

 بدر عبدهللا سالم الجابرى 12530

 ميثاء عبدهللا يوسف حسن عبدهللا 12531

 نوره عبدهللا يوسف حسن عبدهللا 12532

 ساره عبدهللا يوسف حسن عبدهللا 12533

 مريم عبدهللا يوسف حسن عبدهللا 12534

 عائشه ابراهيم محمد الزعابى 12535

 محمد يوسف عبدهللا محمد بستكى 12536

 شيخه حسن عبدهللا المرزوقى 12537

 حمد على عبدهللا مصبح سالم القايدى 12538

 فاطمه سعيد راشد سعيد الجابرى 12539

 عبدهللا خميس سنان خميس التميمى 12540

 خالد على عبدهللا محمد الهيدوس 12541

 خميس احمد خميس احمد المحرزى 12542

 خليفه محمد سليمان العبرى 12543

 وسام ابن صالح ابن زينى بن صديق 12544

 شاكر عمر عوض سالم الصيعرى 12545



 فيصل سالم محمد راشد الدرسى الكعبى 12546

12547 FOUAD CHAPTINI 

12548 PRAKASH MANSUKHLAL RUPARELIA 

 محمد بن مبارك بن سلطان السبيعى 12549

على ال داغشالغامدىسالم بن صالح بن  12550  

 باسمه عثمان عيسى مرعى 12551

 نصر سليمان عبى الضامن 12552

 عبدالعزيز بن احمد بن على الشعالن 12553

 دباس بن محمد بن عبدهللا الدباسى 12554

 احمد بن يوسف بن محمد بوعلى 12555

 وهب بن منيخر بن وهق العنزى 12556

الصبىفؤاد بن عبدهللا بن صالح  12557  

 منيع بن عبيد بن منيع الخليوى 12558

 سليمان بن بليهيد بن عتيق المطيرى 12559

 محمد بن خلف بن عوض الرشيدى 12560

 صالح بن حماد بن سالم العنزى 12561

 حمد بن عبدهللا بن محمد الخالدى 12562

 حسن بن نايف بن حسن النفيعى 12563

 سيف سعيد سيف سعيد السريرى 12564

 عبدالبارى برك سعيد عمر الزبيدى 12565

 محمد بن عبدهللا بن جفين الشكره 12566

 عمر احمد راشد على حسن القيشى الشحى 12567

12568 PAUL JAMES MARRIOTT 

 اسعد محمود اسعد الجرجاوى 12569

 هانى احمد عبدهللا الحورى 12570

12571 VAHEDULLA SHAIKH 

بخيت خويتم المنهالىمحمد سالم محمد  12572  

 سند على محمد جارهللا 12573

 عدنان فوزي علي 12574

 ميره محمد عبدهللا الشحى 12575

 سعيد راشد سعيد عبيد مفتاح الخاطرى 12576

 ابراهيم ذيب الحريرى 12577

 فتحيه مطر مرزوق خميس 12578

 نايف بن زيدان بن مزيد المطيرى 12579

12580 KARIM EL KASHEF 

 راشد حميد على العيسائى 12581

 بندر بن اسعد بن تقى خاشقجى 12582



 صالح بن غرسان بن مساعد الزهرانى 12583

 عبدالحكيم محمود على حسين عبدهللا 12584

 عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن المقحم 12585

 فهد بن محمد بن عبدهللا عمار 12586

 احمد يوسف على رمضان ال على 12587

 خدوم محمد عبدهللا منصورى النقبى 12588

 بدر بن كاسب بن عبدالكريم البدران 12589

 عائشه جمعه خليفه محمد المهيرى 12590

 ياسين بن عبدهللا بن يوسف االربش 12591

 مازن بن درويش بن طاهر فاضل 12592

12593 ALYA YAFAI 

 احمد عبدالرحمن يوسف حجاج 12594

عبيد حميد الرحومى المهيرىصالح حميد  12595  

 محمد سالم راشد سالم تريس القمزى 12596

 عبدالمنعم ابن عبدهللا ابن عيسى الشيخ 12597

 بتال بن فراج بن خالد الدوسرى 12598

 عائشه جمعه زوجه احمد حارب زويد النعيمى 12599

 يوسف سعيد مبارك جميرى 12600

الحزيمىعبدالمحسن بن احمد بن ابراهيم  12601  

 على خليل جمعه محمد بن طوق 12602

 عبدهللا محمد ماجد المهيرى 12603

 حمد بن محمد بن عبدهللا العيسى 12604

 مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص 12605

12606 DR.SHABBIR ABBAS GULAMHUSEIN 

 غنيمه محمد عبدهللا على بن غيث 12607

 صفوان عبدالكريم عثمان اغا 12608

 عبدهللا غانم على الحمادى 12609

 طارق احمد عبدهللا القاسم 12610

 ميثه احمد مساعد خليفه المرر 12611

 هيا الفندى زوجه محمد خليفه سيف المزروعى 12612

 محمد بن حسن بن احمد المعنى 12613

 عبدالعزيز احمد محمد ال عبدالعزيز 12614

 سيف راشد سيف عبدهللا الخيارين 12615

 مريم يوسف زوجه محمد على مراد داد خداه 12616

 طاهر بن محمد بن على الناصر 12617

 ابراهيم حسنى سالم الشبراوى 12618

 على بن محمد بن صالح القحطانى 12619



 سامى بن سعد بن على الثوينى 12620

 حسن محمد خميس طاهر 12621

 عيسى بن احمد بن يحى النعمى 12622

 عبدالحكيم بن ابراهيم بن حسن العلى 12623

 احمد هالل خليفه الحوسنى 12624

 احمد بن عبدهللا بن محمد الدريبى 12625

 اميره عبدالرحيم عبدالكريم الزرعونى 12626

 عبدهللا بن محمد بن مفرج العدنان 12627

 سالمه عبدهللا خلفان عبدهللا رحمه المهيرى 12628

خلفان عبدهللا رحمه المهيرىخلفان عبدهللا  12629  

 خالد عبدهللا خلفان عبدهللا رحمه المهيرى 12630

 هاله احمد محمد كاظم 12631

 جود السيد على سعيد احمد هاشم 12632

 محمد عبيد خميس راشد السويدى 12633

 مضاوى بنت سليمان بن عبدهللا بن سعيد 12634

 سلطان عيسى سلطان السويدى 12635

 زمزم عبدهللا محمد حاجى 12636

 عصام فضل يوسف عقل 12637

 بدوى صالح ربيع بدر عبدهللا الكثيرى 12638

 صامل بن عويد بن عيد المطيرى 12639

 صالح احمد عبدالرحمن حسن الحمادى 12640

 اسامه محمد هاشم سعيد الحسن 12641

 احمد بن محمد بن عبدهللا الفرفج 12642

عايضبن عادى القرشىماهر بن  12643  

 فالح بخيت بخيت المرى 12644

 غالب بن صالح بن عبدهللا محروس 12645

 محمد بن على بن ناصر البندر 12646

 جواهر خميس عبدالعزيز ابراهيم الظاهرى 12647

12648 KEI HATTORI 

 نوره جاسم محمد جاسم احمد ابوعصيبه 12649

 على فقهى محمد دماطى 12650

 على بن حسن بن على الرمضان 12651

 سعيد على خلفان احمد الكعبى 12652

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن فهد بن معمر 12653

 هانى ابراهيم محمد ال الشيخ مبارك 12654

 زاهر محمد سليمان 12655

 سعد بن محمد بن عبدهللا الشترى 12656



 احمد بن عبدهللا بن على الغدير 12657

ابراهيم عبيد ثانى البلوشىعفراء  12658  

 بطى عوض بطى سهيل العامرى 12659

12660 LOTUS GEN.TRADING CO.L.L.C. 

 احمد بن عبدالكريم بن عبدهللا السيار 12661

 مهدى بن محمد بن صالح ال زمانان 12662

 ناصر يوسف احمد محمد المرزوقى 12663

 راشد سيف سالم ابوظبيعه اجتبى 12664

 محمد راشد خليفه سيف كاسب المسافرى 12665

 محمد عبدالجواد محمد محمد امام 12666

12667 MOHAMMAD YAMIN MOHAMMAD FAROOQ 

 سليمان داود على سلمان الحداد 12668

 عبدهللا بن احمد بن عبدالعزيز زين الدين 12669

 عبدهللا بن نجاء بن عواد المطيرى 12670

 عمر محمد بديع شقفه 12671

 مطر محمد عبدهللا محيان 12672

 على بن جاسم بن عبدهللا جليح 12673

 سلطان محمد حمدان راشد بن خادم النعيمى 12674

 سلطان سيف سلطان عبدهللا المطوع 12675

 محمد على عبدهللا غلوم 12676

 محمد احمد عبيد الحوسنى 12677

 احمد خالد عبدالعزيز الملحم 12678

محمد حنديو الزعابىعلى سيف  12679  

 راشد خلفان سعيد بن جرش الكتبى 12680

 بخيت سهيل سالم المنهالى 12681

 حسين بن شعيفان بن ابراهيم العتيبى 12682

 اسيا عمر ارمله الشيبه عزيز سويدان 12683

 سعيد بن محمد بن سعيد باصليله 12684

12685 MUZAMMIL IQBAL SHEIKH 

 فريد صالح هادى 12686

 مريم راشد على 12687

 محمد سالم عمر بلفقيه 12688

 احمد محمد صالح عبدهللا احمد الزرعونى 12689

 على سعيد عبدالنبى الزيره 12690

 حسام الدين احمد على الشرقاوى 12691

 محمد بن سالم بن سعيد البيتى 12692

 احمد بن صالح بن على الدواء 12693



12694 PHILIP WILLIAM TUFFS 

 سعد بن عايد بن عجل المطيرى 12695

 عائشه عبدهللا زوجه خالد عبدهللا محمد 12696

 ماهر بن سامى بن على العبدالمحسن 12697

 عبيد خليفه بخيت عبدهللا الكعبى 12698

 كليثم محمد زوجه على سعيد عبيد المنعى 12699

 مديه سعيد خميس سعيد مرخان الكتبى 12700

عبدالعزيز عبدهللا حسين احمد 12701  

 محمد مراد محمد احمد 12702

 حميد احمد على الرميثى 12703

 محمود حسن عوض عامر 12704

 خلفان محمد جرش خلفان المرر 12705

 سعيد على سعيد الهش 12706

 خليفه احمد على الرميثى 12707

 عائشه محمد ابراهيم الراشد 12708

المطيرىراشد سطام زكى  12709  

 حسين على يوسف اللوغاتى 12710

 سيف سلمان حسن احمد السلمان 12711

 متعب بن نادر بن مجيديع بن عميره 12712

 احمد بن طاهر بن صالح البن سعد 12713

 عبدهللا على عبدهللا الجلعود 12714

 فاطمه عبيد حسن بويميز الزعابى 12715

 قاسم محمد يعقوب زيد الشحى 12716

 احمد ناصر ملقاط 12717

 امنه حميدان زوجه حسن يوسف عمران 12718

 منى الشيخ خليل ابراهيم 12719

 عبدهللا ابراهيم على ابراهيم 12720

 فاطمه محمد عبدهللا كهربار المرزوقى 12721

 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الغنام 12722

 هشام بن عبداالله بن محمد البقشى 12723

 فهد محمد عثمان الرشيد 12724

 على بن حسين بن معتوق الخليفه 12725

 عبدهللا بن باقر بن سلمان الحسين 12726

 شريف بن فهد بن على المهناء 12727

 محمد صالح عايض الشمرانى 12728

 محمد بن احمد بن محمد المهناء 12729

 بخيته عبدهللا زوجه عمر ناصر على حويل 12730



 عبدالهادى بن على بن طاهر العباد 12731

 محمد خليفه سالم السويدى 12732

 مطر سعيد سلطان حسن صريدى 12733

 سليم محمد حسين على برنور المرزوقى 12734

 خادم بخيت محمد صقر الفالحى 12735

 سارى بن بداح بن سعود السهلى 12736

 محمد بن حسن عبدالغنى 12737

عبداللطيف الشعيبىخالد محمد  12738  

 عبدهللا حميد سلطان بن مويزه 12739

 عبدهللا على راشد عبدهللا النعيمى 12740

 جاسم محمد جاسم صالح سمحان النعيمى 12741

 زيد سالم على المنهالى 12742

 عبدهللا مطر محمد مراد محمد البلوشى 12743

 سالمه محمد سالم المحيربى 12744

جمعه حسن الحمادىمحمد شاكر  12745  

 صالح يسلم احمد عبود بن سميدع 12746

 سلطان مراد على الجوكر 12747

 عائشه محمد بفحم زوجه غانم احمد العوضى 12748

 سالم يوسف ابراهيم حسن القالف نعيمى 12749

12750 ROBERTO ROMAN CLAVERIE DE LA TORRE 

12751 MAHMOOD ABDOLLAH KOSHARDEH 

12752 AHMAD AL MOOSAWI 

 عامر بن سالم بن عايل الجابرى 12753

 يحيى صالح الحاج يحيى 12754

 صادق حسنى على طه 12755

12756 ALMAKUNOV BAKTYBER 

 شذا عبدالرحمن عبدهللا بن فارس 12757

 عفراء راشد مطر 12758

 زويد بن زويمل بن زياد الرشيدى 12759

عبدالصمد ساعاتىمحمد بن محمدصالح بن  12760  

12761 JIN INOUE 

 جاسم عبدهللا سالم على المزروعى 12762

 ابراهيم عبدالرضا محمد مهدى العسماوى 12763

 حسين بن طاهر بن احمد النمر 12764

 عبدهللا مبارك على محمد العامرى 12765

 على بن محمد بن هادى السبيعى 12766

 حمد راشد محمد مبارك الخيلى 12767



 سهيل ناصر محمد مطر ابونمر المزروعى 12768

 عائشه ابراهيم جوليد 12769

12770 SALIM HAFIZ ISKANDARANI 

12771 MUSA MOHAMED FARAH 

 عيسى راشد حمد على الشامسى 12772

 رياض بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن دهام 12773

12774 YASUHIDE IWATA 

الطنيجىليلى عبيد محمد البديوي  12775  

 عائشه عبدهللا ارمله جمعه سالم المحيربى 12776

 محمد راكان بلهد طاهى الراشدى 12777

 سعيد بن على بن محمد الغامدى 12778

 خالد عبدالجواد شرف الدين 12779

 عبدهللا بن محمد بن ابراهيم الهويش 12780

 محمد بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز البراك 12781

خادم عبدهللا بطى الكعبىعبيد  12782  

 احمد محمد عبدهللا 12783

 فاطمه احمد على الرميثى 12784

 فاطمه مفتاح راشد مفتاح النعيمى 12785

 اشرف احمد عامر ابوجربوع 12786

 سعاد محمد عبدهللا هناوى 12787

 هشام فهمى عليوه محمد الهوارى 12788

 سالم حمد سالم حمد ناشر اجتبى 12789

 سليمان محمد سعيد معضد النيادى 12790

 عجب سعود سالم الدوسرى 12791

 جمعه فاضل محمد البلوشى 12792

 محمد عبدهللا سالم احمد جنعان الصيعرى 12793

 منار عبدهللا سالم احمد جنعان الصيعرى 12794

 عنود عبدهللا سالم احمد جنعان الصيعرى 12795

احمد جنعان الصيعرىسلطان عبدهللا سالم  12796  

 على صالح سالم سهيل المحرمى 12797

 زاهى نايف جمال 12798

 مصبح سعيد بخيت ثعلوب 12799

 ندى محمد نور محمود محمد العوضى 12800

12801 SAPRU SUSHIL KUMAR CHIMANDAS 

 اعتدال محمد حسين عبداالمير 12802

 رضا حيدر رحمه حيدر المازم 12803

راشد محمد على الحايرى الظنحانىعلى  12804  



 عبدالغنى بن احمد بن محمد المحسن 12805

 عيسى بن على بن مدن البدن 12806

 مأمون وليد محمد مصطفى 12807

 سالم هالل سالم عبدهللا عاشورى 12808

 عبدالعزيز بن اسماعيل بن حبيب ال اسماعيل 12809

 هالل بدر عمر عبدهللا الكثيرى 12810

 نواف محمد عبدالرحمن المناعى 12811

 كوكب عبدهللا عبده نور الدين شهاب الهاشمى 12812

 يحيى امين محمد المصرى 12813

 فؤاد بن محمد بن حسن المؤمن 12814

 موزه احمد عبدهللا على القرقاوى 12815

 امينه سلطان سعيد سلطان المرى 12816

 فوزيه محمد حسن 12817

بنت محمد بن صالح الجنيدىاسماء  12818  

12819 OMAR SHARIEF 

 صالح بن يوسف بن محمد الحميدى 12820

 بشير منير القصاب 12821

 سعيد محمد احمد النعيمى 12822

 عبدهللا راشد عبيد حمرعين الظاهرى 12823

 فهد بن مطلق بن عيد العتيبى 12824

 حمد محمد سيف سعيد بن حسين العليلى 12825

 شاكر السيد حسين السيد شبر السيد علوى 12826

 خالد بن حسن بن خضران الحربى 12827

 هيثم احمد طارق المغربى درغوث 12828

 راشد احمد على دوشمبيه 12829

 حسن اسد حسن عبدهللا عبدالواحد 12830

 منى عيسى صالح الياسى 12831

 سليمان عبدالرحمن ابراهيم الدويش 12832

خليفه سالم الدرمكىمهراء  12833  

 احمد عبدهللا احمد الجيد النعيمى 12834

 عاصم وجيه المجذوب 12835

 عبدهللا محمد على راشد المخينى الجنيبى 12836

 صالح بن محمد بن علي آل الشيخ احمد 12837

 احمد عبدهللا منصور الحارثى 12838

12839 ANIS YOUSEF ALAEDDIN 

نعيمهشام شوقى محمد  12840  

 سميح سالم الشومرى 12841



 عال عمر سبع جاموس 12842

 عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا الباروت 12843

 مريم هالل محمد عيسى المطيوعى 12844

 سعيد عمر سعيد العامرى 12845

 كارال سيمون البستانى 12846

 سالم خلفان جمعه بن بحر 12847

 محمد نبيل كمال امام 12848

 على بن حسين بن عبدهللا النمر 12849

 محمد مبارك محمد سلطان راشد جابر الخيلى 12850

 صالح محمد عبدالعزيز الشوملى 12851

 ماجد احمد حربى العامرى 12852

 على مدحت على فارس 12853

12854 QAMAR ABDULRASHEED RASHEED 

 احمد بن ناصر بن احمد الشهرى 12855

عبدالعزيز بن محمد العقيلمحمد بن  12856  

 احمد نورالدين سيد عمر 12857

 مجدى سعد محمد فهمى 12858

 حسن على حسين كياف 12859

 سمير عبدالعزيز ياسين هاشم الغربللى 12860

 سعيد ابراهيم عبدالغنى عبدالغفور 12861

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدهللا العرفج 12862

محمد السبيعى سلطان بن سعد بن 12863  

 خميس سلطان صبيح سيف الكعبى 12864

 غسان ميشال تركيه 12865

 ناصر عبدهللا مبخوت الحارثى 12866

 فيصل نايف مصارع ناصر الخالدى 12867

 ذعار ناصر غازى الحربى 12868

 خالد محمد عبدهللا محمد الزرعونى 12869

 عائشه مرزوق عبدهللا فرج 12870

حسين طاهر الجاسممحمد  12871  

12872 YOSEPH BERHE KIDANEMARIAM 

 احمد راشد خلفان مطر الكعبى 12873

12874 SYED MOHAMMAD RIZVI 

 احمد بن عبداللطيف بن عبدهللا النعيم 12875

 حسين بن على بن خليفه لبوى 12876

 ملكه عبدهللا حمد حمود السليطى 12877

 لما ابراهيم احمد الطنيب 12878



 براك بن عبدهللا بن عبيد المطيرى 12879

 عبدهللا بن محمد بن ناصر العويمر 12880

 خميس حسن خميس محمد احمد 12881

 ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح 12882

 عمار عبدالمحين ابراهيم الهديبى 12883

 محمد حمد سعيد يافور الغفلى 12884

صالح العبدالقادرعبدهللا بن فهد بن  12885  

 محمد بن سعود بن ابراهيم العريفى 12886

 حسن محمد جاسم محمد الفراج الكتبى 12887

 مصطفى نامق سليم مرقه 12888

 ناصر على عبدهللا محمد النبهانى 12889

 جمال محمد درويش السمنه 12890

 فهد بن مسعود بن صالح بالحارث 12891

 ناصر محمد حسن الدينى 12892

 فيصل احمد الخطيب 12893

 طارق لطفى حامد شبكه 12894

12895 KAZUO KIMURA 

 محمد بن ناصر بن محمد السبيعى 12896

 خالد بن محمد بن حمد النعيم 12897

 على عبدالعزيز على عبدهللا العويس 12898

 ميره عبدهللا حميد عبدهللا حياز 12899

 وليد خالد خربوش 12900

على بن صالح بن خطاف فواز بن 12901  

 نعيمه سعيد محمد يمانى 12902

 عبدالبارى حمودى عداى 12903

 بدر بن عواد بن رغيان الرويلى 12904

 يوسف بن فراج بن محمد الجوير 12905

 عبيد جاسم محمد عبدهللا الحوسنى 12906

 محمد على سالم محيمد الظاهرى 12907

المعالالشيخ راشد عبدهللا ماجد  12908  

 محمد بن عبدهللا بن محمد المشعل 12909

12910 HITESH KUMAR VIMALCHAND 

 هشام عبدهللا احمد عبدهللا الكليب 12911

 جازه احمد على 12912

 اكرم محمود خالد ابوبها 12913

 نوره بنت عبدالعزيز محمد اليوسف 12914

 عامر مصطفى حامض 12915



الجسارى الواحدىفاطمه سعيد عبدهللا  12916  

 سالم احمد على الراشدى 12917

12918 HASARAF MANNAR POOZHIYIL 

 محمد عبدالرحمن محمد الحمر 12919

 يونس عبد يونس علوان 12920

 كاظم حسين مير احمد حسين الجسمى 12921

 فهد بن يوسف بن احمد المحيش 12922

12923 NOOR MOHAMMED SAYED 

عبدهللا عوض المزروعىمسلم حمد  12924  

 عبدهللا بن ناصر بن قبان ال فاضل 12925

 عمر موسى حسن عاشور 12926

 خالد على محمد بن خمياس 12927

 مبارك بن مطلق بن مبارك العتيبى 12928

 احمد محمد ابل حسين الخاجه 12929

 محمد احمد بهزاد محمد 12930

 عبدالعزيز بن حمد بن محمد الجعد 12931

 داود عوض الشولى 12932

 محمد بن حبيب بن صالح الحبيب 12933

 وسام سليم قدوره 12934

12935 MOHAMMAD ATAUL KABIR SUMON 

 محمد سعيد صالح فضل البريكى 12936

 الشيخ عبدهللا بن احمد بن سالم القاسمى 12937

12938 ABDUL HAMID UMER MOHAMED TAYLOR 

الحمدانىجميل حمد سالم  12939  

 زكري عبدالجبار يوسف عوض 12940

 حمد بن عبدهللا بن محمد النعيمى 12941

 فاطمه احمد سعيد جمعه النابوده السويدى 12942

 ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر الهذيلى 12943

 حسن بن عبدالعزيز بن حسن الحسينى 12944

12945 PRITI GHANSHYAM BHATIA 

علوان الحبسى فاهم زيد على زيد 12946  

12947 LAMYA A. A. KALTHOUM 

 محمد سعيد بالعود الشامسى 12948

 اسماء ابراهيم محمد هاشم العتيبى 12949

 مريم على زوجه سعيد حمد غانم المهيرى 12950

 محمد بن حسين بن صالح ال زبيد 12951

 توفيق بن فهد بن خليل الرشيد 12952



الجديعىسلمان بن غزاى بن نور  12953  

 عائشه محمد القاز زوجه راشد احمد الحجى 12954

 طارق سامى بوحمدان 12955

 صالح بن صالح بن عبدهللا المسفر 12956

 منى احمد سعيد محمد الخنجرى 12957

 شيخه راشد زوجه سيف حمد سالم حضيرم 12958

 على بن سلطان بن على الكعبى 12959

12960 YUAN XIE 

12961 MELVILLA MORRIS 

 زكى حسن كاظم العجيلى 12962

12963 JALAL THAHER ELJAYYOUSI 

 وفاء ضاحى خميس 12964

 عيد راشد سعيد الهاجرى 12965

 صالح بن مطشر بن عامق العنزى 12966

 احمد عمر عبدهللا مهرى ال كثيرى 12967

 سالم بن العبد بن خميس الوهيبى 12968

الدوسرىمحمد بن سعد بن محمد  12969  

 ورثه المرحوم صالح عايض حسين الحارثي 12970

 منصور صوايح ثعيلب بخيت الخيلى 12971

 اسماء محمد حمدان احمد ال مالك 12972

 مطيع نجيب محمد قاسم 12973

 رقيه خليفه على 12974

 احمد محمد عدنان غزال 12975

 خالد ثانى ضحى عبيد الكتبى 12976

12977 ZIAD RIAD ALASADI 

 ابراهيم حسين سالم ابراهيم المرزوقى 12978

 سلطان محمد سلطان حسن باروت 12979

12980 NAJIB MOHAMED RAZAK BHUJWALA 

 عادل عباس مهدى على الخزام 12981

 مسلم محمد سالم صقوح العامرى 12982

 ايمان خالد مصطفى ابوصالح 12983

