
SERIAL NO. NAME
1 ABDUL KHADER NAVEED
2 ABDULMAJEED MUHAMED HUSSAIN
3 ACHALATH MAJEED
4 ALI  NADIR
5 Alicekutty Anil Anil
6 AMPRAYIL KURUVILLA JOHN
7 ANJAIKUMAR NARENDRA PATEL
8 AVADHOOTHA GANESH KUMAR
9 BEKAL KOTAKUNN ABDULRAHIMAN

10 BINJITH KATTAKATH M. ALI
11 CHARLES PETER SMITH
12 FASIH URREHMAN ZIA URREHMAN
13 FERHAT KOSE
14 FLORENCE MARCELLE PAULETTE PAQUE
15 GABRIEL SALOME NOUJAIM
16 GHOUSE MOHIUDDIN SYED YOUSUFF YOUSUFF
17 HABIBURRHMAN KHAN
18 HAZIM KHALID ALSADEK
19 IFTEKHAR AHMAD RAZI UDDIN QUAESHI
20 JAMIL AKHTAR M. AKHTAR
21 JEROME OLIVER CREMIN
22 JIJIN VIJAYAN SHYLAJAKUMARI
23 JORGE CHAWA
24 JOSEPH M MENDES
25 KARAPPAM VEETTIL MOHAMED UNNY
26 KARTHIKEYAN SHANMUGAM
27 KWANG HYUN CHO
28 LISA CAMPBELL URQUHART
29 MALIK TASNEEM S. M. IKRAM
30 MARY CHRISTINA WILLIAMS
31 MAXWELL EMMET MERRICKS
32 MOHAMMAD HARUNOR RASHID
33 MOHAMMED ATTALLAH M HUNITI
34 NADEEM MAHFOOZ MAHFOOZULLH
35 OSAMA ALI KHNA
36 PASUPATHY MURALI DHARAN
37 PATRICIA MARY GOULART
38 PEEDIKAYIL KOSHI JACOB
39 PETER IVO WEBER
40 PRADEEP SHANKAR MENON
41 PUTHU PURACKAL A. K. MANULAL
42 RAJEEV CHANDRA S. NAIR
43 REJO POOTHOKARAN CHUMMARUNNI
44 RYUICHI YAGI
45 SAHAD MOHAMMED AL_MOSAWI
46 SHANKA NUWAN WICKRAMASINGHE
47 SHAUKATH ALLKHAN
48 SIEGBERT ANDREAS NAGL
49 SYED AMADUDDIN ASHRAF



50 SYED NAIMATHULLA ALSO N. PASHA
51 TAYEB AHMED
52 VANIG ARSEN DAKESSIAN
53 VETTIYATTIL GIRISH KUMAR
54 WAEL MOHAMED A.ELMAMLOUK
55 WANETA ELAINE MACNEIL
56 WILHELM JACOBUS BREYTENBACH
57 YINGBIAO SU
58 اب�سام ع�دهللا صالح بو مطر المهندى
59 اب�سام محمد حس��� مفتاح
60 ابراه�م احمد ابراه�م ال�را��
61 ابراه�م اسماع�ل ح�� ابراه�م العمادى
62 ابراه�م جاسم راشد ال�وارى
63 ابراه�م ع�داللط�ف ابراه�م االبراه�م المهندي
64 ابراه�م ع�دهللا ع�داللط�ف محمدالسادە
65 ابراه�م ع�دهللا محمد المال
66 ابراه�م ع� ابراه�م محمد المطاوعه
67 ابراه�م محمد الخل����
68 ابراه�م محمد حسن  الصفار
69 ابراه�م محمد حس��� مفتاح
70 ابراه�م محمد ع� ع�
71 ابره�م ع�د هللا ع�د الع��ز  الدرهم
72 احال م جاسم محمد يوسف الحاى
73 احمد ابراه�م محمد ع� العمادى
74 احمد اسماع�ل ح�� ابراه�م العمادى
75 احمد ثامر محمد ثا�� ال ثا��
76 احمد جاسم احمد قاسم فخرو
77 احمد حسن احمد ع� الغ��ب المحمود
78 احمد حسن ع� الخل���
79 احمد حمد ع�دهللا محمد المرى
80 احمد خل�ل ابراه�م  ال�ا�ر
81 احمد راشد ماجد الرم��
82 احمد سعد ال�ع��
83 احمد سلطان نا� الطوار ال�وارى
84 احمد ع�دالرزاق محمد  االنصارى
85 احمد ع�دالرش�د ع�دالحم�د نواب
86 احمد ع�دالع��ز رضا حسن البناى
87 احمد ع�دهللا احمد ال�ادى المعاض�د
88 احمد ع� صالح الحم�دى
89 احمد ع� محمد الحواج
90 احمد عمران ع�� عمران ال�وارى
91 احمد فهد احمد الفهد ال�وارى
92 احمد ف�صل ثا�� جاسم ال ثا��
93 احمد ماجد النع��
94 احمد محمد حسن راشد الزوادى
95 احمد محمد حس��� اله�ل
96 احمد محمد حس��� مفتاح
97 احمد محمد صالح حسن المفتاح
98 احمد محمد ع�دالجل�ل الحمادى
99 احمد محمد عب�دان