12984 NORBERT MICHAEL SEIS 

 خالد بن عبدالرحمن بن صالح النعيم 12985

 محمد حمد ناصر جبر النعيمى 12986

 عادل محمد ابراهيم خليل المراغى 12987

 مصطفى عبدالوهاب محمد خالف 12988

 عبدالمحسن بن موسى بن احمد الصائغ 12989



12990 GULU HASSANAND RANEY 

 على بن ظافر على ال محيا عسيرى 12991

وصل سعد االحمدىمحمد  12992  

12993 HIROKI MUKAI 

 سلمان بن حمود بن فهيد الهدالء 12994

 محمد خليفه مطر ال مزينه المهيرى 12995

12996 JUGAL KISHORE SHROFF 

 حسين سالم عبيد سيف السويدى 12997

 عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن القرعاوى 12998

المهيرى سالم معيوف محمد عبيد بالحصبا 12999  

 خيريه عبدالواسع احمد العريقى 13000

 سعد بن قاسم بن محمد القحطانى 13001

 سامى بن احمد بن ابراهيم الجبر 13002

 سفر بن عايض بن عويضالحارثى 13003

 سعد بن سفر بن صقر الغنامى 13004

 فهد بن محمد بن صالح الخضيرى 13005

 هدى محمد عبيد سالم المحيربى 13006

 عبدالرحيم عنبر جوهر عبدالرحيم 13007

 يمنه الطوير ناصر بالمر العامرى 13008

 صباح حسن على كاظم العنبكى 13009

 على بن محمد بن عبدهللا المصعبى 13010

 عبدالمحسن شايع عبدهللا الحقيل 13011

 عبدهللا مبارك حمدان المطيرى 13012

 ورثه المرحوم حسان عبدهللا دعدوش 13013

 محمد مصطفى بشير 13014

 محمد بن احمد بن محمد الملحم 13015

 عصام السيد احمد محمد االهدلى المسابلى 13016

 سهيل عوض محمد شبانى الكتبى 13017

 سالم بن على بن مطر الجابرى 13018

 عبدالحميد بن صالح بن محمد الخليفه 13019

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 13020

 محمد احمد عبدالرحمن عبدهللا الرويح 13021

 ماهر عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار 13022

 عبدالناصر ابراهيم يوسف فخرو 13023

 نضال محمود العصيده 13024

 ناصر بن عطيه بن بردى المالكى 13025

 محمد سالم سعيد المسافرى 13026



 ناديه بنت عبدهللا بن حسن كلسلى 13027

 نبيل حمزه احمد النبهانى 13028

 نعيمه يوسف محمد غريب المنصورى 13029

 وائل هالل عمر الخراز 13030

 عبيد هالل عبيد هالل النقبى 13031

 بدور على زوجه محمد سالم الخاطرى 13032

 محى الدين احمد محى الدين منصور 13033

 رفعان بن على بن حسين اليامى 13034

بن راشد الدوسرى محمد بن طليمس 13035  

 عبدالرحمن نبيل كمال امام 13036

 االء نبيل كمال امام 13037

 اسماء نبيل كمال امام 13038

 سامى بن محمد بن ابراهيم الموسى 13039

 االء عبدهللا عبدالرحمن بدوى 13040

 تركى بن صالح بن سلمان الشدى 13041

 طالل صعيقر مسحل الغويرى 13042

 عبدالقادر اسماعيل محمد عبدهللا الزرعونى 13043

13044 OMAIR HASAN MOORAJ 

 ناصر بن على بن ابراهيم العوده 13045

 فيصل شافع عبد العفو عساف 13046

 فيصل راشد حمد الجنيبى 13047

 سفيان يوسف رشيد يوسف فرسخ 13048

 محمد على ابراهيم االصمخ 13049

13050 KENTARO NAKANO 

 عبدالغنى احمد قائد المجيدى 13051

 سيف محمد سيف سعيد بن حسين العليلى 13052

 هادى مبارك راشد المرى 13053

 حاتم فوزى الحاج 13054

 صالح بن عبدالعزيز بن صالح العقيل 13055

 خالد حسن راشد العبار 13056

 صبحى عبدربه حمدان اربيع 13057

13058 JEREMY EDWARD HANNINGTON AWORI 

 خالد بن محمد بن عبدهللا العقيلى 13059

 فهد بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن عويس 13060

 وليد بن محمد بن احمد الشارخ 13061

13062 MAKOTO KURIHARA 

 منى حمد عبدهللا الطريف 13063



 خالد بن صالح بن فهد العييرى 13064

 احمد راجع طالب حشايكه 13065

عيظه بن فرج آل شمالنمساعد بن  13066  

 نبيه بن عبدهللا بن محمد المحمد على 13067

 وليد بن حمدى بن احمد الجهنى 13068

 عبدهللا على يونس ابولبده 13069

 حسن بن على بن عبدهللا الخميس 13070

 عبدالرحمن عبدالنور محمد حسين بالشاالت 13071

 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشعيبى 13072

 شنار بن دبيان بن سعد السبيعى 13073

 حمود بن حسين بن حمود الشغدلى 13074

 غيداء عبدهللا راشد العبدالغفور 13075

 زيدى احمد زيدى على الشحى 13076

 محمد صالح حسن صالح المهيرى 13077

13078 IZHARUL HAQ 

 منى السيدمحمد السيدعبدالرحيم الهاشمى 13079

جابر على فخرودانه ماجد  13080  

 خالد بن حمود بن موسى الشمرى 13081

 يوسف احمد محمد ماجد الحمادى 13082

 محمد عوض مبارك صلهوم القبيسى 13083

 جهاد بن سلمان بن محمد ال كاظم 13084

 سالم محمد على احمد قيوضى 13085

 جمال عبدهللا مصبح بوهناد 13086

 فهد بن ممدوح بن سعد العتيبى 13087

 عبدالعزيز على عبدهللا بن مطرود 13088

 فيصل بن محمد بن مبارك الفرج 13089

 نتاليا جوس هير ناندس 13090

 زياد احمد طارق قدوره 13091

13092 NITA ANIL NAIR 

 شربات سيد على ارمله جمعه عبيد الرميثى 13093

 محمد احمد سالم البدن 13094

13095 YOSHINORI AKI 

 بوشعيب فردان 13096

 غسان حسن ميران الخيارى 13097

 ماجد سالم عيسى محمد بن بخيت 13098

 ناصر بن حمد بن محمد الجعد 13099

 مطر بن عبيد بن عبدهللا العتيبى 13100



 فرج سالم محمد سعيد الكندى 13101

 مبارك محمد خليفه عبيد اجتبي 13102

 خديجه محمد محمودى 13103

عبدهللا على محمد الشرف اسماعيل 13104  

 حسين بن منصور بن عبدالمحسن المؤمن 13105

 اديب عبدهللا ذيب ابو سعاده 13106

 خالد احمد حارب بن حارب 13107

 موزه على عبيد محمد الزعابى 13108

 عفراء سعيد سويلم 13109

 نائله عتيق ماجد المهيرى 13110

الشحىسالم احمد سليمان احمد الهباش  13111  

13112 IGNATIUS COUTINHO FARCIS COUTINHO 

 محمد مطحسابراهيم ال حميد الدوسرى 13113

 عبدهللا بن احمد بن عبدهللا البطاطى 13114

13115 MOHIDEEN RASHEED IQBAL 

 لطيفه راشد خميس مخيزن المنصورى 13116

 سميره هندوران جاالج 13117

ابراهيمى الشحىزيد سعيد زيد سعيد زيد  13118  

 فيصل عبدالعزيز عبدهللا المرزوقى 13119

 هاني بن ابراهيم بن عبدهللا المنيان 13120

13121 SAM SACHA 

 نصر مصطفى محمد ابوالشعيب 13122

 بدريه حمد على السالم 13123

 عبدالمنعم بن جواد بن عبدهللا الصغيرات 13124

 صقر دخيل هللا عبدالعالى الشلوى 13125

13126 MUHAMMAD NURULLAH SHIKDER 

 ماهر انور محمد عبدالغفور 13127

 خلدون محمد قاسم كيوان 13128

13129 RASHEED PUTHIYA MADATHUMMAL 

 حمد بن ناجى بن محمد ال مبارك 13130

 محمد هدار حسين السقاف 13131

 محمد سعيد على النهدى 13132

 بدر بن سعيد بن حمد الدوسرى 13133

 احمد على محمد الحاج جبر 13134

 بدور محمد حسين 13135

 حسن عبدالمجيد حسن عكاوى 13136

 نادر نبيه اسعد زهور 13137



 صالح حمد صالح حديد 13138

 عبدهللا بن يحيى بن على القحطانى 13139

13140 WILLIAM CAFFEY NORMAN 

 سعيد بن بخيت بن محمد الزهرانى 13141

عطا السيد عبدالعالعواطف  13142  

 سعيد بن على بن عثمان الغامدى 13143

 سعود بن مبارك بن سليمان الحارثى 13144

 شمسه سليمان محمد زوجه ابراهيم احمد على 13145

 موزه خليفه جامع 13146

 فيصل سعيد محمد سعيد القبيسى 13147

 سعيد راشد حريف احمد المرر 13148

الشهرىخضر بن على بن حسن  13149  

 محمد جمعه نخيره عبيد الظاهرى 13150

 محمد طاهر لهدان 13151

 عواطف السيد حسين السيد شبر 13152

 عوشه احمد مساعد خليفه المرر 13153

 سيف احمد سيف عبيد السويدى 13154

 خالد بن ابراهيم بن جاسر الحسينى 13155

 على بن عيسى بن عبدهللا الخاطر 13156

محمد احمد الشوخىعبده  13157  

 حصه بنت عيسى بن احمد الشهاب 13158

 ادريس يونس محمد صالح عبدالرحمن جناحى 13159

 امنه راشد محمد زوجه سعيد المطوع 13160

 وجدان سمير فضولى 13161

 حامد بن حمدان بن حامد العدينى 13162

 احمد بن على بن محمد الخليفى 13163

مطلق العتيبىمتعب بن سلمان بن  13164  

 بشرى بنت منصور بن حسن غواص 13165

 على بن حسين بن على ال منصور 13166

13167 SAMANA RIZVI 

 مبارك بن صالح بن عبدالعزيز الرواجح 13168

 بخيته حميد سيف حميد بن حميدان الفالسى 13169

 منيره بنت زيد بن بطى السببيعى 13170

عبدالكريم المسبحاسامه بن على بن  13171  

 فيصل بن محمد بن سعيد بن كدسه 13172

 محمد شفيق جادهللا البحيصى 13173

 غدير مطر غدير محمد بالعور الجتبى 13174



13175 MIYUKI IWASAWA 

 سلطان محمد احمد محمد المنصورى 13176

 احمد ضياء ذوالفقار 13177

13178 ZEENA AL HILLI 

عبدهللا الضعيانسلطان بن حمد  13179  

 عبداللطيف بن عبدالوهاب عبداللطيف الجميعه 13180

 رمضان بن ياسين بن على الحماده 13181

 سمير عبدهللا على عبدهللا 13182

 محمد على قل زار على دبر الدين البلوشى 13183

 حذوه سيف حسين 13184

 محمد بن احمد بن على ال مرظمه 13185

سالم خرايط العامرىمحمد مبارك  13186  

 على بن عباس بن ابراهيم الساده 13187

 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الشعيل 13188

 محمد راشد رفاعى 13189

 اعليان سليمان مصطفى شعت 13190

 عبدهللا على حميد الدرعى 13191

 حسن عبدهللا احمد تقى 13192

المهيرىمحمد عبدهللا خلفان عبدهللا رحمه  13193  

 سكينه عبدهللا زوجه عيسى محمد على حسن 13194

 خالد بن على بن على الزاير 13195

 سعيد صالح سعيد الزبيدى 13196

 محمد عبدالكريم محمد سعيد كاظم الرضى 13197

 عبدالعزيز خميس مهدى سعيد البلوشى 13198

 صادق بن احمد بن خليفه السيف 13199

مرعى الحمادىيعقوب يوسف احمد  13200  

 محمد سعيد سالم خليفه الكعبى 13201

 عبيد سالم عبيد ابوشبص 13202

 سهيل عيسى سالم عيسى على 13203

 منصور بن احمد بن محمد الجبران 13204

 نزال بن ساير بن فجر العنزى 13205

 ناصر بن عبدهللا بن عبدالوهاب الصايغ 13206

الشمرانىمسفر بن محمد بن على  13207  

 كارول محمد ابراهيم اقنينش 13208

 جمال خليل محمود ياسين 13209

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن على الحماد 13210

 سميه صقر محمد عبيد السويدى 13211



 فاطمه عبدهللا زوجه احمد سعيد حمد سعيد 13212

 احمد على محمد احمد الحوسنى 13213

النصارمحمد بن نصار بن محمد  13214  

 فايز كاسب عايد العنزى 13215

 كلثم بطى محمد المهيرى 13216

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن السحيم السحيم 13217

 جيراير كيبرانوس حبيبيان 13218

 سالم محمد على سعيد هويدن بنى جتب 13219

 سعيد سالم محمد احمد العامرى 13220

 عواد بن سليمان بن محمد الجاسر 13221

 عبدالمحسن عبدهللا علي الدوخي 13222

 بليغ بن احمد بن محمد ال محيميد 13223

 مراد عاهد عبدالعزيز حسين 13224

 خالد على مبارك صالح المنصورى 13225

 ناصر جبر ناصر جبر النعيمى 13226

 مزنه عابر سالم الوسمى 13227

 هشام بن حمدان بن محمد باحمدان 13228

عبداللطيف عبدالعزيز الملحم عبدالمحسن 13229  

 فهد بن ماطر بن حصيبان المطيرى 13230

 وائل يحيى غضبان 13231

 فاطمه سالم على سالم الزعابى 13232

 خالد بن سلطان بن خالد السبيعى 13233

 عبدالقادر ابراهيم عبدهللا الخياط 13234

 على بن احمد بن مستهيل باعوين 13235

بن معيض المطيرىمحمد بن عواض  13236  

 على سالم على سعيدوه احمد بن شميلى 13237

 احمد سمير احمد علي 13238

13239 COMBES CHRISTOPHER 

 احمد محمد سداد الشيخ 13240

 عبدالرزاق سالم غازى العميم 13241

 محمد ناصر يحيى ال الحارث 13242

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم 13243

مفتاح راشد مفتاح النعيمىمريم  13244  

 احمد بن ابراهيم بن عبدهللا الربيش 13245

 فهد بن على بن خليوي السهلي 13246

 هذال بن حامد بن عذال العنزى 13247

 حسن بن احمد بن طاهر ال مهنا 13248



 على بن مشبب بن مسفر القحطانى 13249

 بسام ديبو تفنكجى 13250

سليم صادر العامرىاحمد سليم دربوح  13251  

 سلوى بنت عبدهللا بن حسن السنان 13252

 فاطمه محمد سيف مرخان 13253

 سالم محمد محمود الشيخ عمر العامرى 13254

 عادل عبدالمعطى عادل مراد 13255

 حمود محمد احمد اليزيدى 13256

 حصه عبدالكريم نصرهللا العارف 13257

السحيبانىعمر بن على بن عبدالرحمن  13258  

 فاطمه احمد حسن الظهورى 13259

 فراس طاهر حسين حجاز 13260

 محمد ابراهيم احمد محمد الحمادي 13261

13262 HISHAM ELHAYEK 

 ابراهيم جميل عبدالغنى 13263

13264 NADERI FIROUZ 

 زيدون نجيب محمد على 13265

 صديق بن موسى بن عبدهللا الشهرى 13266

عقله عوض حمتينىسامح  13267  

 سعيد حسن خميس حسن الزيودى 13268

 سعيد عبدهللا محمد على الغاوى 13269

13270 SALIM SAMI SHADID 

 عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد العفيصان 13271

 احمد ناصر سعيد معيوف الهطالى 13272

 صالح بن مهدى بن محمد ال زمانان 13273

ابراهيم الزعابىعائشه سيف على  13274  

 منيف بن محمد بن احسن بن منيف 13275

 نور سليمان محمد شعيب خورى 13276

 سالم الشريف زين سالم سعود الحارثى 13277

 سوسن جالل يوسف الصوالحى 13278

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن احمد بن سعيد 13279

 غاده مصطفى زكى حسين 13280

صالح باسهلعبدالرحمن احمد محمد  13281  

 مريم يوسف ناصر جاسم حميد الزعابى 13282

 قيده عبدهللا احمد زوجه ابوبكر العقيلى 13283

 سحر عقيل على عبدالرحمن هرمودى 13284

 عيسى جميل بالل خادم الحوسنى 13285



 عبدهللا بن محمد بن حسن الموسى 13286

 محمد سعيد حمد مانع الشامسى 13287

محمد زوجه عيسى الجاج خادم الميشيخه احمد  13288  

 مريم عيسى الحاج خادم الميدور 13289

 رخصانه جمعه عبدالرحمن 13290

 حمد عيسى الحاج خادم بطى الميدور 13291

 كمال علي حسن الشواب 13292

 عبدهللا ناصر سالم هويشل الشكيلى 13293

 جمعه حمدان سالم الكعبى 13294

محمد الشهرىمحمد بن حمزه بن  13295  

 عبدهللا ناصر شفلوت 13296

 محمد على عبدهللا محمد البلوشى 13297

 طالل خليفه جمعه دروس الخميرى 13298

 رجا محمود سامى رجا محمود 13299

 سيف راشد مصبح على زحمى 13300

 فاطمه عبيد زوجه حمد محمد جمعه يوسف 13301

 هدى مصطفى محمد المرباطى 13302

 عمير بدر عمير صالح العامرى 13303

13304 MAKIYEH ALI FARJED 

 امل بنت محمد بن سلمان الجبر 13305

 عبدالكريم بن ماضى بن ناصر الربيعان 13306

 عبير اسد بهزاد 13307

13308 RAFATUL ISLAM IMTIAZ AHMED USMANI 

 مبارك محمد بخيت مبارك العامرى 13309

على الجفرىعبدهللا محمد شريف  13310  

 عبدهللا سعيد على راشد الكاس الشحى 13311

 هشام بن محمد بن ابراهيم الهدلق 13312

 بثينه راشد غريب ال محمود 13313

13314 GHEED KASSIM ABBAS DAOUD 

 عبدهللا بن صالح بن عبدهللا البصيلى 13315

 سالم عبيد مبارك عبيد الكتبى 13316

حسين المسعودحسين بن محمد بن  13317  

 هدى خميس زوجه/ راشد سيف راشد بوعفراء 13318

 على حسن خميس محمد احمد 13319

 وليد عوض احمد عمر 13320

 محمد سالم عبدالهادى الحمادى 13321

 فاطمه عبدالرحيم محمد زوجه عبدالرحيم 13322



 محمد عوض احمد عمر 13323

 على ناصر على احمد العيسائى 13324

 احمد ابراهيم احمد على الصالنى 13325

 خميس راشد خميس عابد المهيرى 13326

 شمله عبدالرحمن احمد محمد فلكناز 13327

 جهاد خليل فرج عليبوني 13328

 سيف عبدهللا سيف محمد حيايى اليحيائى 13329

13330 MASOUD HOUSHANG MANOUSSIFAR 

 عبدهللا حسن غلوم محمد 13331

13332 NAZISH KHAN 

13333 VALERIAN MAXIMILIAN VOGELE 

 شديد احمد محمد شديد 13334

 اشرف راتب يونس المجايده 13335

 تريه المرابط الريفى 13336

 ابراهيم عبدالعزيز المعال 13337

 عبيد بن عبدهللا بن عبيدهللا السليمى 13338

 عبدهللا سالم ناصر على البادي 13339

مراد حسناحمد ابراهيم  13340  

 مالك محمد حسين احمد حسان 13341

 جهز بن جايز بن حمود الحربى 13342

 محمد صالح احمد حسين الحارثى 13343

 الشيخه عذيجه بنت محمد بن خليفه ال مكتوم 13344

 سالم ابراهيم محمد سالم الظاهرى 13345

 جمعه مصبح سويدان خميس الكعبى 13346

محمد العفيفىفاضل ابراهيم على  13347  

 راشد على عبدهللا الزعابى 13348

 راشد حاجى جلودارى 13349

13350 AMR I ELSAADANY 

13351 YASUAKI KODAMA 

 جواد بن سلمان بن طاهر بوحسن 13352

 بدريه محمد رفيع 13353

 عبدهللا حمود حسن الجابرى 13354

 سعيد عبيد على العبد اجتبى 13355

سلمان بن فهد الماجدفهد بن  13356  

 راشد عبيد جمعه الشامسى 13357

 فاطمه محسن زوجه محمد ناصر على االحبابى 13358

 وليد محمد محمد ثابت 13359



 خالد بن فهد بن محمد بن حسين 13360

 قسمه بنت سيد بن سعيد عزب 13361

13362 CHEN QIUYING 

 خالد بن على بن سعود التمامى 13363

مبارك الماس راشد الياعدرشا  13364  

 اسامه عادل داود الطاهر 13365

 حسن بن عبدالرحمن بن حسن بن عتي 13366

 عبدهللا محمد احمد الحاج الزاكى 13367

 حسن على حسن احمد الهولى 13368

13369 EMADUDDIN PATTANI 

 عواطف على غالب خليفه المرى 13370

الحسيناحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم  13371  

 احمد راشد معصم جمعه المعصم الفالسى 13372

 حمود بن عبدهللا بن مطلق المطلق 13373

 عليا مطر على عبيد الزعابى 13374

 سعود بن عبدالعزيز بن براهيم االحمد 13375

 على سعيد محمد بن حريمل ال على 13376

 رائد اكرم محمود العباسى 13377

النقبىعلى محمد عبيد محمد  13378  

 سمير ابراهيم محمد عمر 13379

 مصبح احمد حسن حمدان الكعبى 13380

 دينا محمد كامل بغدادى 13381

 محمد بن سليمان بن محمد العبالن 13382

 بادى عبدالرحمن محمد القب 13383

 عابدين طاهر زينل ابراهيم 13384

 صالحه سعيد حميد الحمادى 13385

محمد المحمد علىعلى بن ناصر بن  13386  

 ابراهيم على سيد حسين محمد الحوسنى 13387

 احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن 13388

 اسامه محمود خليل الجوهرى 13389

 مريم حسين زوجه فهد كاظم غلوم عباس 13390

 سميره ماضى ضاهر 13391

 محمد بن عبدهللا بن على ال هتيله 13392

الدين العمرىرضا عبدالرحمن محى  13393  

13394 LAKSHMAN RAMACHANDRAN 

 احمد سرحان سعيد على الكعبى 13395

 محمد بن زيد بن حرسون الخالدى 13396



 حمود بن عبدالرحمن بن حمود االطرم 13397

 خوله سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان 13398

 عبدهللا بن معجب بن مترك العجالين 13399

محمد كرزون مروى بنت سليمان بن 13400  

13401 NAVEED AHMAD 

 عبدهللا محمد على حمد الكعبى 13402

13403 TASDIQUE AMIN PASHA 

 محمد راشد على محمد حجر الشحى 13404

 نوره عقيل محمد هادى حسن الهادى 13405

 نصيب كرامه الجابرى 13406

 سالم محمد سالم بن حثبور 13407

 مهند ابراهيم محمد عبده 13408

 محمد بن صالح بن ناصر بن سمحان 13409

 محمد معتصم العمر 13410

 عبدهللا بن احمد بن ابراهيم البخيتان 13411

 فايز بن ناصر بن محمد الجزيرى 13412

 مالك احمد ذبيان 13413

13414 ATSUO TAKAHASHI 

 عمر نبيل كمال امام حسن 13415

 عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الحمادى 13416

 احمد يوسف احمد يوسف االحمدى 13417

 سامى ابراهيم حماد سليمان 13418

 مبخوت سالم سليمان عبدهللا الصيعرى 13419

 سعود سالم عبيد سالم فروان العجمى 13420

 ماجد محمد االيوبى 13421

 على محمد على سند العنزى 13422

 عبدالوهاب بن خليفه بن على الصالح 13423

بن حسين بن شلوان ال شرمهمحمد  13424  

 الحسين بن على بن حسين السلمانى 13425

 احمد بن سعيد بن احمد المزروعى 13426

 حمد الدحبه حمد العامرى 13427

 سالم بن عبدهللا بن سويد المطيرى 13428

 صال ح بن عبداللطيف بن صالح الموسى 13429

 ابراهيم بن محمد بن عبيد الكعبى 13430

 مروان محمد جمعه راشد المغنى الحمودى 13431

 حسن بن عبدهللا بن محمد الغامدى 13432

 عبيد جابر عبيد السنارى 13433



 حسن بن مصطفى بن صالح سمنودى 13434

 بدر بن عبدهللا بن حسين المسعرى 13435

 محمد ناصر عبود غانم التميمى 13436

 مختار احمد طلبه اسماعيل 13437

13438 JAYARAMAN GURUMOORTHY 

 على احمد حسن الحوسنى 13439

 سعود عبدالعزيز عباسحسن مندوسالبلوشى 13440

 احمد راشد سعيد العضب المنصورى 13441

 باسمه على محمد العيسى ابوحليقه 13442

 اسامه سليم دكروب 13443

 حمد بن محمد بن سليم العنزى 13444

عبدالعزيز محسن الهاشمىامنه محمد زوجه  13445  

 عبدالعزيز بن مرحوم بن موسى المرحوم 13446

 سلمى مبارك صالح باسلوم 13447

 على سعيد جمعان الغامدى 13448

 عدنان بن عبدالهادى بن محمد االحمد 13449

 نعيمه ابراهيم عبدالرحمن جداح الزعابى 13450

 عمر سالم سعيد الجعيدى 13451

سالم عبدهللا الكندىاياد جمعه  13452  

 مصطفى بن طاهر بن عبدالحكيم عثمان 13453

 صالح سيف محمد مبارك المنصورى 13454

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد المال 13455

 عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا محمد الحمادى 13456

 حسن محمد حسن العليوات 13457

 عادل بن على بن ياسين الخواجه 13458

 طاهر بن حسن بن عبد العزيز الجشى 13459

 سيد كامل رسول مدنى 13460

 حسن سعيد حسين بن مرعى الكثيرى 13461

 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الملحم 13462

 احمد بن عبدهللا بن على التمار 13463

 محمد عبدهللا على عبدهللا بن سيفان الشامس 13464

المهوسمحمد بن عبدهللا بن محمد  13465  

 عقيل بن ادريس بن طاهر البودريس 13466

 احمد سامى بدر الهنداوى 13467

13468 SUMEET KAPOOR JAWAHARLAL 

 هنا عادل سعيد قبالوى 13469

 عبدهللا بن حمد بن عبدالرحمن الثميرى 13470



 خالد بن صالح بن سالم السنين 13471

 حمد راشد سعيد محمد بالعامرى اجتبى 13472

 شمسه مطر الخيلى زوجه على خليفه بالعبيده 13473

 احمد سالم على بخيت الراشدى 13474

 عبدالعزيز على ناصر سعيد الحوسنى 13475

 جابر على عبدالرحمن احمد المرزوقى 13476

 ندى بنت محمد سلمان الجبر 13477

 هشام عبدالرحمن يحيى زكريا اليحيى 13478

13479 DAISUKE MARUYAMA 

 مريم عبدهللا زوجه سالم على الزعابى 13480

 محمد ضحى صباح سعيد الهاملى 13481

 مهدى بن عبدهللا بن عجاج العنزى 13482

 بدريه سالم جمعه 13483

13484 MOHAMMAD JAMIL ABDUL MAJID 

 محمد بن ماجد بن سلمان الساده 13485

 محمد بن ابراهيم بن محمد ال عيد 13486

ابن خليفه ابن صالح القريشىعلى  13487  

 يوسف حمدان سعيد محمد العامرى 13488

 خالد سعيد على خميسالعيسائى 13489

 عادل حسين ابراهيم محمد طاهر البلوشى 13490

 احمد بن حسن بن يوسف رحيم الدين 13491

 رائد حاتم حافظ حاتم ابوحجله 13492

 نوره بنت عبدالعزيز بن محمد ابانمى 13493

 شيخه خلفان محمد سالم بن حادث النيادى 13494

 محمد بن سعود بن مطنى الشمرى 13495

 سلطان بن مغيب بن سيف السبيعى 13496

13497 MARIYU BARAYIL PORAKKANDI 

 عبدهللا بن سيف بن راشد الحبسى 13498

 حازم احمد راتب حتاحت 13499

 خليفه بن عوده بن ابراهيم الفضلى 13500

 سعد بن سعود بن سعد الصالح 13501

 ادريس رشيد يوسف عبداللطيف 13502

13503 AYMAN TURK 

13504 ABDUL SALAM PANIKKAVEETIL ALI 

 عبدالرحمن بن حمد بن صالح الشدى 13505

 نسرين محمد امين زوجه محمد طاهر محمد عقيل 13506

 على بن ظافر بن على المرى 13507



مطر على الجميرىمحمد خليفه  13508  

 صالح جمعه صالح جمعه الحوسنى 13509

 جمعه صالح جمعه الحوسنى 13510

 امينه ابراهيم زوجه جمعه صالح 13511

 خالد جمعه صالح جمعه الحوسنى 13512

13513 AHMED BISHR HUSSEIN 

 جمعه ارحمه عبيد الزفين 13514

 عتيق بن احمد بن عبيد العمرى 13515

على راشد عبدهللا ال على امينه 13516  

 خليفه جبر سيف عبيد جبر الزعابى 13517

 سالم سعيد بخيت سعيد اليماحى 13518

 حسين بن ناصر بن محمد المحمدعلى 13519

 محمد بن يحيى بن صغير اليامى 13520

 حسان حسن الصواف 13521

 سالم سرحان سعيد الكعبى 13522

عجاج الهاجرىعادل منيف عامر سالمين بن  13523  

 تركى بن لفا بن ماطر المطيرى 13524

 الطاهره احمد محمد بناى 13525

 فاطمه على عبدالرحمن المال 13526

 محمد سعدالدين الدسوقى ابراهيم 13527

13528 NIHALANI GHANSHYAM FATEHCHAND 

 ابراهيم بن هاشم بن على الغافلى 13529

 على مبارك على مرضاح المرى 13530

 عمار بن حسن بن على الصغير 13531

13532 KUMAR CHANDRAKANT MATHURIA 

 خالد ادريس عبدالرحمن خليل 13533

 زياد بن نواف بن احمد الصالح 13534

 عبدهللا سعيد عبدهللا مسلم العبدولى 13535

 لما موسى بيدس 13536

 ثامر بادى ثعيان البغيلى الرشيدى 13537

سيف المطوع السويدىسيف سلطان  13538  

 شامس بخيت عبدهللا سعيد الكعبى 13539

 موزه محمد سعيد الحبسى 13540

13541 FAIZAL AHAMED 

 احمد بن محمد بن على النمر 13542

 احمد محمد عبدهللا محمد الحنطوبى 13543

 مريم على عبدهللا مخلوف 13544



 فداء بشير عبدالرحيم طهبوب 13545

13546 SADIQ RAHAMAN MOHAMMED MARZOOK 

13547 SUHAIL KUDROLI 

 عبدهللا احمد سالم صالح العامرى 13548

 مصطفى جمال الدين السويفى 13549

 مهند بن احمد بن عبدالعزيز الضراب 13550

 عبدهللا محمد جعفر البيتى بنى هاشم 13551

 موزه عبدهللا مطر زوجه سيف على سلطان 13552

ابراهيم بن على البراهيمحسن بن  13553  

 ماهر يوسف عبدهللا الكيالى 13554

 احمد محمد شريف عبدهللا محمد الحمادى 13555

 فضل محمد ابراهيم المصرى 13556

 عبدهللا بن مانع بن مهدى ال سليم 13557

 عمر جنيد محمد عبدهللا خوري 13558

 عبدالعزيز سعيد على الغامدى 13559

بالربيع بالعبد المنهالىمبارك عيضه  13560  

 عبدهللا ابن حسين ابن محمد العبيدان 13561

 عبدهللا خميس يوسف خليفه المالكى 13562

 فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الموسى 13563

 مى محمود عبدالحميد الخطيب 13564

 نزار عبدالرحمن هائل سعيد انعم 13565

 على حسين على ال عبدالعزيز 13566

 فاطمه على بالجافله 13567

 عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا الحزيمى 13568

 واصل بن حسين بن محمد الناصر 13569

 عماد الدين قونيه لى 13570

 مشارى الحميدى عبدالهادى عادى المطيرى 13571

 زهراء حسن درويشالبلوشى 13572

13573 WAGDI ABDULHADI HAMAD 

 خديجه بندحو 13574

 عبدالرحمن ميرزا حسن ال رحمه 13575

 سعيد سليم سالم باالسود العامرى 13576

 محمد سعيد سالم حسين الجابرى 13577

 احمد سالم محمد المانع الفالسى 13578

 نبال جمال بدوى عمر 13579

 محمد على ابراهيم الجوريشى 13580

 طارق محمد سعيد كامل حمدان 13581



احمد عبدهللا الحوسنىاحمد مصطفى  13582  

 محمد بخيت مسلم محمد طاسه العامرى 13583

 غريب بن صالح بن مهدى ال سماعيل 13584

13585 HODA ABDEL FATTAH 

 اياد حمد عبدالعزيز السيف 13586

 طاهر بن عباس بن احمد سندى 13587

 جمال بن سعود بن حسين خواهر 13588

عبودعائشه ثانى احمد ثانى بن  13589  

 جمال محمد عبدالرزاق مصطفى 13590

 سلطان على سلطان بن ميرين الكتبى 13591

 حمدان محمد على احمد قيوظى 13592

 مصطفى يوسف محمد الرحال 13593

 نبيل عبدالواحد احمد 13594

 جميله على سلطان الكعبى 13595

 حصه هادف حمد العامرى 13596

الصريدىسعيد على راشد سعيد  13597  

 عبدهللا بن صالح بن عبدهللا عيد 13598

 سالم سعيد حميد سعيد المهيرى 13599

 فهد بن محمد بن عبدهللا ابوحيمد 13600

 حنان راشد سيف راشد العامرى 13601

 سلطان عبدالحميد احمد محمد الجمال 13602

 زياد فؤاد بيوض 13603

شميلىمحمد على راشد على بن سبيت بنى  13604  

 حسام امين عبدالكريم ابراهيم 13605

 زينب عيسى زوجه عبدهللا محمد سليمان 13606

 على خميس سعيد راشد الكعبى 13607

 ابراهيم محمد سعيد عيسى 13608

 درهم بن على بن درهم الغبارى 13609

 عبدالرحمن بن عليثه بن عبدالرحمن الجريسى 13610

محمد عبدهللانوره محمود على زوجه  13611  

 محمد احمد سعيد الصالح 13612

 العنود محمد على احمد بن كلى 13613

 محمد برهان صالح الدين الشاش 13614

 ايمن محمد عبدالعزيز السبيعى 13615

 نسرين عادل محمد العاصى 13616

 ابراهيم عبدهللا حميد عبدهللا حياز 13617

 سعيد ربيع صقر البدواوى 13618



 صالح بن على بن حسن اليامى 13619

 زايد سلطان يسلم بن حويل 13620

 ورثه المرحوم محمد ابراهيم العوض على 13621

 عبدهللا بن على بن عبدهللا بودريس 13622

 نوره عبدهللا محمد احمد عبدهللا اال نصارى 13623

 خليفه سالم ربيع سلطان الظاهرى 13624

العامرىعلى عبدهللا عوض خميس  13625  

 منيره عبدالرحمن عبدالرحيم زوجه احمد ناصر 13626

 مبارك محمد مبارك عيسى سعيد المنصورى 13627

 حمدان بن حامد بن رابح المطيرى 13628

 سعيد على سيف على النيادى 13629

 راشد بن عبدهللا بن راشد الخزيمى 13630

13631 ALI GHALEB JABER 

 موسى محسن النجار 13632

 سعيده محمد سلطان الميل 13633

 عبدهللا راشد محمد راشد غبرون الشحى 13634

13635 YAZAN MOH'D GHAZI FATHALLAH 

 مسعود صفر غلوم عبدهللا 13636

 عنوه عوض عبدهللا العامرى 13637

 فاخره نخيره زوجه الحزمى حمود العفارى 13638

 سها حنفى فهمى رجب 13639

بن محمد الصواف يوسف بن كاظم 13640  

 ايمن بن صالح بن محمدطاهر فاضل 13641

 فوزيه على زوجه عبدالرحمن عبدهللا حسن 13642

 بندر بن عبدالعزيز بن عبدهللا السعيد 13643

 زايد محمد سعيد زايد الكتبى 13644

 عبدالرزاق عبدهللا عبدهللا السنان 13645

 شهاب عمر السيد عبدهللا الهاشمى 13646

 زينب رجب ارمله راشد سعيد العضب المنصورى 13647

 اياد مراد حسن 13648

 عبدهللا بن عيسى بن على الشايب 13649

 محمد عبدالعزيز ابراهيم الشهيل 13650

 داليه عبدالجبار حيدر حمدان 13651

 فاطمه سعد الدين عبدالجواد الصالحى 13652

عتوقىنجيبه محمد زوجه محمد على الكميتى  13653  

 على مصطفى احمد الخطيب 13654

 الجازى مبارك على محمد المنصورى 13655



 سالم مسعود سالم على البوسعيدى 13656

 حبيب محمد على محمد الطواش 13657

 السيد مصطفى السيد محمد نعيم الهاشمى 13658

 عبدالعزيز بن محمد بن حسين القصير 13659

الغفلى راشد بطى محمد راشد طروق 13660  

 اسماعيل سالم سحلوف حميد المياحى 13661

 عفيفه حسن ال رستم زوجه محمود على جاسم 13662

 محمد االلفى محمد االلفى 13663

 جمال عمر عبدالعفو العالول 13664

13665 SHINJI MASUDA 

13666 YOSHIHISA IDOTA 

 ممدوح محمد عبدالرحمن ابوزيد 13667

بن رجاء العتيبىمفرح بن الفى  13668  

 احمد فضل جبرهللا دياب 13669

 صادق بن محمد بن حسن البن 13670

 رمزى محمد عبدالواحد 13671

 عوشه صقر زوجه راشد احمد عبيد بن صقرالمري 13672

 عماد عطيه محمد السطرى 13673

 عمار جمال سالم سعيد عثمان الواحدى 13674

السويدىنوال عبدهللا محمد بورحمه  13675  

 جواهر خليل قائد زوجه جمال على الصالح 13676

 سعود بن محمد بن سعود البيشى 13677

13678 HARESH BHARAT KUMAR NIHALANI 

 طماعه محمد زوجه احمد محمد احمد النعيمى 13679

13680 JENS FALENTIN HANSEN 

 راضى ماضى عبدالرحيم شنار 13681

بدوىعدنان رشيد محمود  13682  

 الباقر بن محمد بن عبدهللا البيض 13683

 ناصر طالب ابراهيم ناصر 13684

 ريم خالد راشد جمعه محمد الهاملى 13685

 عارف بن سالمه بن خلف الحويفى 13686

 عبدالعزيز بن احمد بن محمد العبدالقادر 13687

 ساره زيد الجمعان الدوسرى 13688

ناصر سالم الزعابى االء خلف حمزه زوجه غالب 13689  

 سعيد سالم خصيب سالم الساعدى 13690

 صفوت عزت عارف شاهين 13691

 محمد السيد احمد محمد عبدالخالق 13692



 عبدهللا محمد يوسف المرزوقى 13693

13694 MIKIO AOKI 

 على بن عبدهللا بن طاهر العواد 13695

 محسن حسن علي رمضان محمد 13696

يوسف على الحسنعبدهللا  13697  

 احمد دياب عبدهللا الدلو 13698

 حصه عبدهللا محمد مسلم المرزوقى 13699

 محمد ياسين زاهد الحمادى 13700

 امنه مصبح حمد سالم المعمرى 13701

 احمد حسن محمد نور 13702

13703 ZHENG YUQI 

 زينه احمد محمد االغبرى 13704

 محسن علوى محمد الصافى 13705

13706 MUHAMMAD ISMAIL MUGHAL 

 نايف عبدهللا مطلق الهريس 13707

 خالد بن محمد بن ابراهيم النعيم 13708

 نايف عبدالمحسن على السيف 13709

 جوده محمد عبدالعزيز شلبى 13710

 جميله بطى عبدهللا زوجه هانى راشد اليتيم 13711

13712 RICHA MADAN 

الطليع الظاهرىسيف على احمد محمد  13713  

 محمد بن حسن بن عبدهللا النمر 13714

 مؤيد بن جواد بن صالح العبدرب النبى 13715

 مهند محمد غازى صادق المزينى 13716

 محمد حيدر عيسى 13717

 محمد منار مصطفى الشقفه 13718

 خليفه غانم عبيد زعل الحميرى 13719

المالصديقه اسد الرئيسى زوجه يونس حسن  13720  

 هدى بنت احمد بن حسن ال سنبل 13721

 حسن بن عبدهللا بن على ال قمبر 13722

 فاطمه محمد عبداللطيف عثمان البسام 13723

 داود بن سليمان بن عامر المدهوشى 13724

 نضال حامد احمد داود 13725

 صالح بن محمد بن سعد بن شقير 13726

 بدر صالح باهيصمى 13727

سالم راشد احمد المر الكعبىسعيد  13728  

13729 SHENAAZ ZAHOOR DATTU 



 عبدهللا محمد حسن محمود ال على 13730

 محمد صبحى احمد عطاطره 13731

 عبدهللا حسن عبدالرحمن محسن ال على 13732

 على عبيد راشد سالم السالمى مرشودى 13733

 مصطفى فؤاد الحريرى 13734

المهيرىزعل خليفه بن زعل  13735  

 سلمان بن حجى بن محمد الحسين 13736

 مفلح عبدهللا مفلح عبدهللا النقبى 13737

 محمد عوض على عوض 13738

 سعود بن جمعه بن صقر العساف 13739

 ماجد بن محمد بن عمر بادخن 13740

 مريم مصبح بيات محمد بيات الفالسى 13741

 بيير داود رزقو 13742

سمعانسوزان رفيق  13743  

 على محمد يوسف خليل 13744

 تاج الدين محمد بدر الدين الحسنى 13745

 خلفان سالم خليفه مسلم الكعبى 13746

 عبداالله محمد وزنى 13747

 جمعه سعيد راشد على بن مويزه 13748

 دنى مسعوده 13749

 سميره محمود عبدهللا خورى 13750

المسمارىسلمى ربيع على ربيع هاشل  13751  

 عبدهللا بن سلمان بن محمد شليل 13752

 فائق محمد سعيد فائق مناع 13753

 عيسى عبدهللا عبدالرحمن 13754

 عزه احمد بهنساوى محمد 13755

 عبيد على سعيد عبيد مسيعيد المزروعى 13756

 سيف سلطان منصور الشدى المنصورى 13757

 فهد سعيد صالح داعوس العامرى 13758

 سيف محمد احمد عتيق المهيرى 13759

 هناء حسن محمد زغبر 13760

 منى حسن محمد محمود زغبر 13761

 على ابراهيم مالك الشحى 13762

 حبيب حسن على الحافظ 13763

 احمد سالم محمد باقديم 13764

 يوسف سعد حمد مخلف العنزى 13765

 احمد اسماعيل محمد احمد البلوشى 13766



 غاده محمود ابراهيم الدغر 13767

 فاطمه سالم زوجه حميد على حميد الزعابى 13768

 خميس مبارك سحيم حسن القايدى 13769

 خديجه يحيى محمد احمد الكمالى 13770

13771 AMIR AREF ZEBIAN 

13772 YOLANDA ANDALLO MOLINA 

 عيسى جاسم محمد الحداد 13773

اللحيدانخالد بن على بن حمود  13774  

 طارق عبدالرحمن محمد جاسم 13775

 خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم 13776

 وائل فريز حركه 13777

 محمد غالى فهد المطيرى 13778

 عائشه اسحاق مال هللا 13779

 دالل عبدالواحد محمد جاسم البلوشى 13780

 حسين بن محمد بن سعيد ال ضاعن 13781

بن عايض الصيعرىبخيت بن يسلم  13782  

 عادل بن صالح بن عيسى العسكر 13783

 امينه اسحاق مال هللا فيروز 13784

13785 ROQUE SEBASTIAN PEREIRA 

 عباس بن على بن حسين الجعيدان 13786

 محمد حسن ثانى حسن الحمادى 13787

13788 KEISUKE KADOWAKI 

 سعيد سيف عبدالرحمن عبدهللا االفخم 13789

 سليمان خالد محمد سعيد الحضرمى 13790

 زبن بن عبدالرحمن بن عبدهللا الجبرين 13791

 عقيل بن ابراهيم بن حسين الحسن 13792

 صالح بن محمد بن عبداللطيف الشعيبى 13793

 احمد عوض ضيف 13794

 عبدهللا بن مطلق بن دبيس العتيبى 13795

 عيسى خليفه احمد المحمود البلوشى 13796

 محمد بن احمد بن عبدهللا الحنيطه 13797

 ربى محمدصالح عبدالسالم عرفات 13798

 جاسم بن محمد بن عبدهللا الخليفه 13799

13800 SHIGEKAZU IDO 

 غالم كريم احمد على 13801

 موزه جمعه الماس مبارك 13802

 جاسم محمد خلفان على الشحى 13803



 بندر بن مساعد بن ابراهيم المزيد 13804

 محمد بن خالد بن محمد النعيم 13805

 احمد يوسف سالم احمد يوسف 13806

 فهد بن ناصر بن احمد ابانمى 13807

 ماجد بن على بن حجى الخليفه 13808

 مثعى بن حسن بن شويحط الدوسرى 13809

 عفراء خميس ناصر حمد المزروعى 13810

 صالح الدين احمد محمد احمد عبدهللا المعينى 13811

 عماد يوسف سليمان عبدالغنى 13812

13813 KHETAM IBRAHIM JABER 

13814 ALI JABBAR HUSSEIN 

13815 JYOTI SHARMA 

13816 MANOJ GUL THAWANI 

13817 NASIR MEHMOOD MUKHTAR AHMED 

 حسن بن صالح بن هاشل ال بالحارث 13818

 عبدالعزيز فرحان سلطان الريس 13819

بن مهدى بن على لسلومعبدهللا  13820  

 منيف بن هابس بن عايد الحربى 13821

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا السليمى 13822

 محمد بن احمد بن محمد الغامدى 13823

 احمد بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين 13824

 مالك بن على بن سلمان ال داؤود 13825

 شهيل بن حمد بن عبدالرحمن الشهيل 13826

 عصام بن حسن بن عبدهللا الدليجان 13827

 محمد بن عبدالعزيز بن ناصر المطوع 13828

 لمى فيصل فيصل سعدو كعوش زوجه الشيخ خالد 13829

 سعيد محمد سعيد بن حميدان 13830

 على محمد سعيد نايع النيادى 13831

 عيسى عبدالكريم يوسف الشيراوى 13832

13833 AHMED SYED SALAHUDDIN 

13834 CLIFFORD NEIL CARLO 

 جاسم محمد عبدهللا النبهان 13835

13836 DAVID RONALD GOODWIN 

 عبدالمجيد بن سعود بن محمد القويضى 13837

 عباس يحيى ماجد حسن 13838

 حسين بن مهدى بن حسن ال عبيد 13839

 احمد غالب موفق قشالن 13840



عبدالرحمن الكمالىعبدالواحد شافعى  13841  

 غبيشه على بالحميدى زوجه خليفه سالم اجتبى 13842

 محمد عبيد محمد راشد الكعبى 13843

 نادره عبيد خلفان سالم الرضه 13844

 زياد بهجت البنا 13845

 عبيد سعيد عبيد بن فريشالكندى 13846

 عبدهللا محمد عبدهللا احمد البلوشى 13847

على نقى الزرعونىماجد ابراهيم  13848  

 خالد عبدهللا محمد محسن عبدالنبى 13849

 يوسف احمد عبدهللا 13850

 سلطان بن محمد بن عبدالرحمن الثنيان 13851

 سيف عبيد جمعه سعيد بن عديل 13852

 ابراهيم احمد على ابراهيم الصالنى 13853

 حسن سمير على العبدالمحسن 13854

غفيلى العتيبىبندر بن مطلق بن  13855  

 يحيى على ناصر سعيد الحوسنى 13856

 حسين بن على بن على الرشيدان 13857

 باسم احمد محمد عماوى 13858

 عبدالرحمن بن احمد بن شلوان الغامدى 13859

 عبدهللا ناصر عبدهللا المحيا 13860

 طارق سيدالدخاختى 13861

 عادل عيسى حور المهرى المهيرى 13862

 سلطان على عبدهللا على المنصورى 13863

 اسعد عالم شوفانى 13864

 اسماعيل بن ابراهيم المدلج 13865

 منا خضير عبدالحسن بروايه 13866

 احمد مبارك عبدهللا المنصورى 13867

 حصه جمعه عبدهللا المراشده 13868

 نايف بن محمد صالح الريحان 13869

عبدالرحمن الحوسنىعبدهللا عيسى عبدهللا  13870  

 خالد سالم احمد سيف طنيجى 13871

 سليمان محمد شعيب خورى 13872

 سليمان بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحصينى 13873

 منى سعيد زعل المريخى 13874

13875 HASINA SHAMAIL NASEER 

 صالح بن حمد بن على السالمه 13876

عبدالواحدفرح احمد عبدالرحمن زوجه فهد  13877  



 محمد ناصر احمد حسين الحمادى 13878

 امل عبدهللا حمودى زوجه خميس على محمد 13879

13880 ROBERT JOHN PATTERSON 

 ابراهيم بن احمد بن يوسف الخميس 13881

 محمد ابن حسين ابن جاسم العطيه 13882

 محمد سيف محمد حسين الشعالى 13883

عبدهللا بن حاتم البلوشىعلى عبيد ابراهيم  13884  

 ناجى بن سلمان بن عبدرب الرسول الناصر 13885

 على عبدالكريم على البستانى 13886

 رنا فرح عيسى حسين 13887

 زينه السيد عبدالرحمن العلوى 13888

 عبدهللا على حمد محمد الجنيبى 13889

 جال عبدهللا احمد عمر 13890

المعلمعبدهللا سعيد سالم حسن  13891  

 عبدهللا بن حسين بن محمد القطيفى 13892

 منير بن احمد بن ابراهيم ال رضى 13893

 احمد بن سالم بن سعيد العمودى 13894

 مشارى بن عبدهللا بن احمد النعيم 13895

 فاطمه محمد زوجه يوسف احمد محمد الروسى 13896

 يوسف بن فواز بن فائز الشريف 13897

عبداللطيف احمد عبداللطيففراس  13898  

 عبدهللا محمد عبدهللا حسن الحمادى 13899

 محمد مرضى حمد الدوسرى 13900

 عبدهللا سعيد صالح فضل البريكى 13901

 خالد بن محمد بن صالح المزهر 13902

 موزه راشد سيف راشد الحمراني 13903

 مريم محمد عبيد راشد المجر 13904

ابراهيم حنانادية حبيب  13905  

 محمد مبارك عبدات الكثيرى 13906

 سالم مزعل صالح الصعيرى 13907

 منى ثانى على خليفه بن غليطه 13908

 يوسف عبدهللا محمد خميس الفارسى 13909

 قيصر غالم رسول زوجه يحيى محمد الكندى 13910

 جميل بن عباس بن محمد رشوان 13911

 وليد ابراهيم محمد البسطى 13912

13913 JUN IWASE 

 هند سلطانه البرت ارمله سعيد جمعه مرزوق 13914



 فاطمه سعيد سلطان بن حرمل 13915

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الدوغان 13916

 وضحه سليمان عبدهللا على الصيعرى 13917

 سعاد خليفه زوجه راشد عبيد بن علوه 13918

عبدالرحمن مرعىمحمد بن عبدهللا بن  13919  

 ماجد سعيد ماجد حسن ال على 13920

 محمد فاضل خليفه فاضل المزروعى 13921

 عبدالعزيز بن محمد نصوح بن على السمحان 13922

 حسين بن على بن محمد البهلول 13923

 جالل صبحى محمد جالل القطب 13924

 ثامر محمد مقحم المهيد 13925

السيهاتىمنير راشد حسين  13926  

 خاتون جاسم حسن بن جعفر 13927

 ماجده عبدالحميد مصطفى 13928

 يوسف بن على بن محمد الشاب 13929

 احمد بن عبدالعزيز بن حمد البسام 13930

 حمد سليمان خورى 13931

 لمياء سليمان محمد شعيب خورى 13932

 اسماء عبدهللا على 13933

 عائشه ابراهيم بالل حبيب 13934

 موزه سلطان سعيد 13935

 نوره سالم عبيد السويدى 13936

 مصطفى بن حسين بن ياسين الخواجه 13937

 احمد محمد صالح عبدالرحمن الرميثى 13938

 دايل بن عبدهللا بن ابراهيم الدايل 13939

 نور قاسم يحيى المفلحى 13940

13941 SARAT CHANDRA KUMAR 

قريعحمد بن مدهش بن حمد ال  13942  

 عبدهللا بن ياسين بن على السلمان 13943

 احمد بن عبدالعزيز بن احمدالخميس 13944

 خالد عمر عبدهللا عمر النقبى 13945

 خالد بن على بن سعيد بن جبعان 13946

 سهام خليل نظمي ابراهيم عالء الدين 13947

13948 DILEEP KUMAR UNNAYAKATH VALAPPIL 

عبدهللا محمد النيادىموزه محمد  13949  

 سليمان بن عمران بن سليمان العمران 13950

 االنسه شمسه راشد بن عويضه القبيسى 13951



 خميس احمد حسن خميس عبيدلى 13952

 عائشه عبدهللا زوجه حسن عبدالرحيم 13953

 حاتم خضر فرحات ابراهيم الزهار 13954

 صالح حمد سعيد صالح المنصورى 13955

 عبدهللا سلمان محمد سلمان الجاسم 13956

 اسامه لبيب رياض 13957

 سهام الخمليشى 13958

 حسين بن محمد بن ابراهيم التركى 13959

 ايمان احمد حسن قمبر 13960

 عدنان بن عبدالرحمن بن عمر نحاس 13961

 محمد بن ابراهيم بن سليمان الخطيب 13962

 صالح درويش صالح محمد المطوع 13963

 على احمد على سلمان 13964

 محمد بن منصور بن على المؤمن 13965

 حازم صالح سعد يوسف 13966

 محمد بن عبدهللا بن على بن منيع 13967

 ابراهيم محمد على احمد المال بنى حماد 13968

 عائشه بنت عبدهللا بن منصور ابالخيل 13969

 جمال سلطان سعيد المزروعى 13970

عبدهللا يسلم الشيبهمبارك  13971  

 حسن محمد حسن عبدهللا الكاف 13972

 حسام محمد جليل عبدالرحمن سلطان العلماء 13973

 احمد يوسف تباشير 13974

 وحيد يوسف احمد عبدالهادى 13975

 رامى محمد عبدهللا حسونه 13976

13977 MUHAMMAD ASHRAF ADAMJEE 

13978 MUHAMMAD ALTAF HAJI NOOR 

13979 MOHAMMED ALTAF KHAN 

 محمد على زارع 13980

 احمد مراد مكانسى 13981

13982 SOLIEMAN ALI ABDEL KHALIQUE 

 نوريه ناصر سالم صالح الداهش 13983

 عبدالهادى بن عبدهللا بن سلمان ال ظريف 13984

 عبدالسالم بن محمد بن طاهر البخيتان 13985

االصمخلولوه يوسف حمزه موسى  13986  

 سلطان على عبيد على المهيرى 13987

 حبيب سامى ريحانا 13988



 ماجد فهد هندى الحارثى 13989

 احمد محمد احمد يوسف االحمدى 13990

 زمزم عبدالعزيز زوجه يوسف عبدهللا عبدالرح 13991

 سعيد علي سالم احمد الهيهود المزروعي 13992

 سعيد على محمد طاهر 13993

فرج عبدهللا زوجه عدنان على عبدهللا هدى 13994  

 حنيفه على محمد ابراهيم 13995

13996 SIVAKAMASUNDARI NATARAJAN 

 محمد بن احمد بن محمد الحارثى 13997

 على بن باقر بن عبدهللا الناصر 13998

 شريف محمد الباسل سيد 13999

14000 PARSRAM DHIRANI 

بن متعبمحمد بن عبدالعزيز بن راشد  14001  

 جابر بن احمد بن محمد ال شقيح 14002

 محمد احمد حسن السعيد 14003

 محمد احمد احمد محمد الطاير 14004

 عبدالحق عبدهللا بركات عبدالصمد 14005

 امنه السيد اسحاق السيد مرتضى 14006

 امنه على محمد الخيلى 14007

 احمد عبدالعزيز احمد باوزير ال بريك 14008

 راشد محمد على سالمين الظاهرى 14009

 صفيه عبدالجليل قاسمى سورائى 14010

 سليمان محمد حمد الصريخ 14011

 سعيد حمود بن حمودى ابراهيم الحمادى 14012

 فائقه محمد ولى عبدهللا كرمستجى 14013

 احمد عتيق سعيد راشد المقعودى 14014

 محمد السيد منصور محمد الهاشمى 14015

 محمد على ناصر احمد الباخشى الحميرى 14016

 ايمن عمر سليم المحيسن 14017

14018 KEIKO TSUDA 

14019 TAKUMA KIDA 

14020 YOSHIAKI IGO 

 اسامه محمود الفوط 14021

 ابراهيم بن احمد بن سعد الهالل 14022

14023 DOMLUKE SAVIO FRANCIS D'SILVA 

 راشد نصيب محمد نصيب العفارى 14024

 محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الرشيد 14025



 جمال بن على بن مبارك العقيل 14026

 حسين بن طاهر بن محمد المسلم 14027

 عدنان بن احمد بن محمد الملحم 14028

14029 SYED MOHAMMAD ASAD SYED ABDULHAMEED 

 جاسم بن احمد بن على الحايك 14030

المحرزىعلى سيف على سالم  14031  

 رفيعه عبدهللا سعيد زوجه بطى عبدهللا جمعه 14032

 فاطمه راشد احمد المطروشى 14033

 محمد عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الحمادى 14034

 بلقيس على زوجه محمد حسن عبدهللا احمد 14035

 شاديه محسن عبدهللا العامرى 14036

 سعيد سعد عوض الشقيرى المهندى 14037

 محمد حسين بن عبدهللا بن حسين الشخص 14038

 ريم على عبدهللا الصورى 14039

14040 TEMPO GLOBAL GAINS (FZC) 

14041 PUNNOOSE GEORGE 

14042 TARIQ RAZI 

 اياد اسعد اسعد 14043

 حسين بن على بن طاهر العبدرب الرضاء 14044

 ثريا عبدهللا نوراللهى 14045

 سمر جوزف غنطوس 14046

 طارق عوض عمر عوض سميدع 14047

 احمد بن محمد بن دحمان ال جالب 14048

 جورج الياس الريف 14049

 شيخه راشد زوجه سعيد على سالم على الكتبى 14050

 فهد سلطان محمد عناد الكعبى 14051

 محمد احمد بدر عبيد البدور الياسى 14052

 صالح مطر سعيد سالم الساعدى 14053

14054 UMALSAAD ABDUL GAFFAR 

 وليد خالد السعيد 14055

 ايمان محمد كامل بغدادى 14056

 سليمان محمد عبدالرحمن مندنى 14057

 مصطفى على مصطفى الفليخ 14058

 محمد كامل جابر بغدادى 14059

 ياسر محمد كامل بغدادى 14060

 ناصر بن حمد بن صالح اليامى 14061

14062 YOUSEF ALI IBRAHIM 



 محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن الدوغان 14063

 عبدهللا سعيد بخيت عبيد بن جابر 14064

 عبدهللا بن عبدرب بن سعيد رقبان 14065

 زياد محمود حسن الالذقانى 14066

 نضال حسن ياسين الخطيب 14067

 عبدهللا بن على بن عبدهللا السلمان 14068

حميدان الفالسىجمعه احمد خليفه بن  14069  

 محمد سالم سيف حميد الفالسى 14070

 حمد بن عثمان بن حمد الحميزى 14071

 شاكر بن مجول بن مطير الشمرى 14072

 ناجى بن عبدهللا بن حسين الصقر 14073

 محيميد بن عسكر بن ذياب الحربى 14074

 رشاد طه رشاد عبد القادر العجيل 14075

جميلحسن محمد عبدهللا  14076  

 بشار عبدالعزيز سليمان العيدى 14077

 عبدرب النبى بن موسى بن احمد الصائغ 14078

 احمد بن عبدرب النبى الصائغ 14079

 ايمن عبدهللا على عالن 14080

 ندى محمد عبدالعزيز المدفع 14081

 مريم عبدالعزيز ارمله حسين على الوحيدى 14082

 ايمن سميح محمد سعيدان 14083

 محاسن عيد محمود موسى 14084

 هند بنت راشد بن حسن ال طالب 14085

 راشد سعيد محمد شريف محمد ال مسلم 14086

 سعيد على خلفان صياح اليماحى 14087

14088 BEENA POTHEN POTHENPERACKAL KURIEN 

 مريم عبدهللا راشد عبدهللا الظاهرى 14089

 محمد عبدهللا حميد حمد الخاطرى 14090

 سميه محمد شريف عبدالرزاق 14091

 احمد محمد احمد المهيرى 14092

 اسماء عونى فياض عكاوى 14093

 عفراء خليفه محمد سعيد المنصورى 14094

 عبدهللا احمد عبدهللا ال بشر 14095

 عبدالعزيز على عبدهللا محمد الشمس 14096

 سالم عادل صعب 14097

 اديب عاشور عرفه كليب 14098

 راشد سالم محمد سيف القايدى 14099



14100 MANSOOR IBRAHIM MAHMOOD RASHEED 

 مباركه الحيد 14101

 راشد جمعه راشد المهيرى 14102

 عايده احمد مصطفى نوار 14103

 حنين ابوبكر احمد 14104

 احمد سعيد محمد عبدهللا ظنحانى 14105

 عتيق هالل جابر على محمد مالح المنصورى 14106

 الشيخه صفيه خالد القاسمى 14107

 محمد احمد جهانكردى 14108

 عبدالعزيز على عبدالرحمن الريس 14109

 كمال بن سلمان بن حميد الزواد 14110

 حمده خميس احمد 14111

 عبدهللا محمد درويش عبدهللا الفارسى 14112

 فاطمه سعيد ناصر سيف 14113

 اسماعيل عيسى حاجى اميرى 14114

 كليثم راشد سعيد قحيص 14115

 عبدالعزيز بن محمد بن مبارك الخليفى 14116

 نهله سعد هللا عثمان محمد 14117

 عائشه سالم محمد المرى زوجه خالد بطى محمد 14118

 حسن بن ابراهيم بن احمد البحار 14119

 على بن عبدهللا بن راشد المرى 14120

 عبدالسالم محمد قاسم محمد 14121

 عادل بن عبدهللا بن سعيد الغامدى 14122

 ابراهيم بن على بن محمد الشاب 14123

 محمد بن بادى بن حويل الدوسرى 14124

 عبده احمد مسعد الشارقى 14125

 مجدى غريب ناصر االحبابى 14126

14127 MAVJI DHANJI JADVA 

 خديجه ميرزا غلوم 14128

14129 ANESH NANIK JAGTIANI 

 محمد صالح محمد الشامسى 14130

 بدر خلفان سيف عبيد بن بدر النعيمى 14131

 ماجد محمد سعيد عبيد الجروان 14132

 صالح بن فهيد بن صالح الحارثى 14133

14134 SRIVIDYA SUBRAMANIAN 

 راشد مبارك قران راشد المنصورى 14135

 فاطمه عبدهللا ابوبكر على الجفرى 14136



على بن عبدهللا البحرانىعادل بن  14137  

 ذيب زكى الحاج حسين العاصى 14138

 وحيد بن محمد بن مبارك الهاجرى 14139

 سلمان بن صالح بن احمد ال اسريح 14140

 وائل على رضا على الهاشمى 14141

 رقيه سعيد احمد بغدادي 14142

 على راشد على محمد حجر الشحى 14143

الكعبىسالم محمد خلفان محمد  14144  

 سلطان حسن احمد الخفيلى 14145

 ابراهيم على حسن غريب الحوسنى 14146

 بسام فضل عزالدين 14147

 على احمد محمد بالحمر 14148

 ماجد بن مرشد بن جريبيع الحربى 14149

 سامى محمد جالل امين الكردى 14150

 خالد على حسين العامرى 14151

المحسينصالح بن احمد بن محمد  14152  

 بندر بن ربيعان بن ناصر الربيعان 14153

 سعيد حمدان عبدهللا نظير الجنيبى 14154

 عمار بن حسن بن ياسين بخيت 14155

14156 KOHSUKE HAYASHI 

 عبدالرحمن عثمان حسن الصومالى 14157

 خلفان عبدهللا حميد الشيبه 14158

 حسن بن سلمان بن احمد العبدالعزيز 14159

 حمده مبارك على محمد المنصورى 14160

 نوال اسماعيل عبدهللا احمد 14161

 حسين على عبدهللا حسن عبدولى 14162

 عبدهللا محمد صالح احمد الجيد النعيمى 14163

 محمد خليل خليل جاموس 14164

 محمد بن احمد بن محمد العيسى 14165

 حسين بن حسين بن محمد الموسوى 14166

 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن على الخميس 14167

 صالح بن خامس بن سبيل الرشيدى 14168

 عصام عبداللطيف محمد نبهان 14169

 عبيد على عبيد راشد المنصورى 14170

 صباح عبيد زوجه سالم هاشل الشامسى 14171

 احمد محمد فرضاهلل محمد عبدالرحمن العوضى 14172

مصطفىلطيفه عبداللطيف محمد  14173  



14174 JOHN DEARN SMITH 

 سامح محمد عرفات ابراهيم 14175

14176 RIE ISHIKAWA 

14177 TAKAYUKI SEKIYA 

14178 WAKATO ONO 

14179 NOBUKO ITO 

14180 TAKAHIKO OKAMOTO 

 احمد عبدالرحمن عبدهللا الرويح 14181

 حسين بن محمد بن حسن المهناء 14182

محمد بن عبدالمجيد العيسىعبدالمجيد بن  14183  

 ناصر جاسم احمد راشد المالكى 14184

 رائد بن ابراهيم بن عبدهللا الروضان 14185

 الياسرزوق كاتو 14186

 طارق يوسف عبدالرحمن العبد الجبار 14187

 مريم محمد عبدهللا احمد 14188

 عبدالقادر سعدى عبدالقادر صالح 14189

محمد المخدمسامى بن على بن  14190  

 هبه عيسى عبدالرحمن عبدهللا العتيق 14191

 حبيبه احمد حسن مطر الحوسنى 14192

 منصور بن غازى بن بريكان العتيبى 14193

 عائشه على عبدهللا زوجه سيف عبيد البوش 14194

 هدى عوض محمد عوض عوض سلوم 14195

 عبدالمجيد عبدالمحسن عبدهللا المبارك 14196

 خريفه على عبدهللا ناجع المنصورى 14197

 عبدالسالم بن محمد بن عبدالمحسن ابانمي 14198

 خليل بن مداح بن رمضان الشمرى 14199

 اسماعيل محمد حسن على الشريف 14200

 محمد جوده على منصور 14201

 محمود سعيد عبدالمعطى ابوامونه 14202

 يوسف بن عبدالوهاب بن ابراهيم البناى 14203

 على سالم عبدالرحمن حمد المدفع 14204

 عباس بن صالح بن احمد العلى سالم 14205

14206 AHMED MICHAEL AL HADAD 

 احسان سليمان ابراهيم الكوشلى 14207

 يوسف بشاره المنير 14208

 فردوس عامر عبود 14209

 عبدهللا عبدالجبار محمد الماجد 14210



 سعيد خلفان المرى 14211

14212 ESSAM KAMAL ELDINE 

 مبارك محمد مبارك الجابرى 14213

 خوله سالم ناصر على البادى 14214

 مدحت حسنين احمد حسن 14215

 انيس بلقاسم الغالى 14216

 مريم اسماعيل صديق 14217

 خلفان احمد ظبيب بن سرور المزروعى 14218

14219 TARIQ MEHAOOD 

الرسينىمحمد بن ابراهيم بن محمد  14220  

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا البريك 14221

 على بن سلمان بن محسن الصادق 14222

 ناظم بن سلمان بن على بوطيبان 14223

 احمد سالم حميد المشوى 14224

 عتيق محمد سالم مسفر الظاهرى 14225

 نورالدين مصطفى انور البورينى 14226

سالمايمن بن جواد بن موسى المحمد  14227  

14228 JUN HIRANO 

 احمد بن صالح بن صالح الصوالح 14229

 حمد جاسم محمد فوالذ حسن 14230

 بسام موسى السطاح 14231

14232 LUO LAN 

 احمد بن صالح بن على القويعى 14233

 صالح عايض سالم 14234

 طارق ابن ابراهيم ابن محمد العلوان 14235

باحطابصالح بن احمد بن سالم  14236  

 خليفه سيف راشد احمد القبيسى بنى ياس 14237

 نوف حسن صالح حسن ابراهيم الحجى 14238

 ساير بن سماح بن محمد الرشيدى 14239

 صفاء عبدهللا زوجه فؤاد محمد حاجى العوضى 14240

 محمد حسن عطيه 14241

 عمار كريم داد شيرول ال مندوس 14242

مرزوق الشامسىعبدهللا سعيد جمعه  14243  

 عاليه محمد سعيد عمر العامرى 14244

 سكينه محمد احمد الحوسنى 14245

 عائشه عبدالعزيز زوجه جوعان مبارك المزروع 14246

 اثير مفيد سعود تهتمونى 14247



14248 MOHAMMAD OMAR M. SHIHAB 

 ساميه محمد محمود لقمان 14249

14250 FARIBA EYNOLLAH KHODABAKHSHI 

 محمد عبدهللا حسن محمد اهلى 14251

 عيد خلفان محمد بن سهيل المهيرى 14252

 محمد ظافر حمد راشد الدوسرى 14253

14254 VIMALA AJAI PETER 

 خالد عبدهللا محمد كبيس اليافعى 14255

14256 MASANORI INOUE 

 على محمد شاكر 14257

 عبدهللا احمد راشد عبدهللا حمودى 14258

 مصبح راشد على المزروعى 14259

 محمد ابن عبدالرحمن بن محمد الرزيزاء 14260

 منى بنت محمد بن احمد المنيف 14261

 الشيخه غايه خالد صقر محمد القاسمى 14262

 ايمن بن عبدهللا المسغونى 14263

 سعيد محمد خلفان محمد سالم الكعبى 14264

 محمد بن محمد بن سالم السيهاتى 14265

 اسامه بن سلمان بن محمد الشخص 14266

 سالم محمد عبدهللا بالعبيده 14267

 عبدهللا شيخ علوى شهاب 14268

14269 TAKAHIRO HORII 

14270 MOHAMMAD HARIS 

 احمد يعقوب على محمد نصير 14271

 احمد بن عايش بن محمد العلى 14272

 عصام بن محمد بن جواد العبدالمحسن 14273

14274 HANG GU 

 مبارك احمد مبارك زباد الحارثى 14275

 طالب محمد على سعيد عبيد الحبسى 14276

 شيخه اسحاق عبدهللا محمد المازم 14277

14278 RICHARD NATHAN STREETON 

 عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن بوصال 14279

 موزه عتيق سعيد راشد دعفوس السويدى 14280

بن على القحطانىعلى بن سعيد  14281  

 عزيز بن عبدهللا بن حسين البلوشى 14282

 ايمان سالمه محمد ابوالكمال 14283

 مريم موسى خليل العيله 14284



 ياسمين فؤاد جبر احمد خضير 14285

 محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم القرينيس 14286

 سليمان عبدهللا محمد العريفى 14287

عباس اسماعيل خورىاحمد محمد اسماعيل  14288  

 عبدهللا صالح محسن عمر الكثيرى 14289

 اميمه رشدى زوجه سالم عبدهللا الحميرى 14290

 محمد امين يحيى عبدالرؤوف عبدالهادى 14291

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العياف 14292

 شادى هشام طلب العزه 14293

 على بن محمد بن على السلطان 14294

ياسين بن على السلماناحمد بن  14295  

 امجد بن عبدهللا بن سلمان الغريافى 14296

 عماد بن سلمان بن محمد ال كاظم 14297

 محمد راشد عبيد راشد الكعبى 14298

 ظبيه سعيد زوجة خليفه محمد القمزى 14299

 محمد صالح سالم صالح الكربى 14300

 حسن حلمى نمر السوافيرى 14301

عبدالرحيم عبدالهادى ابراهيم محمد 14302  

 رافع محمد احمد محمد على 14303

14304 MARY GORETI MUSHUKU 

 سالم راشد خليفه سيف كاسب المسافرى 14305

 محمد راكان احمد طلعت الرفاعى 14306

 هاله محمد شحاده االسمر 14307

 فهد بن محمد بن ابراهيم الحميضى 14308

 شمسه سيف على على الغفلى 14309

 مريم عبدالعزيز زوجه عبدالرزاق محمد 14310

 محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن سعيد 14311

 غسان محمود جاسم 14312

 مطر خميس الشيبه سالم الخميرى 14313

 محمد بن حسين بن عساف العساف 14314

 عمار حسين محمود عقال 14315

 سلوى على محمد اسماعيل الحوسنى 14316

سالم محمد حميد الكتبىمحمد  14317  

 عوض عبدهللا بطى عوض الكعبى 14318

14319 REYNOLD FRANCIS BAGANZA 

 احمد مبارك احمد بريك 14320

 احمد ابراهيم حسن على االميرى 14321



 عبدهللا بن محمد بن عمر البنيان 14322

 محمد دخيل صنيتان الشمرى 14323

المنهالىمحمد مبخوت النوه احمد  14324  

14325 MUKESH RAGHUMAL CHETWANI 

 ياسر بن الحبيب عنان 14326

14327 KHALID KHAN 

 فهد بن عبدهللا بن خالد العتيبى 14328

 محمد ناصر على الرجب 14329

 انور عبدالرزاق يوسف الخاجه 14330

 امنه عبدهللا عقيل عبود ماضى 14331

14332 KAZUNORI NUMATA 

 عبدهللا بن ابراهيم بن محمد الناصر 14333

 منيره عبدالعزيز زوجه وليد احمد عبدهللا 14334

 عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن الصبحى 14335

 خالد على ابوشقير 14336

 عارف بن سعيد بن منصور الجشى 14337

 ماجد عبدالرحيم سالم الغانمى 14338

 صالح على احمد العولقى 14339

 فؤاد خالد عبدالعزيز الملحم 14340

 فاطمه محمد محمد دشقونى 14341

 عبدهللا شائف عبده سالم الحربى 14342

 محمد سعيد جمعه مرزوق الشامسى 14343

 جمعه سعيد جمعه مرزوق الشامسى 14344

 وسام فهمى ابراهيم 14345

 جمال احمد عبدالعزيز يوسف الصباغ 14346

محمد سالم بن هاشلفاطمه محمد زوجه  14347  

 عبدهللا هشام عبدهللا محمد الشيراوى 14348

 فهد بن عبدهللا بن صالح السعوى 14349

 عبدالرحيم حسن عبدالحميد شريم 14350

 صالح ابوبكر سالم احمد نعمان 14351

 احمد محمد راشد غانم الوردى بومهير 14352

 بى بى مهشيد سيد محمد بنى هاشمى 14353

 مريم محمد عبدالكريم عبدهللا الرئيس 14354

 شمه يوسف موسى على حسن البلوشى 14355

 حمزه بن على بن صالح العوده 14356

 عبدهللا محمد على مطوع الظاهرى 14357

 صالح خميس صالح على سهيل الجنيبى 14358



14359 PRASHANT PRAKASH 

 محمد نادر فؤاد الصعيدي 14360

14361 SAJHWANI SANJAY CHANDIRAM 

 محمد خلفان على مطر الشامسى 14362

 عبدهللا احمد عبدهللا بالحصى الشامسى 14363

 ناصر حسن احمد الخراز 14364

 حمدان بن صالح بن على المخينى 14365

 عبدهللا بن حبيب بن عبدالهادى الشيخ 14366

 حمدان سالم محمد عبدهللا ذياب العبدولى 14367

نعمان علوش السامرائى محمد 14368  

 مجتبى بن ناصر بن احمد البدر 14369

 عادل بن عيد بن محمد ال عيد 14370

 جاسم بن خالد بن جاسم الدوسرى 14371

 عائشه محمد عبدالغنى على ال على 14372

14373 ZAHEER FAROUQ RATTONSEY 

14374 HAMMAD NAQVI 

القاسمىعارف عبدالمجيد الشيخ عبدهللا  14375  

 سعيد محمد سعيد الزحمى 14376

 فاطمه جمعه محمد بن كتفور 14377

14378 AMIR ZANDY 

 حسين بن على بن محمد بن صالح ال صعب 14379

 عبدهللا بن سالم بن محمد الكندى 14380

 هاشم بن عبدالهادى بن محمد االحمد 14381

 خالد حسين امين حيدر المرزوقى 14382

العبد محمد ابوغنوبهجمال  14383  

 سوسن باقر عبدهللا صالح بوكاله زوجه على 14384

 محمد سعيد سالم سعيد بن سلومه النعيمى 14385

 مريم عتيق فاضل المحيربى 14386

 عبدهللا مبارك سليم عبدهللا الكثيرى 14387

14388 HADI AYOUB AGHA 

 عذابه محمد يعروف 14389

عبدالرحيم يوسف امنه عبدالرحمن زوجه 14390  

 ليلى عبدالرحمن جاسم الهيل 14391

 مهدى حمودى عداى 14392

 ليث احمد محمود ابو هنطش 14393

 سامى بن احمد بن ابراهيم الحبيب 14394

 مازن ديب خليل الخالدى 14395



 عيسى على ابراهيم جاسم المنصورى 14396

 مريانا نديم حداد 14397

محمد المسلم على بن ابراهيم بن 14398  

14399 MANISH SHASHIKANT ANADKAT 

 علي عيسى محمد حسين السمت 14400

14401 MAHADEV JETHANAND 

 على راشد على محمد بن حقموه الشحى 14402

 ايمن بن محمد يحيى بن احمد دانش 14403

 فهد عبدهللا عبدالمحسن الملحم 14404

 باسل رشدى سليم شديد 14405

مهدي بن عبدهللا العلقمرائد  14406  

 احمد عبدالرحمن خداج مالط 14407

 وليد عبدهللا على الحمادى 14408

 بركات احمد صديقى 14409

 احمد سالم سعيد مبارك الراشدى 14410

 يعقوب خليفه سالم عيد السويدى 14411

 مريم على محمد القمزى 14412

 خالد خليفه سالم عبيد الشامسى 14413

14414 SEITARO NAKAOKA 

 رابعه صالح احمد المنصورى 14415

 فهد بن عبدالرحمن بن فهد العياف 14416

 فيصل بن عبدالرحمن بن ابراهيم البريه 14417

 خالد بن نيف بن عبدالعزيز المطيرى 14418

 محمد عبدالرحمن عبدهللا الزرعونى 14419

 احمد صبحى شحاده ابوديه 14420

سعيد العامرىسالم برك  14421  

 نبيهه عبدالفتاح زوجه على سليمان محمد 14422

 مرتضى فتح الرحمن عبدالماجد حبيب هللا 14423

 جالل مصطفى مبيض 14424

 ناديه محمد عبدالرحمن العابد 14425

 احمد محمد جمال الدين محفوظ 14426

 طارش حمدان سيف المنصورى 14427

 سعيد بن على بن حمد الزرعى 14428

 صقر بن فالح بن فهران العنزى 14429

 شذى ابوبكر عبدهللا حسن صدقه الحميرى 14430

 بثينه مصطفى محمد صالح المرباطى 14431

 احمد ابراهيم محمد ابراهيم القبيلى 14432



 فاضل بن عباس بن سلمان العليوى 14433

 مزكان محمد تقى بيات 14434

 هشام على محفوظ 14435

بنت صالح بن على الجبراننجيه  14436  

 لمسه هالل ناصر الهاشمى 14437

14438 MATHEW VARUGHESE 

 سعد بن عبدهللا بن على الجرى 14439

 عبدهللا بن مسعود بن على اليامى 14440

 حسين ابراهيم محمد حسين زايد ال على 14441

 سعاده احمد على المنصورى 14442

 يمنا سعيد خميسسعيد الكتبى 14443

 منصور بن على بن محمد العتيق 14444

14445 SIBY MATHEW 

 عمر سعيد الفى عثامنه 14446

 مريم محمد الشاعر الشامسى 14447

 فيصل خليفه راشد عبيد المشوى السويدى 14448

 احمد سالم محمد نصيب العفارى 14449

 بندر ابراهيم عبدالعزيز السبيعى 14450

بن حمود السنيدىجارهللا بن مبارك  14451  

 حسن خميس حسن عبيد الجالف 14452

14453 ASHOO CHANDRAKANT AGARWAL 

 احمد محمد خميس خلفان بن بطى المهيرى 14454

 على بن عبدهللا بن احمد ابوطربوش 14455

 وليد احمد محمد عبدالرحمن ال على 14456

 احمد عبدهللا على محمد الشمرى 14457

بن سعد بن عواد المطيرىعبدالعزيز  14458  

14459 HARSHIT HARISH OR JUHI JAIN 

 خالد ابراهيم ذيب للجى 14460

 محسن بن سيف بن محمد بن عثمان الهنائى 14461

14462 JACOBUS JOHANNES DEBEER 

 عطاهللا احمد عطاهللا المفارجه 14463

 محمد عمر على الصعيدى الشمرى 14464

احمد الراشدراشد عبذالعزيز  14465  

 ناصر عبدهللا محمد باقر الحمادى 14466

14467 MALIK UR REHMAN 

 احمد بن عبدالعزيز بن يحياء الصقيه 14468

 امينه جابر جاسم الجابر 14469



 عادل خالد سلمان الصبغ 14470

 عبدالمجيد بن ابراهيم بن محمد بن حمود 14471

القاسمىالشيخه نوره سعود خالد بن خالد  14472  

14473 DIKSHIT SHARMA 

 سعيد طالل سعيد الحاج محمد 14474

 قايد صالح سليمان عمر البريكى 14475

 فاطمه عبدهللا مراد على محمد المازمى 14476

 احمد بن عبدهللا بن على العطر 14477

 عبير محمود رمضان ابوطالب 14478

 على سعيد على خيلب الظهورى 14479

درويش زوجة محمد صالح احمد المالخديجه  14480  

14481 DESAI SHIVAJI WAMANRAO 

 محمد حسين محمود سالم الرئيسى 14482

 حمد بن الغفيلى بن محمد الحبردى 14483

 صالح عبدهللا عمر باسليمان 14484

14485 ABDELFATTAH EL HAMMOURI 

 صادق بن رضى بن محمد الخضراوى 14486

محمد طاهر عبدالرحمن علىورثه المرحوم  14487  

 هيفاء سعيد على السيد 14488

14489 SANGEETHA NAHAR 

 راشد محمد ربيع احمد 14490

 جواد بن حسين بن محمد الموسوى 14491

 ضيف هللا بن سعيد بن محمد الشهرانى 14492

 عبدالرحيم محمد عطا جاد 14493

 حماد محمد على محمد الشرفاء 14494

محمد سالم المرىعائشه  14495  

 عائشه حمد عبيد الشامسى 14496

14497 AASIF MIRZA OR SHANOFATEMA 

 محمد بن على بن احمد ال صليل 14498

14499 EHAB ADEL FARAG EL SAADANI 

14500 MOATAS ALI MOHAMED 

14501 FAYEZ RAJA MAJZOUB 

 ابراهيم يعقوب جبران كوع 14502

على الخضيرماهر بن خليفه بن  14503  

 زياد محمود السليمان 14504

 سيف سالم حسن سيف القايدى 14505

 هيثم سلمان على 14506



 عالء محمد منير عيتانى 14507

 عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الصخيبر 14508

 على بن ابراهيم بن احمد عبيدى 14509

 عبدالهادى بن حسين ابن عباد العباد 14510

عمر ابوبكر باراسخالد  14511  

14512 MAZEN RACHID 

 امينه ناصر زوجه صالح سالم صالح بايوسف 14513

14514 IMRAN NASEER 

 سامى بن محمد بن عبدهللا الملحم 14515

 امنه عبدهللا حسن 14516

 على بن سلمان بن احمد الحجاج 14517

 نبيل عبدالرحيم محمد عبدالرحيم العلى 14518

عبدهللا على الشعالنعدنان  14519  

 نبيل بن جمعه بن ابراهيم البلوشى 14520

 شهناز عزت حوارنه 14521

14522 SHOJIRO SHIBATA 

14523 ICHIRO HAMADA 

14524 RYOKO OBAYASHI 

14525 HIDEAKI TORII 

14526 HITOSHI KAWAGISHI OR AKIKO KAWAGISHI 

14527 SATOSHI SHIRAISHI 

14528 KAZUHIKO YOKOYAMA OR HIROE YOKOYAMA 

14529 TATSUHISA YAMAMOTO 

14530 SHINNOSUKE NAKAMURA 

14531 HARUTAKA YAMADA 

 مريم سيف محمد الحميرى 14532

14533 GOVINDAN KUTTY PREMBALATH 

 منى احمد حسن االنصارى 14534

 عماد بن عيد بن عبدهللا االحمدى 14535

14536 ZAFAR EBRAHIM ABDUL GAFUR 

 محمد شلويح سيف سلطان المنصورى 14537

 محمد بن احمد بن عبدهللا الصائغ 14538

 راشد بن احمد بن راشد الورثان 14539

 فاطمه محمد زوجه يحيى صالح احمد عبدهللا 14540

 ناصر محمد اسد الحجى 14541

 احمد سعيد سليم راشد المزروعي 14542

زوجه يوسف عبدهللا سعيدعائشه على توير  14543  



14544 JOLLY ABRAHAM MALAYIL 

 احمد عبدالعزيز سلطان الشامسى 14545

 سعيد محمد سيف صالح مزروعى 14546

 عبدالغفار محمد انور عبدالغفار حجازى 14547

14548 KADIVETI SREEDHAR DEDDY 

 عبدهللا مسلم سالم مسلم السيابى 14549

محمدمعز طمبل احمد  14550  

14551 SHEERAZ FAKIH 

 محمد احمد عبدهللا المزينى 14552

 اسماء ابراهيم الجالف زوجة احمد عبدهللا 14553

14554 SPYRIDON KARTANOS 

 شيخه على سالم على سالم معضد الشامسى 14555

 محمد احمد عيد ال عبيد 14556

 امنه سليمان زوجه عبدهللا محمد حيدر دالن 14557

 محمد عويض حامد العميرى 14558

 مريم غلوم لشكرى جمعه البلوشى 14559

 محمد عصام محمد شريف ممدوح 14560

14561 BABU KANDAMKULATHY LONAPPAN 

 فاطمه حسن زوجه ابراهيم احمد فرج حسين 14562

 يوسف اليا نبهان 14563

 عائشه ابراهيم زوجه ابراهيم بالل بخيت 14564

عبدهللا بن محمد ياقعرمحمد بن  14565  

 غابشه سهيل زوجه عبيد سيف سعيد الهاملى 14566

14567 NASEER AHMED KHAN 

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيدان 14568

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البناى 14569

 مريم محمد عبدهللا على المهرى 14570

 نسيم ابراهيم عبدهللا شمسان الحربى 14571

 حليمه عبدالرحيم حاج محمود ابوح 14572

 على جابر على الزاهرى 14573

 فاطمه سليمان يحيى سالم الحوسنى 14574

 عبدالعزيز بن حسين بن صالح الحارثى 14575

 خالد حمود السيد داود 14576

 عايده عبدالكريم زوجه محمد على الهاشمى 14577

 سلمى سيف زوجه سعيد خليفه الخيلى 14578

 نبيل فتحى عيسى 14579

 الشيخ عبدهللا سلطان على سيف الخاطرى 14580



 على خليفه على راشد القمزى 14581

14582 MANOJ KUMAR SUNDER BABLANI 

 جبر ابن ابراهيم ابن صقر السيارى 14583

 سلمى غسان صبحى الغصين 14584

 طارق زياد نبيه درويش الحجى 14585

 نصره على ورسمه 14586

 محمد عبدهللا حسين مختار بلوشى 14587

 زينب عبدهللا طاهر باعمر 14588

 هشام على محمد طاهر 14589

 صالح محمد عقيل كاظم البسنكي 14590

14591 BANU 

 مسفر بن سفر بن مسفر بعيه 14592

 عبدالحكيم محمد محمد 14593

 مشعل جمعه شليع خلفان الظاعنى 14594

عبدهللا العيدىحاتم محمد  14595  

 نادين شريف مصطفى اللحام 14596

 عبدهللا صالح عبدهللا السحيباني 14597

 ابراهيم بن عبدهللا بن حمد القضيبى 14598

 راشد انور محمد حسين فرج هللا 14599

14600 NASROLLAH HOUSHANG MOSTOFI 

 سميح عبدالهادى محمد حسن 14601

14602 AKIHIRO KOIKE 

14603 TAKUYA MORITA 

 خالد صالح محمد حمودش العمر 14604

 بدر سعيد حمد العرى السويدى 14605

 نهاد حمزه احمد الوافى 14606

 حسن محمد حسن محمد الشحى 14607

 احمد صالح عبدهللا خميس الرمسى 14608

 تيسير بن حمود بن على المطرود 14609

 متعب بن سفر بن رجاهللا العتيبى 14610

 سعدان بن محمد بن مقبول العمرى 14611

 غيث بن احمد بن على الشعالن 14612

 مصطفى حسن فارح 14613

 سليمان محمد عبدهللا اهلى 14614

14615 SEIICHI TADA 

 سميره حبيب فريد عبدهللا البلوشى 14616

 عادل احمد مطلك 14617



 محمد عبدالكريم محمود محمد امام 14618

عبدهللا يوسف احمد ال علىعلى  14619  

 احمد على عبدهللا باتون 14620

 ايمن عبدالحميد محمد شالل 14621

14622 JAFAR ALI 

 ابراهيم بن سليمان بن على الشهرى 14623

 سميره عبدالكريم العارف زوجه محمد احمد 14624

 سعيد عبدالعال يوسف القدره 14625

14626 MOHAMMED ABDUL RUB 

14627 KENJI OYAMA 

14628 YASER HUMADI 

 خالد عبدهللا احمد عبدهللا العمودى 14629

 طارق اسماعيل توفيق الزبرى 14630

 انيسه عيسى زوجه جاسم محمد يوسف شريف 14631

 سليم بن احمد بن سلمان القطان 14632

14633 MICHAEL SKAIRJEH 

 على احمد محمد السندى 14634

حليط سويدان النصيبىسالمه سويد  14635  

 سلمان بن عبدهللا بن سعود السهلى 14636

 حسين علي عبدالرحمن العطاس 14637

 خالد بن سعد بن عبدهللا بن كليب 14638

 سعد بن على بن ابراهيم الشدى 14639

 احمد بن ابراهيم بن يوسف الناصر 14640

 اياد عدنان دهان 14641

القاسممحمد على محمد على  14642  

 عائشه حسن عبدهللا عبدالصمد 14643

 صفيه سليمان راشد المطروشى 14644

 خالد عبدهللا عبدهللا على راشد حفيتى 14645

 نائل على حافظ دودين 14646

 حامد عبدالرحمن عبدهللا على الحوسنى 14647

14648 PRATHIMA SATISH KUMAR 

 ملوك سالم سعيد كليب 14649

محمد محمد دشقونىفاطمه  14650  

14651 SAKHIE YAACOUB 

14652 YANG KAI 

14653 MASAMI MURATA 

 هيثم عثمان مطر محمد بكر 14654



14655 EHAB YASSIN SHIHABI 

 يوسف احمد محمد عبدهللا البلوشى 14656

 وداد على فلكناز زوجه اسماعيل عبدهللا على 14657

خليفه الكعبىميثاء حمد زوجه سعيد سالم  14658  

 عصام على مصطفى البدرى 14659

14660 YOLANDA ANITA MENDONCA 

 محمد عبدالمنعم احمد فرج 14661

 علياء عبدهللا ابراهيم الشامسى 14662

 صقر بوهندى عبدهللا البوهندى 14663

 مبارك بن العبد بن عبيد النوفلى 14664

 سعود بن سعيد بن احمد سند 14665

محمد ابراهيم الرى فؤاد 14666  

 حازم زياد علي حسونة 14667

14668 PADIYATH MANAPPAT MOHD HYDROSE MOHD SAYE 

 فاطمه سالم بخيت عمرو العامرى 14669

 لوى ابوعبيده عباس رفيع 14670

 محمد يوسف احمد صالح سليمان 14671

14672 PAULA MARIA MORAN 

الغامدىسعيد بن غرم هللا بن احمد  14673  

 احمد بن مبارك بن محمد الربيح 14674

 مصبح هالل مصبح على الكعبى 14675

 حمد سالم محمد سالم البدواوى 14676

 عبدهللا محمد حمزه شاه كرم البلوشى 14677

14678 NEETA GOPAL GURBAXANI 

 باسم عبدالقادر محمود دياب 14679

14680 MAHMED EBRAHIM ADAM 

بن محمد بن على الناصرسلمان  14681  

 سالم احمد صالح محمد الطنيحى 14682

14683 ELIAS YOUSSEF WAKIM 

 فادى هانى حوارنه 14684

 عماد غالب يوسف خابرو 14685

14686 NARESH 

 عبدهللا احمد محمد عيسى بوعصيبه ال على 14687

 رحاب ابراهيم صليبا سابا 14688

سعيد السيد الهاشمىفاطمه على محمد زوجة  14689  

 مها محمد صالح عبدهللا صياد 14690

14691 TAREQ HUSAIN 



 اسماء حمد سالم بن عياف الشامسى 14692

 على بن صالح بن محمد ال عباس 14693

 عبير عبدالفتاح محمد نايف 14694

 ناصر عبدهللا احمد عبدهللا 14695

 عبدهللا بن عيسى بن محمد المسفر 14696

 الزوهره حفصى 14697

 نبيل يوسف احمد محمد راعى البوم 14698

 سعد مسعود على الطلحى 14699

 حمود بن راشد بن عبدهللا الحميدى 14700

14701 SUKIRAT SINGH KOCHAR 

 يوسف محمد راشد ابراهيم العسكر 14702

 محمد على محمد البلوشى 14703

 خليفه بن على بن حسين الغانم 14704

14705 MITRI HALIM KURBAN 

 طارق محمد احمد احمد 14706

 طارق بن على بن محمد الضلعى 14707

 جميل بن سعد بن على الثوينى 14708

 خوله ممدوح المدنى 14709

 خالد عبيد سلمان محمد الهاجرى 14710

 دليله سعيد على زيد بن حسن الحبسى 14711

 فيصل سيف حمد سالم حضيرم 14712

 محمد حسن عبدالرحمن محمد على المال 14713

 مريم عبدهللا محمد خلفان الكعبى 14714

 احمد محمد حسين عبدالرحيم اهلى 14715

 ماجد عبدهللا احمد ماجد الغرير 14716

 عبدهللا بن شامان بن ماطر المطيرى 14717

 راشد محمد عبيد الغمالسى 14718

عبدالوارثعالءالدين عبدالمنعم محمد  14719  

 محمد بن مصطفى بن عبدهللا الثقفى 14720

 محمد على احمد على القصير المحرزى 14721

 سعيد خلفان على محمد الدهمانى 14722

 باسم محمد كريم 14723

 ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم النويصر 14724

 هيله بنت ابراهيم بن سعد الموسى 14725

الحارثى صنيدح بن ناجى بن فهد 14726  

 بدريه عبدهللا عبدالرحمن الرمسى 14727

 عبدهللا محمود خليل الجوهرى 14728



 فاطمه راشد زوجه محمد احمد حسن محمد سليما 14729

 مازن بن محمد بن عبدالقدير عنبر 14730

14731 RAVINDER GILL 

 ناديه محمود احمد الصوه 14732

14733 MOHAMED ALI YOUNES 

وليد داود المانىجمال  14734  

 سالم احمد زيدى على الشحى 14735

 عبدهللا محمد احمد االحمدانى 14736

 انس ناصر سعيد احمد العتيبه 14737

 عبدهللا سمير عبدهللا على بو دبس 14738

 عبدهللا خميس خلفان بالجافله 14739

 مامون محمد احمد شاهين 14740

 حسين سالم خضر مصطفى 14741

14742 TAKESHI WAKINO 

 محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سلطان 14743

 احمد عبدالقادر شلبايهه 14744

 يعرب بن عبدالسالم بن ابراهيم المدنى 14745

14746 ABDUL KADIR HUSSAIN 

 احمد بن عبدالمحسن بن احمد المؤمن 14747

 حمود بن فهد ابن حمود الجنينى 14748

عبدهللا احمد محمد بن فهدفاطمه  14749  

 ابراهيم بن عبدهللا بن على الوعل 14750

 حسين بن عبدهللا بن عبدهللا الشويش 14751

 محمد مال هللا صالح الشحى 14752

 طالل بن سعيد بن محمد االسمرى 14753

 سلطان محمد حسن على طاهر البلوشى 14754

 خالد محمد سعيد نايع 14755

14756 IFTIKHAR AHMAD KHWAJA 

 سعود سالم جمعه الغيالنى الجنيبي 14757

 زيد عبدالعزيز غالم المازم 14758

 ناصر ابن عبداللطيف ابن على الزيد 14759

14760 MANJULA RAMAKRISHNAN 

14761 ABDUL QADIR MUHAMMAD AKBAR 

 امير بن عبدرب الرسول بن على الصالح 14762

عبدالمحسن الملحممنيره بنت محمد بن  14763  

14764 SHAMSHER SINGH 

 منيره قناص راشد 14765



 حسن على صالح المرشدى المراشده 14766

 محمد صالح جميل على الحمحمى 14767

 اسمهان خميس زوجه طالب اسماعيل محمد 14768

 احمد صالح محمد االلوسى 14769

 حمد سعيد جمعه مرزوق الشامسى 14770

احمد محمد صالحزكريا  14771  

 فاطمه يونس عبدهللا محمد اهلى 14772

 هدى بنت عبدالرزاق بن محمد الفريح 14773

14774 TADASHI TERAUCHI 

 الحميدى بن حمود بن محمد المطيرى 14775

 حسن لعيبى ناصر 14776

 عبدهللا احمد عبدهللا بالغمش 14777

 حبتوته محسن سعيد محمد المزروعى 14778

 شروق بنت على بن عبدالمحسن ال حمد 14779

 جمعه فاضل محمد البلوشى 14780

 حسن ابراهيم حسن سعيد حسن الطنيجى 14781

 طاهر بن واصل بن عبدالوهاب المومن 14782

 عامر مبارك يسلم النهدى 14783

 راشد شهاب عبدهللا شهاب الحمادى 14784

 عيسى عبدهللا على اكبر اهلى 14785

عبدهللا حسن الفرحان سعيد 14786  

 عدنان بن محمد بن حسن العيسى 14787

 سعيد على مساعد باحاذق 14788

 ناهيه على احمد 14789

 عبدهللا جاسم عبدهللا محمد العلى 14790

 ايمان وليد مراد على الرئيسى 14791

 حسن احمد على احمد المرزوقى 14792

 صالح خلفان صالح الجالف المهيرى 14793

 على عبدهللا ميرزا على حسن النجار 14794

 فاطمه محمد حميد فالسى 14795

 محمود طه كايد 14796

 عالء بن احمد بن حسن العقيلى 14797

 هند ابراهيم بن عبدالعزيز براهيم 14798

 على بن عبدرب النبى بن عبدهللا دعبل 14799

 محمد قاسم عبدالواحد جبر 14800

كامل صالحامال محمود  14801  

 خالد بن محمد بن سليمان الطويل 14802



 احمد حسن احمد محمد الجسمى 14803

 احمد عبدهللا محمدعبدهللا بن قضيب الزعابى 14804

 عيد حميد سعيد حميد الريامى 14805

 عبدهللا راشد عبدهللا احمد قيوطى 14806

 احمد محمد جمعه محمد الظاهرى 14807

سالم هدفه العامرىسالم محمد  14808  

 محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن السليمان 14809

 زيد عبدالعزيز غالم المازم 14810

 محمد سالم محمد سعيد سالم يماحى 14811

 سعد محمد سعيد نايع النيادى 14812

 عبدالعزيز بن حسن بن على ابوعبدهللا 14813

 سعيده احمد محمد مليح الشامسى 14814

 عبدهللا بن صالح بن فوزان القريشى 14815

 نجوى خالد عبدالرحيم احمد الخواجا 14816

 زيد بن دحيم بن سعود العتيبى 14817

 محمد ساعد محمد ساعد حميد المهيرى 14818

 نواف محمد بالن العنزى 14819

 عبدهللا احمد مبارك بن جدنان 14820

 حمدان احمد حمدان على الزيودى 14821

 سامى بن صقر بن حلبوث العنزى 14822

 عادل سمير عادل عويضه 14823

 صفيه سعيد زوجه محمد عبدهللا حمد لغويص 14824

 فاطمه سالم سعيد محبوب 14825

 شهرزاد محمد زوجه حمد عبدهللا محمد الماس 14826

 نبيل عبدالغفور عبدهللا عبدالكريم االحمد 14827

االحمرىفوزيه بنت فائز بن احمد  14828  

 يوسف سعد يوسف النافع 14829

 عبيد محمد حارب على البدوى عبدولى 14830

 احمد خميس راشد خميس بن شقوى ال على 14831

 امل صفوت فراج سعيد 14832

 حصه سعيد مبارك بلله النعيمى 14833

 هاشمه حمد على عبدهللا المنصورى 14834

 محمد رشدى بشير المساد 14835

 محمد حبيب احمد ال غريب 14836

 عماد محمد راشد ابوحسين 14837

 سعد بن عامر بن رائد النفيعى 14838

 محمد الصغير عبدهللا سالم العفارى 14839



 مروه احمد احمد ضحا 14840

 عبدهللا راشد حسن عبدالكريم البلوشى 14841

 جابر صالح مسعد الضبيع 14842

 جمال علي جمال 14843

 هانى بن عبدهللا بن حسن ال عباس 14844

 احمد غسان صالح كتوعه 14845

 احمد عبدهللا محمد محمد الشاعر 14846

14847 SASSIDHARAN APPUKUTTAN PONDRASSERY 

 صادق محمد قائد حسن 14848

 امانى محمد عبدهللا حسين 14849

 سلطان بن عبدهللا بن احمد القرشى 14850

سران اليامى جابر بن مانع بن 14851  

14852 STEPHEN WAYNE BRANNON 

14853 ASHFAQ AHMAD 

 محمد بن حسن بن قاسم ابوسعيد 14854

 سعود بن عيد بن محمد القحطانى 14855

14856 SAIF MOHAMMED ALI SALEH 

 عوشه خميس عيسى المهيرى 14857

 حسن عبدهللا مال هللا الحوسنى 14858

محمد عبدهللا الفيلاحالم عبدالرحمن  14859  

 عمر عبدالعزيز عبدالرؤوف عبدالرحمن العور 14860

 منصور خميس محمد مجدم 14861

 جاسم بن حسين بن جاسم العوفى 14862

 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن السعيد 14863

14864 BASSEM SAIMEH 

 عادل بن سليمان بن حمد الحامد 14865

الوشام الجنيبىمحمد مبارك محمد  14866  

14867 DIC UN ALLOCATED BONUS SHARES 

 احمد سعيد جمعه مرزوق الشامسى 14868

14869 AMEET PREM WADHWANI 

14870 MUHAMMED USMAR KHAN 

 حمد بن ناصر بن محمد الحسينى 14871

 ناصر محمد دادى على االميرى 14872

14873 VARADHARAJULU ANAND KUMAR 

محمد بطى القبيسى عائشه 14874  

 محمد بشار اسامه المهاينى 14875

 عبدهللا عيسى عبدهللا يوسف السركال 14876



 احمد راشد سويدان حارب الظاهرى 14877

14878 THEREZE WARD OR PATRICK OR RAYMOND 

 رائد بن سعيد بن سالم فازع 14879

 عبيد محمد عبدهللا صبيح الراشدى 14880

عبدهللا محمد الحامدسند  14881  

 صالح احمد غالب بن زياد 14882

 على خلفان محمد خليفه الكعبى 14883

 عائشه احمد محمد بطى القبيسى 14884

 ساميه محمود رهبان 14885

 محمد بن عبدهللا بن ناصر العريفى 14886

 عبدالناصر سهل احمد بن اسحاق 14887

 بدور محمد عبدهللا محمد السعيدى 14888

14889 KAORI KOIKE 

 خالد جمعه جالل جاسم البلوشى 14890

 على بن حسين بن على المبارك 14891

14892 RYUTARO YUMOTO 

 سالم على محمد البقشى 14893

 زياد عبدالحفيظ صالح نصار 14894

 ايمان على سعيد 14895

 فاطمه السيد على السيد شرف 14896

الجسمى ناصر راشد على عبدالرحمن 14897  

 ميره محمد جمعه محمد الرميثى 14898

 فايزه محمد الحاج حسين العاصى 14899

 مهند محمد وليد االخرس 14900

 فاطمه محمد العطار زوجه صالح حسين تهلك 14901

 عوض بن قنيفذ بن عاتق العتيبى 14902

 هويدا سيد افضل االفردى 14903

 سعيد خميس على سعيد الساعدى 14904

14905 MOHAMMED YOUSUF BHAILA ILYAS 

 ليلى حسين زوجه حسين اسماعيل حسين الحوسنى 14906

 فيصل بن محمود بن مساعد الشريف 14907

 عبداللطيف بن عبدهللا بن عيسى الشيخ 14908

 منيف جبر صلهام الصلهام الحمد 14909

 عواطف مبارك محمد مبارك الجالف 14910

حارب العميمىعيد مطر حمد  14911  

 ناصر على مبارك على اللوغانى 14912

 سالمه مبارك راشد الكتبى 14913



 جميل السيد ابراهيم متولى 14914

 عبدالواحد البرنوسى 14915

 عائشه سعيد ناصر التالى 14916

 مزهر محمد احمد العسكرى البريكى 14917

 مروان حسن مراد يوسف البلوشى 14918

ياسين بن على السلمانصالح بن  14919  

 طارق محمد مراد حسن البلوشى 14920

 ساره على حسن الماس 14921

 عبدربه بن عبدهللا بن صالح قوماوى 14922

 عائشه سلطان ابراهيم المرزوقى 14923

 احمد بن على بن احمد ال عبداللطيف 14924

 سعيده سالم خميس 14925

14926 MOHAMMED SHARIQ 

عبدهللا على عبدهللا خانمها  14927  

 سعيد بن طراد بن فالح االكلبى 14928

 مروان نعمان االيوبى 14929

 احمد بن صالح بن عبدهللا الباروت 14930

 عبدالرحمن على حسن ال دغرير 14931

 ماجد عيسى قمبر حسين المازم 14932

 عارف حسين على محمد الحمادى 14933

14934 MOHAMAD ASSOUD 

14935 STANY IANTONY ALBUQUERQUE 

 محمد بن صالح بن عثمان الحصان 14936

 غيداء شعيب احمد على طاهر 14937

 حصه بنت على بن شليان السبيعى 14938

 عثمان ياسر احمد الصديق احمد زكي 14939

 احمد عبدالرحمن محمد احمد الشحى 14940

 فاطمه حسن راشد احمد العبار 14941

المر مجرن سلطاناحمد  14942  

 عوده احمد يسلم الكثيرى 14943

 محمود محمد صالح عبدهللا الجسمى 14944

 موزه خليفه زوجه سالم سيف سالم سيف الخيلى 14945

 الشيخ خالد يوسف الخطيب 14946

 على بن محمد بن سعيد الفارسى 14947

 على بن جاسم بن محمد السلمان 14948

احمد حمدانى عبدهللا عبدالوهاب 14949  

 جواد بن سلمان بن سالم الشايب 14950



 عبدالرحمن بن رزيق بن سمير المطيرى 14951

 عبدهللا بن على بن ابراهيم بن نفجان 14952

 ايوب بطى سعيد الحوسنى 14953

 صبيحه عتيق محمد الهاملى 14954

14955 KAZUHIRO TAYA 

14956 DAVID AMBROSE 

عبدالوهاب ال داوودوديع قاسم  14957  

 سعود بن عبدهللا بن صالح السيف 14958

 ناصر بن عواد بن سعد الطرفاوى 14959

 حسن بن عبدهللا بن يوسف المحمد على 14960

 مصطفى محمد مصطفى الشيخ ابراهيم 14961

 عائشه راشد سعيد عبدهللا الساحب 14962

 جعفر بن نوح بن على ال زين الدين 14963

 هند عوض زوجه عمير حسن سليمان المحرمى 14964

 محمد بن عبدهللا بن احمد الحسينى 14965

 ابتسام بنت سعيد بن على الدوسرى 14966

 خديجه محيا زوجه يحيى محمد عبدهللا الكمال 14967

 محمد بن منصور بن محمد البراهيم 14968

 عبداللطيف محمد عيسى بوموزه 14969

سليمان عبيد السالمىمحمد سعيد  14970  

 مياسه عمر سلطان بالشاالت 14971

14972 TOMOAKI IKENO 

14973 TARIQUE HUSSAIN 

 محمد احمد على عليوه الشحى 14974

 حسين بن على بن محمد المسبح 14975

14976 ISSAM KHALED MALAS 

 سعيد احمد سعيد على عيسى المزروعى 14977

14978 BASSEM MOUNIR TERKAWI 

 عبدهللا اشبانى 14979

 منصور بن ابراهيم بن منصور الكنعان 14980

14981 DAVID KHIDASHELI 

14982 NAGARJAN SEKAR 

 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز العمير 14983

 خالد بن صالح بن على الحباش 14984

 محمد سعيد على سعيد الكعبى 14985

بن على حسين بن عبدالعزيز 14986  

 حمد سالم عبدهللا النيادى 14987



 مريم سليمان سعيد سليمان التيخ الظهورى 14988

 سيف راشد سيف راشد سيف المزروعى 14989

 خليفه محمد علي سعيد 14990

 مطر سعيد سيف على الحسانى 14991

 منيره محمد علي نظام لنكه 14992

 سمير حلمى على حماد 14993

خميس مباركاسماعيل  14994  

 بسام محمد عادل البوالقى 14995

 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح العجلونى 14996

 رائد خضر اسماعيل 14997

 سعيد عبيد محمد الكعبى 14998

 فريده مقصود عبدهللا 14999

 ابراهيم محمد احمد بجى العاتى 15000

 ماجد جاسم خليفه محمد ولد الطويله 15001

على الفليتىعزاء خميس  15002  

 احمد ناصر سعيد ناصر الطنيجى 15003

15004 MANSOOR AHMAD 

 هشام عبدالفتاح احمد البنا 15005

 عبدالمحسن بن محمد بن محسن الحربى 15006

 بخيته محمد سيف 15007

 سامح سعيد محمد ابوصفيه 15008

 هيام محمد رفيع المال زوجه سينا مير خورى 15009

محمد خلفان عبدهللا سرور المزروعىعبدهللا  15010  

 جهاد محمد دخل هللا الزيدات 15011

15012 TAKASHI INOUE 

 عبدالكريم بن عبدالرحمن بن ابراهيم 15013

 محمد ياسين عبدالغفور ياسين 15014

 فيصل عبدالرحيم عبدهللا البلوشى 15015

 على بن محمد بن حسين بوعلى 15016

حجى الحمود سعيد بن محمد بن 15017  

 على بن حسين بن صالح الخميس 15018

 منير عبدالفتاح على عبدالمجيد 15019

 عبدالعزيز همام على السيد الشين 15020

 احمد عبدالرحمن محمد شريف عبدالرحمن شاكرى 15021

 سلوى ناصر زوجه طارق قويدر ابوبكر بفلح 15022

 صالح سعيد عبيد المطروشى 15023

عبداللطيف خليفه محمد الشحىطارق  15024  



 محمد سليمان محمد العمرى 15025

15026 JASSU MAKKANI OR RAMESH MAKKANI 

 عبدالعزيز صالح محمد الجزلى 15027

 شلعان بن راجح بن عبدهللا بن شلعان 15028

 بدر طارق مطر فيروز محمد 15029

 حليمه جميل محمد 15030

جمعه ابراهيم بخيتايمان عبدهللا على زوجه  15031  

 احمد محمد عدنان جمعه 15032

 احمد محمد عبدهللا حسين عولقي 15033

15034 SHAKEEL BABOO 

 سيف عبدالرحمن سيف خليفه بن قصمول السويدى 15035

 جمال بن عبدهللا بن عبدالمحسن العبدالكريم 15036

 براهيم بن محمد بن صالح الدواس 15037

الفرج العمرىاحمد موسى  15038  

 فاطمه سعيد محمد سعيد الزحمى 15039

 محمد حمدى عبدالمجيد الدقيقى 15040

 اميره عزت عزب شريف 15041

 نهاد على الشيخ 15042

15043 SEIJI KODA 

 احالم احمد عبدالكريم زوجه عبدهللا حسين 15044

 مهدى بن حسن بن حسن الدهان 15045

ديهاحمد عصام سليمان ابو  15046  

 عصام عمران صالح الديسى 15047

 فهيمه سيد عبدالرضا صمدى 15048

 عبدالواحد خزع العثه الهركى العامرى 15049

 عائشه حسن خليل العبد 15050

 محمد طالل محمود المرعى 15051

15052 TAKASHI OKABAYAHI 

 محمد عبيد حميد عبيد الخيال 15053

 احمد بخيت على سعيد الكعبى 15054

 يمنى مبارك عيسى المنصورى 15055

 السيد محمد فاضل حمزه شرف ال شرف 15056

15057 ALEEM IMTIAZ AHMED 

 خالد جمال عبدالحكيم النوبانى 15058

 عبدالكريم بن ناصر بن ناصر الحفه 15059

 عبدالعزيز بن محمد بن على زاهرى 15060

 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عيسى الحمادى 15061



 سعيد محمد احمد بن سنكر 15062

 حمد سيف معضد سيف المشغونى 15063

 كلثم احمد عبدهللا 15064

 جاسم محمد اسماعيل محمد الرئيسى بلوشى 15065

 صنعاء فريد عبدهللا زوجه خالد عبداللطيف 15066

 ثائر مهدى جبر 15067

 تركى بن رامس بن مسفر االسمرى 15068

محمدمنى عيد حسن  15069  

 احمد حميد محمد حسين الشعالى 15070

15071 AMAR RAMESH BHERWANI 

 هود بن محمد بن احمد العيسى 15072

15073 KUMARASWAMI SATISH KUMAR 

15074 MUHAMMAD TAHIR 

15075 HAJI ARIF CHOKSY 

 محمد سيف عبدهللا المنصورى 15076

 حسن بن على بن عباس ال دهيم 15077

 امانى شوقى اسماعيل الكنانى 15078

 خوله على ابراهيم زوجه خميس سعيد خميس 15079

 محمد احمد زيدى الشحى 15080

 امنه محمد عبدالرحمن الزرعونى 15081

 كمال ابن حسين ابن محمد المرزوق 15082

15083 JONATHAN MARK COTTAM 

 مطر شليويح مطر سيف المنصورى 15084

بن على المشارى قاسم بن سلمان 15085  

 نورجهان جعفر زوجه على رضا موسى جعفر على 15086

 احمد سليم محمد مطر البلوشى 15087

 امنه سعيد ربيع راشد الزعابى 15088

 عبدهللا صبحى المحمود 15089

 محمد عبدهللا راشد سعيد الظاهرى 15090

 عزت عطاهللا سالمه العكل 15091

 سميره الماس حارب 15092

 على بن نافع بن حسين المطوع 15093

15094 SYED ALI MEHDI 

 مشعل بن محمد بن حمد النعيم 15095

15096 MOHAMMED FAIZAL 

 نوف على عيسى عبدهللا اميرى 15097

 عبدالحميد عباس محمد المؤمن 15098



 عماد صالح مصطفى القمش 15099

 سيده محمد المهدى الشاطرى 15100

15101 VENKATARAMAN PRASANNA VENKATESAN 

 غريب عبدهللا خلفان ماسى الكعبى 15102

 ابراهيم على غالم عباس العلى 15103

 محسن بن سعيد بن سعد جداد الكثيرى 15104

15105 WASEEM AHMED MOHAMMAD 

15106 EMADEDDIN HAMAD 

 عبدالقادر بن ابراهيم بن عبدالعزيز غدير 15107

راشد محمدحمده  15108  

 فوزيه وليد بيدس 15109

 نائل عادل محمد العاصى 15110

 محمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد 15111

 معن عدنان محمد محمود 15112

15113 SUSHMA SYAL 

 حمد بن محمد بن حمد الصالح 15114

 حسن بن موسى بن ناصر النمر 15115

15116 ABDUL KADER MOHD NAZIR AHMED 

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا المانع 15117

15118 HYDERALI SHAIKH BAHADUR 

 فراس ياسر عايش العمله 15119

 امينه احمد نصرهللا على العارف 15120

 احمد بن عبدهللا بن محمد السعيد 15121

 عماد ابراهيم محمد احمد البحيصى 15122

 فواز بن محمد بن فواز الحارثى 15123

بن عبدهللا بن احمد ال مباركميرزا  15124  

 عفراء مبارك محمد دحرج العامرى 15125

 هناء حسين عبدالقادر 15126

 تهانى عبدالرحيم الكرمى 15127

 يوسف حسن عبدهللا محمد المازم 15128

 جمال ابراهيم محمد ابو السعود 15129

 عدنان بن سلمان بن كاظم الصايغ 15130

عثمانرامى عيسى رشيد  15131  

 فيصل عبدهللا على محمد السعدى 15132

 فاتن بنت محمود بن احمد المصرى 15133

15134 MUTHUSAMY GROWRL SHANKAR 

 زايد حسن سعيد محمد 15135



15136 NATARAJAN SOMASUNDARAM 

 بان وليد حسن الجشى 15137

 فراس محمود حمدان صبره 15138

 جهاد محمد خير فارس العقله 15139

 ماجد هايل الريشانى 15140

 مجيب عبدالجبار ردمان عبدهللا 15141

 عبيد شعفان عبيد عوضالعامرى 15142

 كلثم على رضا جعفر على 15143

 علياء سعيد راشد محمد حمبوص 15144

 مها محمود عبدالواحد الفرحان 15145

15146 TAKAHIRO HIRAKAWA 

15147 HIDEKI NAKASUGA 

سعيد ناصر عبيد الغيثىراشد  15148  

 توفيق حسن حسن العباد 15149

15150 MIEKO MIYAZAWA 

 سمير محمد على حسن 15151

 صالح بن مهدى بن حمد ال دويس 15152

 حمده سعيد جمعه مرزوق الشامسى 15153

 على عبدهللا على السعيد 15154

 عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا العلى 15155

ابراهيم المراغىخالد محمد  15156  

 منذر بن عبدهللا بن ابراهيم بوخمسين 15157

15158 JOSEPH LYALL WALLIS 

 امنه محمد على يوسف مالحى 15159

 كفاح ابراهيم على الفرحان 15160

 مريم عبدهللا مبارك حميد الريسى 15161

 عبدالعزيز بن شافى بن عبدهللا الشهرى 15162

حمد المخالدهانور بن خالد ابن  15163  

 وائل محمد غانم على غانم الفالسى 15164

 سلطان بن فيصل بن راضى العتيبى 15165

 عبيد احمد راشد خصاو النقبى 15166

 احمد يوسف احمد راعى البوم 15167

 محمد عبدهللا محمد عبدهللا الحبسى 15168

 زايد احمد صالح علوى سالم البريكى 15169

عبدالحسين رضا زوجه محمد رضافتحيه  15170  

 جميله سعيد زوجه حمد سالم عبيد سيف السويد 15171

 عبدالحاكم عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالكريم 15172



 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزيز بن سلمه 15173

 موزه الحاج خادم بطى الميدور 15174

 جابر محمد عبدهللا الهنيامى 15175

15176 JANAM PREM MENDA 

 حمده على حمد محمد الهاجرى 15177

 عبدالرحمن ناصر راشد ناصر المزروعى 15178

 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الجميل 15179

 محمد هاشم عبدالقادر العيدروس 15180

 خالد يسلم عبود عوض بالفقيه 15181

15182 YOSHIFUMI HOSOKAWA 

 احمد محمد احمد سليم 15183

محمد سيف الشحيسيف  15184  

 منى ابراهيم محمد محسن الصفار 15185

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد العور البستكى 15186

 وليد مبارك حسن العكبرى الحميرى 15187

 محمد بن حمد بن ابراهيم الضويلع 15188

 سلطان احمد سالم احمد درويش 15189

15190 HITOSHI KIKU 

15191 MITSUYO OBASE 

15192 DEEPAK PREMCHAND BHOJWANI 

 ابراهيم ماجد ابراهيم الشامى 15193

 عائشه بالل عبدهللا 15194

 ناديه صالح بن صالح الصائدى 15195

 سميه محسن محمد عبدهللا شبانه 15196

 سالم عوض حاتم سعيد مسلم المحرمى 15197

 محمد عبدهللا على شهاب الدين 15198

المطروشىليلى محمد الناخى  15199  

 سلوى خميس سعيد الحكم سعد ال على 15200

 عبدالكريم صبحى عبدالكريم عبدالهادى 15201

 داليا احمد عبدالحكيم احمد بشر 15202

 خالد محمد جاسم على الحواسن 15203

15204 TSUTOMU NAKASHIMA 

 عبدالرحمن بن احمد بن عبده الحسينى 15205

زايد السهلىبداح بن عبدالهادى بن  15206  

 ليث يوسف محمد ابو حجله 15207

 عمار عبدهللا الزعبى 15208

 انمار صالح شاكر 15209



 حسن بن احمد بن كاظم الصواف 15210

 سرحان بن عبدهللا ابن بريك الوذينانى 15211

 كريم عادل حاجعلى 15212

 جميله خميس راشد حبيب المزروعى 15213

اليافعىعماد ناصر عبيد  15214  

 زينه هاشم سلطان 15215

 عبيد محمد حمد عبيد الدرعى 15216

 شفيقه يوسف محمد صالح الخورى 15217

 خميس حسين خميس على حسن ال على 15218

 عماد محمد وليد السبع 15219

 هادى مبخوت البخيت مبخوت وعيل العامرى 15220

 وليد عبدالرحمن ربيع محمد العمارى 15221

15222 YOSHIAKI KAWAI 

 هند حسين خميس على حسن ال على 15223

 محمود وجدى محمود النادى 15224

15225 MIKIO KOMAMIZU 

 اسحق سيف هللا هرمودى 15226

 سلمان بن ياسين بن عبدهللا الحسن 15227

 حمد بن محمد بن حمد المرى 15228

 ايمن مكى محمود احمد 15229

النعيمىاسماء على راشد  15230  

15231 KRISHNAN KUTTY NIKHIL 

 ورثه المرحوم: حسين عبدهللا غلوم الشطى 15232

 جميله احمد سالم على البريكى 15233

15234 MASATAKE HARUNA 

 شيخه نصرهللا عبدالرحمن 15235

 ريم محمد فتحى سليمان يونس الصعبى 15236

 على بن محمد بن احمد السبيعى 15237

 عبدالوهاب بن سعيد بن محمد القحطانى 15238

15239 DEEPAK PURSHOTAM OR RESHMA DEEPAK 

15240 JUDAS ANTONIO FERNANDES 

 فضل محمد وائل يعقوب كريميد 15241

 عبدالرزاق بن عباس بن حسين الصبى 15242

 جمعه راشد جمعه محمد الهاملى 15243

 عبدالمنعم بن عبدهللا بن رجاءهللا 15244

 زينب احمد على دوشمبيه 15245

 محمد سلطان محمد عبدهللا المرزوقى 15246



 خديجه عدنان حرب 15247

 عبدالكريم بن حسين بن ابراهيم الدبيس 15248

 زمله صالح حمد المنصورى 15249

15250 MOHAMED FASMIL 

15251 HARUMI MARUYAMA 

15252 SACHIE KAWASAKI 

15253 RYOJI HORIUCHI 

15254 TOSHIRO KOBAYASHI 

15255 NORIHIDE SASAKI 

15256 KAZUHIRO YOSHIDA 

15257 HIDEAKI ISHII 

15258 MAKOTO OHSAKO 

 عايش حسين على البراهيم 15259

 سلمان فه عبدهللا التويم 15260

 ماهر احمد فتوح 15261

 تركى احمد االسود 15262

 محمد اسماعيل زكى محمد 15263

15264 DHARMENDRA SURESH CHANDRA GANDHI 

 مريم عبدهللا زوجه سلطان عبدالكريم مسلم 15265

 فيصل محمد غالم مراد على البلوشى 15266

 على عبدالوهاب محمد بن عبدالوهاب السويدى 15267

 فاطمه صقر بخيت سيف المنصورى 15268

 محمد سعيد بخيت سعيد احمد 15269

15270 MOHAMED OMER HUWALID ABDUSAMATH 

 نبيل مروان محمد ابوغزاله 15271

15272 FAHAD SALAH ALAMOUDI 

15273 FAIZAL KANDAMATIL 

 عبدهللا خميس محمد الرولى زيودى 15274

 بدور اكرم يونس الجنيبى 15275

 لطفى محمد يعقوب الحمر الدوسرى 15276

 يعقوب بن يوسف بن سلمان اليوسف 15277

15278 MUKESH GHANSHYAM SHARMA 

 على محمد سعيد تركى لحريمشى الحبسى 15279

 مريم صويح سالم سالم علوبه العامرى 15280

15281 MR JAWWAD ZAKI 

 سعد بن راشد بن سعد السعد 15282

15283 KENICHI UEHARA 



 عبدالعظيم محمد على عبدالرحمن سلطان العلم 15284

عبدهللا سيف العسعوسىعبدهللا سعيد  15285  

15286 TAKAYUKI SUMIDA 

15287 MOHAIDEEN ABDUL KADER NAINA MOHAMED 

15288 MAZAHIR YUNUS DOHADWALA 

 مصطفى عبدالرحيم مصطفى ابراهيم 15289

 ضاحى الماس محمد السويدى 15290

 بندر بن محمد بن على بن صقر 15291

الحوسنىعيسى عبدهللا عبدالرحمن سالم  15292  

 منال احمد عبدهللا عبدالرحيم المرزوقى 15293

 عوشه حسين سلطان احمد لوتاه 15294

 خالد سيد احمد سيد محمد حسينى 15295

 عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد الشمعى 15296

 عائشه عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكى 15297

 مريم حمد مبارك سعيد المخينى 15298

بنت محمد عبداللطيف بن محمد يوسف العمسحر  15299  

 محمد بن معيض بن عايض الحربى 15300

 دون امبكس عبدالغنى عبدالعزيز 15301

 اسماعيل عبداللطيف محمد العيسى 15302

 عائشه ابراهيم احمد الحمادى 15303

15304 HIROBUMI MAKISHIMA 

15305 TATSUNORI KAMIYA 

15306 KAORI IIDA 

15307 HIROSHI RYUEN 

15308 RYUICHI IZUHARA 

 عبدهللا بن على بن احمد بن الماجد 15309

 ايوب يوسف حمدان غنيمه 15310

 بدر عمبر بخيت جمعه السويدى 15311

 احمد حسن احمد صالح الحوسنى 15312

 احمد بن محمد بن حسن اال مير 15313

 عبدهللا حسن عبدهللا نور البرعى 15314

15315 HIKARI TANIMOTO 

15316 TARO KOMAMI 

15317 BISMILLAH KHAN SAYYED 

 عادل محمد محمود المبيض 15318

 عبدالمحسن بن عبدالرزاق بن ابراهيم 15319

 عبدهللا محمد محمود ثابت 15320



 فهد بن سعد بن حنشالشهرى 15321

 عبدهللا بن عبدالجبار بن ذايب المطيرى 15322

 عبدالمجيد على عبدهللا محمد المرزوقى 15323

 اسامه بن يوسف بن يعقوب كنتاب 15324

 فايز عبدالرحمن ناصر يوسف 15325

 عادل بن احمد بن عبدهللا البندرى 15326

 سامر محمد ابراهيم حماد 15327

 احمد غانم احمد خادم سعيد المهيرى 15328

 قيس سعيد سعيد قريش الفالسى 15329

 احمد منير فائق الريماوى 15330

 احمد محمد سيف محمد الكندى 15331

 ناديه مغنى 15332

 ياسر جمعه سعيد محمد المشرخ 15333

15334 AHMED SHKRI ALI 

 سعاد بنت محمد بن عبدالعزيز الدريبي 15335

15336 VINOD KUMAR LOKWANI 

 خليل محمد خليل بخيت 15337

باطرفىنايف بن سمير بن على  15338  

 مغرم معدي محمد ال عامر الشهري 15339

 صالح بن ابرهيم بن عبدالعزيز العريفى 15340

 علياء ناصر محمد عبدهللا فكرى 15341

 فاطمه خميسزوجه خليفه احمد خلفان المرر 15342

 سعاد محمد سعيد ال فنه 15343

 شما على عيد على المرى 15344

الحسن محمد بن ابراهيم بن محمد 15345  

15346 MOHAMMAD AMIN ABDOLKHLEGH MONSEF 

 عدنان محمد عبدهللا المرزوقى 15347

 عنايات عبدهللا محمد 15348

 يحى بن فنيس بن حمد بن مشبب ال قريع 15349

 شريفه محمد عبدهللا عبدالكريم 15350

 حسين بن محمد بن عبدهللا العبكرى 15351

النيادىخميس محمد سلطان سيف  15352  

 ناصر بن عبداللطيف بن ناصر الملحم 15353

 فهد سعود ضويحى ال زايد السهلى 15354

 خالد بن عامر بن خلفان البادى 15355

 ناصر حسن عبدهللا رقاقى 15356

 هويشل احمد غانم المنهالى 15357



 راشد محمد احمد حسين ال على 15358

15359 SYED MOHAMMED AKBAR HOUSSAINI 

 ربيع سعد الدين ابوظهر 15360

 سمير ميشال راشد 15361

 سعود انور السيد محمد على السيد محمد شرف 15362

 احمد عبدالمنعم احمد ابوالشهود 15363

15364 AMRANI YOUNESS 

 حمدان محمد سلطان محمد حمدان الماجدى 15365

 نامى بن ناصر بن بدر المطيرى 15366

محمد عبدالكريم الزرعونى عادل عبدالكريم 15367  

 احمد سعيد راشد محمد الصريدى 15368

 عبيد محمد ساعد حميد المهيرى 15369

 سمير ابراهيم محمود غريب 15370

 سيد محمود سيد عباس 15371

 جميل محمود مصطفى بانا 15372

 سعيد احمد عبدهللا جعفر الهرمودى 15373

بالعمشعبدهللا بن احمد بن محمد  15374  

 يوسف عبدهللا حسن بن كلو 15375

15376 KAVIT DILIP PALICHA 

 احمد بن عدنان بن ابراهيم المحيسن 15377

 روال احمد يونس 15378

 محمد بن عثمان بن عبدالرحمن السمارى 15379

 الشيخ سيف سلطان على سيف الخاطرى 15380

 عمرو عبدالحليم مرسى سامى 15381

الحسانين الحسانين حمافرج  15382  

15383 ANAND ROPCHAND DATWANI 

15384 AKBAR ALI KHAN 

 موزه سعيد محمد عمير الشريانى 15385

 فهد بن احمد بن صالح الظفر 15386

 نوال محمد المنصورى زوجه جمال على على 15387

 شمس الدين محمد محمد عبدالرحمن 15388

ابراهيم غالم مرادفاطمه عباس جمعه زوجه  15389  

 عبدهللا محمد على العمانى 15390

 روضه سعيد محمد شريف محمد ال مسلم 15391

 محمد سعيد محمد شريف محمد ال مسلم 15392

 خالد محمد على محمد مشكال العوضى 15393

15394 RENE MARCEL WERNLI 



15395 LEENA VATNANI 

 خالد مطر احمد ابوزاهر 15396

عبدهللا كامل الحشاش محمد 15397  

 حسن بن مبارك بن سعود ابو السعود 15398

 احمد بن فهد بن حسن االحمد 15399

 محمد على ابراهيم محمد 15400

 ناصر يعقوب احمد محمد يعقوب السركال 15401

 عاليه السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاشمى 15402

 محمد عيسى خلفان الحريمل الشامسى 15403

 ناصر محمد يوسف الزاهدى 15404

 ماجد عيسى عبدهللا احمد الغرير 15405

 عادل احمد محمد الياسين 15406

 خميس بن مبارك بن خميس الكيومى 15407

15408 MITSUHIRO TOMONO 

 عبدهللا جاسم عبدهللا عبدهللا العلى 15409

 ليلى محمد عادل البوالقى 15410

المرزوقى محمد حسين محمد حسين 15411  

 فؤاد امين عبدهللا الشلبى 15412

 سليم بن عبدهللا بن صالح الغراش 15413

 منى بنت عبدرب الرسول بن احمد العلقم 15414

 عيسى بن عبدهللا بن عيسى العبدهللا 15415

15416 SURESH KISHINCHAND KISHINCHANDANI 

 امانى فتحى بخيت عباس 15417

15418 TAKAHIRO KINOSHITA 

 داال بكر عليا الحيارى 15419

 محمد احمد ذو النورين 15420

 يوسف خلفان محمد خلفان على النقبى 15421

 محمد بن محيميد بن ضيف العتيبى 15422

 تغريد صال ح الدين ابراهيم 15423

15424 THE BANK OF KUWAIT & THE MIDDLE EAST K.S 

العلىمحمد بن عبدهللا بن محمد  15425  

 نواف بن سالم بن صالح الحربى 15426

 سعيد حجى محيل حجى الدرسى الكعبى 15427

 محمود خليل محمود الحمدانى 15428

 احمد ديب حسن مطر 15429

 جميله حسين على الطواش 15430

 عبدهللا خليفه على محمد بيات 15431



 احمد جمعه عبيد احمد الخالدى 15432

بن عيسى المطهرعيسى بن موسى  15433  

 محمد عيالن عبدهللا محمد المهيرى 15434

 ناصر احمد صالح على المحرزى 15435

 سعيد مبارك سعيد الخيارين الهاجرى 15436

 هاشم بن عصام بن على عاشور 15437

 عبدالسالم صالح محمود صالح 15438

 سيف عبيد سيف صبحه القبيسى 15439

مرشدىفخرالدين فريد السيد  15440  

 حمد عبدهللا محمد عبدهللا المحياس ال على 15441

 خالد عثمان عبدهللا باحسين الحضارم 15442

15443 MEHMET GEVECI 

 بدريه ابراهيم حسن احمد عبدهللا الرئيسى 15444

 عبدالمنعم عنتر عبدالمنعم غنيم 15445

 ناصر بن محمد بن عبدهللا المظفر 15446

مبارك على المزروعىغريب ناصر  15447  

 خديجه سعيد جمعه مرزوق الشامسى 15448

 حفصه سعيد جمعه مرزوق الشامسى 15449

 امل نجومى 15450

 هيثم محمد عبدالهادى على حسين السعافين 15451

 مريح بن محمد بن عبدهللا عسيرى 15452

 محمد صفوان مظهر زمريق 15453

15454 NELLY LIEBRECHT 

محمد على فرج العريانىسيف  15455  

 عبدالمعين يوسف عبدالرزاق عبدالهادى 15456

 مطلق بن عوض بن مرزوق المطيرى 15457

 احمد عبيد سالم محمد الزعابى 15458

 محمد مصبح سرحان سعيد الكعبي 15459

15460 ALI BIN ANWAR ANWAR AZIZ MALIK 

 فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز القاسم 15461

 فيصل سيف عبيد سيف بوفييرالشامسى 15462

15463 KAZUMASA HIGASHINO 

 ليمه صالح عبدهللا الهاللى 15464

 طارق محمد عبدهللا محمد اسماعيل الشحى 15465

 حميد عبدهللا ابراهيم عبدهللا صالح بلوشى 15466

 وليد بن حمزه بن حمزه مزين 15467

 سليمان احمد على احمد الديو النقبى 15468



 نجوى جمال فرج 15469

 هشام الجاك احمد محمد على 15470

 موزه مبارك زوجه سعيد برمان محمد الشامسى 15471

 مانع جمعه خميس سعيد الظريف الشامسى 15472

15473 TERUAKI NISHIZAWA 

 مبارك بن ابراهيم بن مبارك السعيد 15474

 شفيق بن احمد بن عبدرب النبى ال رميح 15475

15476 MIR ASAD ALI 

 عوض صالح عمر بن عمرو 15477

 ديمه عبدالحميد على حميد الكميتى 15478

 ناصر يوسف داود النصرهللا 15479

 فاطمه محمد على مال هللا 15480

 يحيى جمعه على سلطان الشامسى 15481

 حسين ين على بن هاشم المسلم 15482

جرىوديمه على زوجه احمد حمد محمد  15483  

 هند ماهر عزمى طه 15484

 فاطمه محمد عبدهللا ارمله سعيد ماجد المهي 15485

15486 ABDULNASER ALI ALHORIBI 

 على بن مصلح بن صالح المالكى 15487

 جمال ناصر مبارك يسلم باحميش 15488

 فاطمه عبدالرحيم محمد عبداللطيف الهاشمى 15489

 حسن حسين عبدهللا بوجباره 15490

 فوزى بن حبيب بن عايش التمار 15491

15492 SHIRAZ KISHINCHANDANI SURESH 

 عيشه على محمد جرفان 15493

 بدر نمر محمد الحلو 15494

 خليفه احمد راشد على الشحى 15495

 فريح بن عواد بن فريح البقعاوى 15496

 خالد حسن محمد مباشرى المرزوقى 15497

عمر وسام طالب عبداللطيف 15498  

 احمد عبدهللا حمود ابراهيم المشخص 15499

 فاطمه عبدالحميد الفولى 15500

 شيخه محمد على سعيد السويدى 15501

 ميثاء محمد ابراهيم بن خرشم 15502

15503 NADUVATHERY MOHANAN 

15504 NAZMA GULAM AGA 

15505 JUNSUKE USAMI 



15506 ELIE ABDO DIB 

عزيم نبيل يوسف محمد 15507  

 عبدالرحمن خليفه عبدالرحمن البريك 15508

 طالل ابراهيم عبدهللا ابراهيم منصور 15509

 فتحيه عبدالجواد زكريا 15510

15511 SANJEEV BHATIA 

15512 MASATOSHI OKAMOTO 

 فاطمه عبدهللا عيظه الجابرى 15513

 خالد جاسم ابراهيم الحوسنى 15514

الفالحىمحمد مطر غيث بخيت  15515  

 محسن ممدوح حسين حسيبا 15516

 انور بن توفيق بن محمد البقشى 15517

 فضل ابراهيم عبيد صالح الزعابى 15518

 محمد بن مهدى بن شعيل القشانين 15519

 محمد يوسف احمد راعى البوم 15520

 عيدوس ابوبكر عبدهللا باعلوى 15521

 ابراهيم بن داود بن محمد الحسن 15522

 امنه عبيد بدر 15523

15524 TADAHARU FUKUDA 

 عيسى راشد محمد حمد زحمى 15525

 رشدى عبدالرحمن الخطيب 15526

 محمد عبدالرحمن محمد جابر 15527

 وائل صبحى احمد ريا 15528

15529 MOHAMMED ALI AHMED 

15530 PRACHISH VASUDEVA 

 جورج ميشال زاخر 15531

عبدالصادق على محمودنورا محمد  15532  

 خديجه ابوبكر سالم عمر الكثيرى 15533

 زينب على عبدهللا محمد 15534

 منير سليم حسنى اليازجى 15535

 حمد احمد سعيد احمد محمد بغداد الدرمكى 15536

 احمد صالح محمد اليافعى 15537

 سالم راشد حمد اغدير اجتبى 15538

 سهير ربيع غريب المحيربى 15539

15540 ZULFIQUR AL TANVEER HAIDER 

 احمد على محمد على البستكى 15541

15542 CRISTOPHER SMITH CHARLES 



 شيخه سعيد زوجه على حمادى راشد محمدى 15543

15544 KUNIKAZU MISAKI 

 محمود فريد ثابت طالب 15545

 ندى مال هللا حماد بن حماد الصابرى 15546

محمد الحاج يوسفرحاب عبدهللا  15547  

 عادل بن جمال بن حسين عابد الثقفى 15548

 يوسف دريا نورد 15549

 عزيز فاروق فكرى 15550

 ميره احمد صالح علوى سالم البريكى 15551

 سعيد عابد عبدالعزيز محمد ال على 15552

 عائشه محمد صالح عبدالرحمن البلوشى 15553

 توفيق محسن على السويدى 15554

15555 HARISH ASHOK KUMAR GULWANI 

 عبدالمحسن جاسم مصفور الماجد 15556

 عمر محمد عبود بالبحيث 15557

 شايع عوض شعران غانم المنهالى 15558

 فاطمه على توير زوجه ابراهيم عبدهللا سعيد 15559

15560 SATOSHI HANASHIRO 

 سميره مرجان مبروك زوجه عادل خميس نصيب 15561

 بالل جميل بالل خادم الحوسنى 15562

 نوره اسماعيل خميس حمد 15563

 مريم على حاج عبدهللا غريب الحمادى 15564

 مها احمد محمود العلى 15565

 مكتوم مانع جمعه الظريف الشامسى 15566

15567 MOHAMMED RASHED HOSSAIN 

 عبدهللا محمد ناصر سالم العويس 15568

موسى باشامهند نادر  15569  

 عدى مسعود عدى جمعه الزراعى 15570

 نوره سعيد عبدهللا سلطان المطوع 15571

 عائشه احمد بيات غانم السويدى 15572

 ناصر بن على بن سعد الخرجى 15573

15574 SATORU MIYAZAWA 

15575 MUHAMMAD HASSAN MUHAMMAD SAEED 

 اياس خليل ابراهيم القوقا 15576

15577 LATHEEF ABDUL RAHUMAN 

 محمد بن ابراهيم بن محمد الصغير 15578

 منيره عباس حسن المندوس 15579



 نجوى محمد مصطفى صبرى 15580

 عيد عابد عبدهللا الصاعدى 15581

 عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز العويشير 15582

 عيسى بن سلمان بن على االحمد 15583

بن عبدهللا الصاعدىعبدالكريم بن عابد  15584  

 خالد بن حمد بن احمد العلى 15585

 مبروك يسلم مبارك بن جدنان 15586

 محمد عبدهللا بن عبدهللا سعيد 15587

 عماد بن محمود بن احمد منشى 15588

 غريب حسن غريب الحوسنى 15589

 منصور محمد عبدهللا حسين خورى 15590

 شادن احمد عبدالسميع السعيد 15591

 عبدهللا مصبح فاضل الدرعى 15592

 فالح ناصر فالح حمود جره القحطانى 15593

15594 SHAIK MUNEER SHARIFF 

15595 PETER SHAW-SMITH 

 بدر عبدالرحمن سبت مبارك المرى 15596

 عيسى طالب خميس البلوشى 15597

15598 GEORGE VARGHESE 

 عامر كامل جاسم حمود العامرى 15599

 خالد لعريف 15600

15601 TAKAYUKI SAITO 

15602 MASAAKI YAGI 

15603 SHINJI UESUGI 

 فيصل برك عزان الكثيرى 15604

 سالم محمد عمر عوض الحامدى 15605

15606 ACHUMMANTAKATH ABDUL HAMEED 

15607 MUHAMMAD SHAHID MANZOOR 

 محمد بن علي بن منصور العرادي 15608

سليمان يوسف ابوعيدهنانسى  15609  

 فؤاد ايوب عبدالرحيم الهاشمى 15610

 خليل محمد خليل الحلو 15611

 احمد على موسى حسين البلوشى 15612

 محمد حسين على حسين المرزوقي 15613

 احمد بن صالح بن على البن احمد 15614

 فاطمه ابراهيم زوجه حمد ابراهيم محمد احمد 15615

حمد سرحان الغفلىمحمد بادى  15616  



 خالد بن احمد بن فرحان الزهرانى 15617

 عبدالعزيز بن عابد بن عبدهللا الصاعدى 15618

 على بن محمد بن على ال سرار 15619

15620 AL FAHIM GENERAL TRADING L.L.C 

 عبدهللا ربيع احمد ربيع حمودى 15621

 ماجد حسين عبدهللا فضل الحمادى 15622

عبدهللا موسىعبدى  15623  

 فهد بن صباح بن عبدهللا الخالدى 15624

 ليلى عباس جمعه خرام 15625

 هيسم بهيج ياسين 15626

 جميله حسن على احمد البلوشى 15627

15628 SONIA AMIT DAMANI 

 ياسين خلف محمد خلف الحواسن 15629

 مريم محمود يوسف سوافيرى 15630

15631 MUKUL SANGANERIA 

 عبدهللا احمد محمد عبدهللا زرعونى 15632

 سعيد سالم سيف سالم الخويصرى الشامسى 15633

 سالمين عبدهللا سالم مبارك الصيعرى 15634

 نوره احمد زوجه على حسن عبدهللا بن كلو 15635

 عدنان عبدالرحمن ابراهيم عبدالواحد 15636

 ساره حسين كرامه الصقير الكثيرى 15637

خليفه وليد عبيد خلفوليد  15638  

 جمال محمد حسن على عبدهللا 15639

15640 SHAHUL HAMEED ABDUL SAMAD 

 خالد عبدالرحيم احمد الخواجا 15641

 قمبر بن على بن محمد البلوشى 15642

15643 MUHAMMAD ABDULLAH KHAN 

 محمد سعيد صالح درويش 15644

 سميره عبدهللا نايف البقرى 15645

15646 CHUTTUGULLA PEDDIRAJU 

 محمد بن صالح بن هادى ال ديحور 15647

 فاطمه مهدى عبدالنبى حسن خلف 15648

 عادل ابراهيم ابراهيم خضير 15649

15650 ITSUKO ASAKURA 

 احمد صالح احمد الوكيل 15651

15652 SULTHAN HASAN 

15653 RUI NAITO 



 محمد بن عبدالرحمن بن صالح الخالدى 15654

 عبدالرب على صالح محمد الغيلى الذيبانى 15655

 غسان محمد سعيد كاتبه 15656

 ناصر بن عواد بن فريح المنصور 15657

 عبدالمحسن بن مطلق بن مسلم الدوسرى 15658

 محمد بن عبدهللا بن فواز بن مرشد 15659

 مالك مسعد احمد الفرح 15660

 بدريه محمد قمبر 15661

عبدالهادى يوسف عبدالهادى الحمادىاحمد  15662  

 محمد مصلح مدهش العليانى 15663

15664 MUNAPPIL SUBRAHMANYAN SUDARSANAN 

 خالد بن سليمان بن عبدهللا بن عكرش 15665

 بتال بنت حسن بن عبدالوهاب العبدالوهاب 15666

 عبدهللا عيسى الياس 15667

 رامى يونس عبدالرحمن الدرباشى 15668

 خالد عباس ابراهيم مراد البلوشى 15669

 مصطفى كمال عيسى مصطفى 15670

15671 ANDREW JOHN JONES 

 محمد طارق يوسف عبدهللا الميرزا بنى حماد 15672

15673 BHAGWAN GULABRAI GURNANI 

 ممتاز محمد الغبره 15674

 مامون عبدالرحيم محمد كراجه 15675

عبدالعزيزالعبدالقادربلسم بنت عبدهللا بن  15676  

 رائد بن مكى بن عبدهللا ال شيف 15677

 احمد يوسف عبدهللا يعقوب كلمى المنصورى 15678

 عائشه سلطانه جمل مراد شاه عبدهللا البلوش 15679

15680 NAOTO KUMAGAI 

15681 MAYUMI KITADE 

15682 BOBBY YOGRAJ KAKAR 

 خالد بدر عامر مسلم الصيعرى 15683

 راشد احمد راشد حميد راشد بن ديول الدرمكى 15684

 سلمى عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكى 15685

 شرينه احمد راشد حميد راشد بن ديول 15686

 حميد احمد راشد حميد راشد بن ديول الدرمكى 15687

 عبدالرحمن محمد احمد حسن البلوشى 15688

 ناصر محمد حسن زينل 15689

خليل حسن الكردىطالل  15690  



 سلطان بن عبدهللا بن منيع هللا الجعيد 15691

 على بن محمد بن على الجديلى 15692

 عبدهللا السيد خليل السيد عبدهللا السيد 15693

 نور فريج مبارك حسن 15694

15695 ALIREZA MONTAKHAB 

 احمد سالم مبارك يسلم 15696

15697 HILDA LYDIA PEREIRA 

 عبدالرحمن زيد محمد سعيد باقرين 15698

 ليث عبدالرؤوف يونس ابو جليل 15699

 احمد عونى فياض عكاوى 15700

 مريم على حسين جمعه البناى 15701

 حسين بن سلمان بن على بوعيد 15702

 سيف عتيق حارب فرحان مبارك الكويتى 15703

 على بن حسن بن حسين العبدهللا 15704

15705 AMIN MOSSAVI 

 وفاء عيسى عبدهللا موسى المنصورى 15706

 تركيه سعيد زوجه سيف عبدالرحمن محمد 15707

15708 YUKIMI OKUYAMA 

 محمد بن عبدهللا بن على العليان 15709

 عبدهللا مطر سالم سالم المهيري 15710

 احمد بن على بن احمد الشالع 15711

 موفق بن محمد بن موسى بوخمسين 15712

 اشراق عبدهللا سالم محمد الوسواسى 15713

 تاج بن احمد بن سلمان الحاجى 15714

15715 ARYAN IBRAHIM SALEH DAWOODI 

 راشد محمد هاشل محمد المنصورى 15716

 عائشه محمد حسن محمد المرزوقى 15717

 ناصر حسين سلطان احمد محمد لوتاه 15718

 محمد حسين سلطان احمد لوتاه 15719

 على ناطق كمال 15720

15721 VISHAL MAHAJAN 

 محمد بن سعد بن عبدهللا النوفل 15722

 خالد احمد شمبيه محمد الدرمكى 15723

 نضال طاهر ابراهيم الحصرى 15724

 خالد بن دخيل هللا بن على الحربى 15725

 شرف بن ابراهيم بن عبدهللا البراهيم 15726

شريف النمرعبدهللا امين محمد  15727  



 فهد بن ابراهيم بن محمد الدايل 15728

 على بن ابراهيم بن خليفه لبوى 15729

15730 KALOIAN NEDIALKOV GOROLOMOV 

 محمد عبدالكريم محمد المال 15731

 ابراهيم ناصر سعيد العامرى 15732

 وائل على شمس عبدو 15733

 ممتاز محمد يحيى حقى 15734

بشير قاسمرويده على  15735  

 منذر عبدهللا سعيد على بوحسن الشامسى 15736

 نجاه حسين خلق هللا العباس 15737

 عبدالخالق ابراهيم االسمر مسعود البدواوى 15738

15739 MOHAMMED PARVEZ 

 احمد راشد بالعبد الظاهرى 15740

15741 YOJI YOSHIKAWA 

15742 ISAO OGAWA 

 محمد يوسف محمد النور 15743

15744 PAUL SATHER 

15745 EUGENIA ELLANE MARGARITTA PIEEADE 

 عبدالخالق بن عبدهللا بن محمد الخميس 15746

15747 SAHIBA SALIM MEHDI 

 وضحه حسن محمد على المرزوقى 15748

15749 MOHAMED RAMZANALI KASSAMALI ABDULLA 

15750 SHILPA NANAK BHARDWAJ 

بن عبدهللا المزيدخالد بن محمد  15751  

 محمد عبدهللا احمد عبدهللا 15752

 اشرف عبدالمنعم السيد امين 15753

 بدر بن عمار بن حسن ال سواد 15754

 عبدهللا بن سعد بن على العساف 15755

15756 HIDEMASA KAWAMURA 

15757 SHINTO AMANO 

15758 HIDEAKI TAKEMURA 

الخالدىرجاء بن لوعان بن رجاء  15759  

 عماد بن عبدهللا بن على المسلم 15760

15761 ABDUR RAHIM SYED ABDUL QUADIR 

 مريم محمد صالح سالم بن حبش الظاهرى 15762

 طرفه احمد عبدالعزيز السويدى 15763

 محمد سيد حسن محمد حسن 15764



15765 ANANTHA LAKSHMI and OR KRISHNAN VENKATA 

15766 KHAWAR RASHEED SIDDIQI 

 على حسن عبدهللا عبدالعزيز الحمادى 15767

 فهد بن محمد بن شارع القحطانى 15768

 ماجد بن حمود بن نادر 15769

 زهير بن ابراهيم بن سالم باخدلق 15770

 عزيزه محمد حسن محمد المرزوقى 15771

 محمد بن صالح بن محمد الشهرى 15772

15773 PAZHOOR ABRAHAM MATHAI 

 فتحى بن محمد بن حسين الوصيبعى 15774

 احمد صالح صالح مجرب 15775

 تيسير بن عبدهللا بن حسن ال عباس 15776

 اشرف حسن مجاهد حسن 15777

 غانم بن على بن خلفان الحسانى 15778

 زهره محمد جاسم على دبل 15779

 علوى بن محمد بن داود سميط 15780

رباععلى بن صالح بن عائض  15781  

15782 SAID BEN BELLA KOUNTA 

 محمد بن صالح بن على الغامدى 15783

15784 NORIO TATSUKI 

 جاسم خلفان حميد جاسم ال على 15785

 فهيم احمد طاهر ابو الرب 15786

 كريم بهاء الدين السويسى 15787

 عبدهللا بن محسن بن مسعد الحربى 15788

 نعيمه عبدهللا احمد 15789

 يوسف حمد سيف ناصر العبرى 15790

 عائشه عبدهللا جعفر محمد 15791

15792 NOMANI AJWAD ISHAQ 

 غزوه قيس محمد نورى 15793

 مصباح زهير الدنا 15794

15795 TOMOKAZU HIROSE 

15796 TAKASHI YASUI 

15797 NOBUYUKI SANO 

15798 TAKAHIRO NAKAJIMA 

المهيرىاحمد جمعه معضد راشد  15799  

 محمد سلطان محمد شاهين العوانى 15800

 حمد خميس محمد على المنصورى 15801



15802 MURTAZA HATIM SHATKHALLY 

 سالم بن احمد بن سالم الرواحى 15803

15804 GRACE SANTINOR 

 مسلم سالم واسط الكثيرى 15805

 راشد احمد عبدهللا محمد هامور الزعابى 15806

15807 NAOYOSHI OKUNO 

 تماظر بطى محمد ضيف هللا ابورميه المطيرى 15808

 حسن احمد كامل مفضل 15809

 حسين عوده اهديوى الثوابته 15810

 سعيد حسن عبدهللا العشى 15811

 فاطمه بركه سليم الثوابته 15812

 محمد نايف الصفدى 15813

 محمد باقر نعمت محمد خورى 15814

حسين بن عمر العطاسفيصل بن  15815  

15816 JUNICHI WATANABE 

15817 MASAKI YAGI 

15818 NAOKO TAKAHASHI 

15819 MIKA HATAKOSHI 

15820 FAISAL ABDULHAMMED ABDULHAMMED USMAN 

 على بن عبدالعزيز بن ناصر العيسى 15821

 سالم راشد سالم سعيد المزروعى 15822

الفالسىعصام خميس مبارك جوهر  15823  

 احمد سالم عبيد سيف العليلى 15824

 رانيه اسعد سليم عرار 15825

15826 HATSUHO HONDA 

15827 IKUKO KITAOKA 

 مريم راشد زوجه ناصر عبيد سيف عبدالرحمن 15828

 سميره محمد سعدى الرئيس 15829

 سيف خلف غانم جمعه الزعابى 15830

 قاسم مسلم سليمان الكيومى 15831

 نبيل حسن احمد مفضل 15832

 حسين على عبداخريوش 15833

 عمار محمد شريف احمد 15834

 عثمان بن خالد حيدر بن كرامت على رضوى 15835

 خليل هيثم خليل دبابنه 15836

15837 AKIKO YAMAMOTO 

15838 YOSHIKI INAMOTO 



 محمد ابراهيم الحسن 15839

15840 ARUN BHANDARI 

محمد خميس نجيب السويدىجاسم  15841  

 سليم صموئيل اوغسطين شرش 15842

 محمد بن عبدهللا بن محمد الملوحى 15843

 ابراهيم سالم محمد بلخير الحضرمى 15844

 خالد بن حمود بن يحى الحربى 15845

 نائل محمد حسين الخولي 15846

 ابوبكر بن عبدهللا بن حسن بالبيد 15847

السيد ابراهيم السادهحفصه عبدالرحمن  15848  

 هيفاء راشد عبدهللا قسوم 15849

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد الخثالن 15850

 خالد على عبدهللا محمد 15851

 سلطان سالم عبيد سيف السويدى 15852

 سعيد بن خميس بن سعيد الفورى 15853

15854 SADAHIKO NAMIKI 

 اياد مبارك محمد العوض 15855

 محمد خميس راشد خميس الكعبى 15856

 محمد جمال الدين محمد محمود 15857

15858 VALATHUNDIL GEEVARGHESE OOMMEN 

 احمد بن سعيد بن سيف العامرى 15859

15860 SHWAN MUSTAFA SAIEED 

 على بن سلمان بن صالح بو خميس 15861

 سمير عفو عبدالرحمن قباني 15862

حارب الظاهرىاحمد راشد سويدان  15863  

 اسيا حامد مصطفى 15864

 مساعد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشدى 15865

 غالب جميل خالد احمد 15866

 شركه محمد فرج هللا لتجاره مواد البناء 15867

 عبدهللا فريد ناصر 15868

 محمد محمد امين عبدهللا على الخياط 15869

 فؤاد جعفر يسلم العوينى 15870

 عبدالعزيز بن صالح بن مفلح الفريدى 15871

15872 YUSUKE TSUZUKI 

15873 KENGO KOMATSU 

15874 MUHAMMAD SAID KARAMA AWADH 

 سعيد على جمعه عبدهللا بن سويلم 15875



15876 DEEPAK GOVIND CHIMNANI 

 اشرف محمد حسين فرج هللا 15877

 ماجدة فاروق زوجة خلف احمد المنصوري 15878

 سيف سعيد محمد سعيد الكندى 15879

 محمد خميس سعيد ناصر الظاهرى 15880

15881 DIN BAD SHAH MALIK JALIL SHAH 

 خالد محمود احمد غيث الحوسنى 15882

 احمد غميل مبارك خلفان بشير 15883

 ايرج محمد بخشى 15884

 موزه سيف خميس محمد العامرى 15885

 احمد يوسف الحسن 15886

 محمد بن عبدهللا بن حسين الغريب 15887

 ايمن بن سليمان بن محمد حمزه شجاع 15888

 هشام السيد احمد صقر 15889

 حسن عبيد حسن عبدالعزيز البريكى 15890

 سعيد عتيق بالل خميس بودهام 15891

 عماد بن عبدالرحمن بن احمد النعيم 15892

 محمد حمدان راشد مترف الطنيجى 15893

 خالد حسن على القاسم 15894

15895 ISOBEL JENIN SHABAN 

15896 ADEN ZAK SHABAN 

15897 BILAL OR MUHAMMAD OR KHURSHID OR MUHAMMA 

 جمعه صنقور جمعه صنقور الزعابى 15898

 حسن فضل حسن يونس دلول 15899

 ايمان الدسوقى محمد ابوزيد 15900

الحارثىمحمد بن فهد بن جابر  15901  

 مشعل بن على بن عبدالعزيز المحينى 15902

 محمد ابراهيم خميسعلى لحسنى 15903

 محمد عبدهللا محمد عبدهللا التكاوى 15904

15905 TAMEEZUDDIN ANSARI 

 حسام محمود محمد مدنى 15906

 عمر محمد احمد كيقه 15907

 محمد احمد ناصر سالم بن حيدره التميمى 15908

 سعيد على محمد سعيد راشد المزروعى 15909

 محمد محمود احمد درويش احمد 15910

 عائشبن سعد بن محمد العليانى 15911

15912 TAKANORI NAKAGAWA 



15913 TOMO TANIWA 

15914 SATOSHI SHIMOMOTO 

 محمد بن على بن جاسم المرهون 15915

 سيده ابراهيم محمد الجندى 15916

محمد عبدهللا بالحزم الجعيدىعبدهللا  15917  

 سعيد حميد على عناد الكعبى 15918

 عبدهللا عبدالعزيز فهد الذكير 15919

 جاسم مير احمد ميرى 15920

 ناصر بن على بن احمد المحروقى 15921

 هادف جوعان راشد الظاهرى 15922

 مصطفى بن عبدالمجيد بن عبدالمحسن العيثان 15923

حمد رحمه الشامسىعمر عبدهللا  15924  

 احمد بن عصام بن عبدالرحمن قطان 15925

 منال عباس احمد سجوانى زوجه محمود جاسم 15926

15927 MOHAMMED MUDASEER SIDDI MOHAMMED HAJI 

 على عبدرب مبارك احمد المصعبى 15928

 عزام محمد سليم الدباغ 15929

15930 SAMER SUKHUN 

السليطىمحمد سعد نجم  15931  

15932 NOBUO IMAI 

 سعيد علي عبيد علي بالرشيد 15933

15934 JAFFERALI HABIB KASSAM 

15935 MASOOD HASAN DARIWALA 

 فاطمه على ارمله فالح سحمى جابر مفرح 15936

 حسين على عباس هويدى 15937

 سامى منصور على البراك 15938

15939 KHURRAM JAFREE 

15940 JAYAPRAKASH ATHMARAM 

 ايمان عبيد على السويدى زوجه خالد خلفان 15941

 احمد دغاش عبدهللا سعيد مسلم الجابرى 15942

15943 MOWFEL TARAMMAL ABDULLA 

 صالح بن ابراهيم بن سليمان الركف 15944

 فارس فريد اليوسف 15945

 محمد بن حسين بن عوض الكثيرى 15946

عبدالقادر احمد غرايبهسلوى  15947  

 عفراء مطر عبيد خليفه المهيرى 15948

 احمد عبده سعيد احمد 15949



 ابراهيم يوسف يعقوب جمعه المالكى 15950

 موضى بنت صالح بن عبدالرحمن الربيعان 15951

 سعيد جمعه مطر 15952

 ابراهيم بن على بن حمد الربيع 15953

 محمد بالل الباز بالل 15954

 يازيه خليفه خريده زوجه خليل سيف احمد 15955

 سالم محمد مراد كرم محمد البلوشى 15956

15957 MASATO OKA 

 سالم عبيد سعيد الساعدى 15958

 دانيه صبحى مشورب 15959

 عال عبدالمعطى عبدالوهاب محمد السيد 15960

15961 YOICHI SHIHOZAWA 

الدرمكىمريم عتيق بخيت راشد بن ديول  15962  

 بارع بن محمد بن حسين عجاج 15963

 جمال احمد حميد محمد سنان المهيرى 15964

 طارق عبداللطيف امام ابو النصر 15965

 نواف بن سعود بن عبدالعزيز المخضب 15966

15967 KOYIKKAL RAMARAO SUDHARSHAN 

 راشد عبيد راشد سعيد الكعبى 15968

 حمده عبدهللا احمد على 15969

 على عبدهللا ابوبكر على الجفرى بنى هاشم 15970

 محمد خلفان خادم العري المهيري 15971

15972 SYED ZIA ISLAM 

 مهدى بن سعيد بن مهدى الخياط 15973

 ناصر بن يوسف بن على اليوسف 15974

 على خليل على حسن الحوسنى 15975

 صبحى محمد احمد بدر 15976

حيدرعبدالرحمن غلوم  15977  

 راشد عبيد سرور سالم الكتبى 15978

15979 KOJI SUGO 

 محمد ابراهيم سالم جاسم بن يعقوب الزعابى 15980

15981 YUZURU TOKI 

 محمد بن ناصر بن منصور العوهلى 15982

 حسن فؤاد حسن زيعور 15983

 سامر حسان تيسير ظبيان 15984

 رحمه محمد رحمه حميد العامرى الشامسى 15985

 خميس راشد احمد راشد حسانى 15986



 حسين عبدالرحمن محمد مرشد الحمادى 15987

15988 RUHIYA SALEH AKRABI 

 هزاع عبدهللا على محمد الزيودى 15989

 فهد بن عبدالرحمن بن حمد الدهيمى 15990

15991 NORIO SUZUKI 

15992 RIEKO KOJO 

الخاطرعبدالعزيز عبدالكريم عبدالمجيد  15993  

 خزعل بن دخيل بن سليمان العصيمى 15994

15995 IAN BRITISH CITIZEN HUNTER 

 عصام احمد محمود شحاته 15996

 محمد موسى ابراهيم هيكل 15997

 حسين سهيل حميد عبدهللا العبرى 15998

 وليد بن ابراهيم بن على الفرحان 15999

16000 TAKAYUKI ISHIHARA 

16001 KEIJI IKEMATSU 

16002 MARIKO SAKURAI 

 سامى موسى العابد 16003

 عاطف سميح عبدالرحمن حسين 16004

 عبدالرحمن ابراهيم بالل عبدالرحمن الديسى 16005

 نوال عبدهللا حميد سالم 16006

 محمد يوسف محمد صالح اميرى 16007

 نجمه محمد عبدالرحيم محمد امين غفارى 16008

يوسف جمعه الحوسنىعائشه  16009  

 احمد سالم سليم الورع العامرى 16010

 الالزم الطيب احمد منصوى 16011

 فاطمه عبدهللا عبدالرحمن النجار العلى 16012

 مريم ناصر سالم ناصر سيف البادى 16013

 احمد بن حسين بن احمد المحمدعلى 16014

 على سالم سعيد محمد مزروعى 16015

احمد عبدهللا دالن الشحىعبدهللا  16016  

 اسماعيل عبد حمد 16017

 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العريفى 16018

16019 ATSUSHI INOUE 

 سعيد حمود حمد رحمه الشامسى 16020

 احمد محمد سالم سعيد المزروعى 16021

 محمد عبدالعزيز عبدهللا عزيز ال عمر 16022

الراشدىخويتم سعيد خويتم بخيت  16023  



 ياسر معتوق عبدهللا اسماعيل الحوسنى 16024

 محمد عبدهللا سبيت عبدهللا الكعبى 16025

 حسن بن حمد بن مهدى لسلوم 16026

16027 TAKESHI NAKAJIMA 

 سامى محمد على شرف الدين 16028

 عوشه محمد احمد 16029

 نصرى راشد قاسم سباعنه 16030

المومنرسمى بن عبدهللا عيسى  16031  

 عبدالرحمن احمد راشد احمد النعيمى 16032

 طارق محمد نظير شبيب 16033

 طارق لطفى عبدهللا احمد 16034

 محمد مصبح محمد سعيد الساعدى 16035

 صالح جميل شانبيه هيكل البلوشى 16036

16037 POOJA VINIT HINGORANI 

 عادل مبارك سالم السعدى 16038

سالم العامرى سميره فقاس عمر 16039  

 عطيه بن محمد بن جاسم العطيه 16040

16041 MASAHIRO FUJITA 

 حسين مراد ابراهيم عبدالرحمن ال على 16042

 وائل سعيد شيخان سعيد الكلبانى 16043

16044 HIROYA NUMATA 

 حامد عبدالعزيز جازه 16045

 بسام محمد القاسم عبابنه 16046

الرحومى المهيرىعمر حميد عبيد  16047  

 امينه عبدهللا حسن الحوسنى 16048

 نجمه على محمد المزروعى 16049

 طارق احمد مجدى االنصارى 16050

 ابراهيم ابن عبداللطيف ابن فهد الهالل 16051

 عمر بن عبدالرحمن بن مرزوق الحارثى 16052

 احمد عالم وجيه ابوغزاله 16053

عبيدهللازايد بن سامى بن طالب  16054  

16055 ASAR MASHKOOR 

 فهد راشد الحميدى على خصيف يماحى 16056

16057 ABDULKHALIQ ELSHAYYAL 

 احمد على سالم سيف المحرزى 16058

 وسام عبدالرحمن حسن ال شيخ 16059

16060 WEAM ABBAS 



 سالم على سالم محمد ال على 16061

16062 NIAZ HUSSAIN ABBASI 

سالم سليم الورع العامرىاحمد  16063  

 انور عثمان صالح العطارى 16064

 زايد عبدالمعطى حماد عبدهللا المهرى 16065

 عبدهللا بطى سالم راشد الشامسى 16066

 على احمد فتح هللا على حسين 16067

 على مبارك سهيل بن طاهى الراشدى 16068

 سالم سعيد سلطان الغفيلى 16069

عبيد على خميس الراشدىسعيد عوض  16070  

 محمد بن سعد بن عبدهللا النواش 16071

 امينه خميس عبيد ربيع الدبانى بنى شميلى 16072

 مجموعه العانى للتجاره العامه 16073

16074 MOHAMED NAZEER PALAKKAVALAPPIL 

 نورهللا محمد سليم مورللى 16075

 خالد عبدهللا حمد رحمه الشامسى 16076

 احسان حسن محمد 16077

 شركه نور لالستثمار المالى 16078

 خالد عبدهللا حميد عبدهللا بالهول 16079

 على بن حسن بن محمد بوكنان 16080

 محمد مبارك على رصاص المنصورى 16081

 اسامه احمد عزيز 16082

 حميد داودى 16083

 اديب طيب حنفى شافعى المدنى 16084

حمد الكنيبى المزروعىعبدهللا حمد ناصر  16085  

 امنه على محمد امين عبدهللا باقر 16086

 يوسف السيد احمد محمد صالح الهاشمى 16087

 محمد محمد االمين البشرى 16088

 عبدالعزيز بن سلطان بن عبدهللا الملحم 16089

 امانى راشد دعفوس راشد المهيرى 16090

 بشار عونى على على 16091

قاسم على السعدىحنان محسن  16092  

 زينب محمد زوجه فيصل احمد يافعى 16093

 عمر محمد عمر سالم باحكيم الحضارم 16094

 خلفان سالم خلفان المحيربى 16095

 قاسم بن محمد بن احمد العرفج 16096

16097 MAXIM KARABKOVSKI 



 خالد سعيد جمعه مرزوق الشامسى 16098

حيدره التميمى ناصر عبدهللا جمعان سالم بن 16099  

 محمد بن مسعود بن صالح بن على الشملى 16100

 رامى بن سمير بن جمال الثقفى 16101

 احمد حبتور ذيب سيف الدرعى 16102

 عبدهللا على عبيد المسافرى اجتبى 16103

 عبدالحكيم محمد سلطان حسن بالشاالت 16104

 سلمى خليفه محمد سعيد المنصورى 16105

ابراهيم محمد عبدهللا الكبيسىاميره  16106  

 منى بنت منصور بن محسن الحسين الشريف 16107

 شيخه سالم زوجه محمد حسن سالم الفياع 16108

16109 GOKAVARAPU SUDHAKAR 

 راشد خليفه راشد خلفان الشامسى 16110

 بخيته سالم زوجه سالم عبدهللا المحيربى 16111

القصابفؤاد محمد عبدالمحسن  16112  

 يوسف بن محمد صالح 16113

 يحيى عمر محمد الجابرى 16114

 مهيوب محمد نور الدين احمد 16115

 هشام يونس يحيى قفيشه 16116

 الهام راشد محمد المضرب 16117

 عبدهللا بن محمد بن عبدالمحسن القصاب 16118

 سعيد على خلفان احمد الكعبى 16119

عماد الدين اال ناسىمحمد يحى عبد الحق  16120  

 سحر بهاءالدين عبدالحى مراد 16121

 جاسم درويش يوسف عبدهللا البلوشى 16122

 حازم عبدالفتاح احمد البنا 16123

 سامح فوزى احمد مهدى 16124

 يوسف داد محمد بير محمد اربابى 16125

 ثانى جمعه عبيد سعيد الرميثى 16126

السيد محمدعبدالرحمن حسام الدين  16127  

 عبدهللا محمد مسلم محمد المحرمى 16128

 اشرف السيد حامد شبكه 16129

 احمد خلفان محمد سالم بن حادث النيادى 16130

16131 RABIH JBEILY 

 محمد هادى محمد العمرى 16132

16133 ROBERTO JR SURATOS CONLU 

 نوره سالم خلفان المحيربى 16134



سليمان سلمانابراهيم محمد  16135  

 رنا نذير حسن ابراهيم الذهبى 16136

 عامر محمد حمد المدفع 16137

 لبنى محمد احمد نمر 16138

 محمد عبدهللا مبارك بوغنيم 16139

 صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن الفهيد 16140

16141 ARVIN WALIA 

 مريم محمد خلفان عبدهللا سرور المزروعى 16142

توفيق محمود عبيدعادل  16143  

 سالم خالد عبدهللا حسين العلى 16144

 احمد محمد احمد عمر باقحوم 16145

 عائشه ابراهيم زوجه عبدالرحيم الحوسنى 16146

 احمد حسن عبيد حميد راشد النقبى 16147

 مراد محمد سعيد نمر عتيلى 16148

 حسام الدين عبدالرحيم محمد بركات 16149

غانم حمد المهيرىراشد حمد  16150  

 محمد ابراهيم جاسم العلى الشيبانى 16151

 ابراهيم خليل رجب 16152

 حسين محمد سالم محمد الميزه 16153

 حمد سعيد علي حمود الكيومي 16154

 مصطفى عبدالحافظ عبدالمحسن احمد 16155

 ناصر عبدهللا عبيد يوسف ال على 16156

مهناء المهناءعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن  16157  

 مصعب عبدهللا مصطفى سعيد 16158

 سالم بن مبارك بن سالم الزرعى 16159

 راشد سالم عبدهللا السويدى 16160

 على سعيد بالل الدوسرى 16161

 الصادق معتصم عبدالرحمن المقبول 16162

 سيف سعيد سيف معضد المشغونى 16163

 عارف احمد محمد قاسمى الحمادى 16164

 عامر حسن يوسف محمد الحمادى 16165

 رفل رياض صفاء 16166

 سوزان فؤاد حمزه 16167

 عون ماهر محمد احمد 16168

 شفيقه يوسف باقر الوحدى اال ميرى 16169

 عبدالصمد محمد احمد مرداس 16170

16171 MOHAMMED HANIF SHEIKH 



 لطيفه عبيد زوجه الشيخ احمد عبدهللا 16172

هانى خليل شحاده محمد 16173  

 عبدالمجيد محمد صالح خورى 16174

 فاطمه على احمد الرواس 16175

 مارك عادل ربيز 16176

 خالد خميس جربوع 16177

 عمر حيى بخيت بن زيود الشامسى 16178

 شادى حسام فائق الخطيب 16179

 حمد مبارك سالم رغاش الشامسى 16180

المنصورىحمده حمد على عبدهللا  16181  

 نعيمه صالح سعيد محمد بن جدنان 16182

16183 KEVIN DRAPER 

 سالمين عبيد سويد الصمبارى العامرى 16184

 عونى محمد سلمان الحوامده 16185

 خالد اسد محمد حسن اميرى 16186

 سعيد محمد ظيائى 16187

 فيصل عوده عيسى الجمل 16188

 سمر عبدالرحمن زعتر 16189

 غفارى غازى ابودقه 16190

 احمد خليفه مطر على الجميرى 16191

 فراسصبحى محمود حرز هللا 16192

 على عبدالحافظ مهدى 16193

 ابراهيم احمد يوسف عبدهللا المنصورى 16194

 ناصر سالم محمد سعد المحرمى 16195

 مذمل بخيت عثمان بخيت 16196

 مرزوق خلفان مرزوق سليم 16197

ابراهيم غلوم الحمر المالعلى  16198  

 عبدالسالم مرشد سعيد على 16199

 عمر عبدهللا حسين فرج هللا 16200

 عبدالكريم محمد سعيد صالح العامرى 16201

 حسين على احمد ملكاوى 16202

16203 THISARA MITHILA RANAWAKE 

16204 ABDULLAH BIN ATOOFA AL AMRI 

الدرعىسالم خليفه محمد مبارك  16205  

16206 HSIEH CHIN CHANG 

 على حسين محمد سلطان 16207

 حمد باقر محمد حسن زباد االنصارى 16208



 احمد حسين جعفر ال على 16209

 كوثر هادى احمد عبدهللا الحسينى 16210

 محمد محمود عبدهللا جابر 16211

 احمد خالد احمد قطوش 16212

 اسماعيل سيد حسن رفاعى 16213

 محمد حمد محمد راشد الهادفى اجتبى 16214

 محمود احمد عباس زباره 16215

 وليد محمد ابراهيم فراج 16216

16217 FATHULLA SAHIB FAKIR MOHAMED 

 محمد عبدالواحد مير محمد صالح اميرى 16218

16219 HUSSAM DAJANI 

 نهال احمد سالم زوجه محيى الدين عبدالرزاق 16220

عبدالحفيظ احمد ابراهيم سنجق محمد 16221  

 احمد ابراهيم عبدالعزيز رزق 16222

 خالد جاسم خليفه جاسم الدوخى ال سنان 16223

 محمود محمد رفعت محمد فتحى الفار 16224

 شفيقه جليل جنديل 16225

 حسن بن جواد بن حسين الرمضان 16226

 نبيل صالح سعيد صالح 16227

 جهاد ياسين كشكول 16228

 