100 احمد محمد مصط�� خروف
101 احمد مهدى الخ�اط
102 احمد نا� احمد ع�دهللا العب�دان
103 احمد نا�ف الثا��
104 احمد يوسف احمد خل�ل ال�ا�ر
105 احمد يوسف سل�مان ال���رى
106 اسامه حس��� ا��� الم��
107 اسالم محمد محمد مر� محمد
108 اسماء جاسم س�ف احمد السل��
109 اسماء جمعه ع�دهللا السل��
110 اسماء حسن م�ارك
111 اسماء حمد المض�ح�
112 اسماء حمد راشد سع�د الرم���
113 اسماء ع�دالحم�د مال  حس��� اال نصارى
114 اسماء ع�دهللا سل�مان خل�فه
115 اسماء عمر خم�س عمر ال��م
116 اسماء محمد ع�� الخل���
117 اسماع�ل محمد احمد امالى
118 اسماع�ل محمد ع�دهللا الخورى
119 اسمهان محمود منصور
120 اشواق حسن ع�
121 البندرى نا� مسعود ف�ج الحاج
122 البنك االه� ش .م.ع.ع
123 الجازى محمد خالد ال��ان
124 الجازي ع�دهللا ع�� ع�داللهال ثا���
125 الجورى احمد سع�د ع� شع�ب
126 الجوهرە يوسف محمد عب�دان فخرو
127 الحارث محمد راشد محمد الخاطر
128 الدانه ع�دالرحمن سعد المسلما��
129 الدانه ع�دهللا جاسم محمد ال ثا���
130 ال��م محمد حسن الع�دالرحمن ال ثا��
131 الس�د نا� حس��� طالب ابراه�م
132 ال��كة اال لف�ه لال س�ثمار
133 ال��كة الخل�ج�ة للصخور
134 ال��كه االهل�ة لخدمات ال�مبيوتر
135 ال��كه الخل�ج�ه المتحدە للتص�يع
136 العانود حمد صالح المانع
137 العنود خالد محمد ثا�� ال ثا��
138 العنود خل�فه ع�د محمد ال ثا��
139 العنود ع�دهللا جاسم محمد ال ثا���
140 العنود ع�دهللا خل�فه ع�دهللا العط�ه
141 العنود ع�� خل�فه ع�دهللا ال ثا���
142 العنود ف�صل الثا��
143 العنود منصور خلف ال�ع��
144 العنود نا� سلمان احمد الصائغ
145 اللجنه اال قل�م�ه لنظم الطاقه ال�ه��ائ�ه
146 المانع و���اە
147 المتو�� محمد حمد محمد الهت�
148 المجموعة الخل�ج�ة للتجارة وال�س��ق
149 المحجور حسن ع� غانم محمد الغانم



150 المركز التجارى العر��
151 النو�� سالم حمد ع� العذ��
152 الهام محمد نافع ع�دال���م صالح
153 الهنوف حمد حمدان محمد المهندى
154 الهنوف نا� محمد قاسم المط�ع
155 الود�عه للتجارە والمقاوال ت
156 ام الخ�� ع� حسن ال دهن�م
157 امجاد للتجارە
158 امل احمد راشد الجهام ال�وارى
159 امل جاسم خم�س الف�اض الخالدى
160 امل راشد س�ف جفال النع��
161 امل سالم ع� سالم درو�ش
162 امل صالح ع�دالرب محمد السعدى
163 امنه احمد ابراه�م احمد ال�را��
164 امنه احمد حجر ال بوطا� البنع�
165 امنه احمد ع�دهللا قاسم احمد امنه
166 امنه احمد فخرى حسن جاسم الفخرى
167 امنه جاسم الدرو�ش فخرو
168 امنه حسن ع�دهللا ع�دالرحمن المفتاح
169 امنه ع�اس شمس الدين محمد
170 امنه ع�دالغ�� محمد المنصور
171 امنه ع� حمد العط�ه
172 امنه ع��� ع�دهللا ع�� الع�دالج�ار
173 امنه محمد ع�� راشد المضح��
174 امنه يوسف عب�دان فخرو
175 ام��ە نا� سلمان الصائغ
176 امينه حسن م�ارك القعاطرى المنصورى
177 امينه سلمان احمد ابوحل�قه
178 امينه ع�دهللا ابراه�م فخرو
179 امينه ع�دهللا احمد فخرو
180 امينه ع�دهللا ع� غ��ب العب�د�
181 امينه محمد احمد الش�ب
182 امينه محمد صالح المط�ع الش�ب
183 انتصار سالم ماجد احمد �ل�د الهام�
184 انعام سعدي احمد صاف�ه
185 ا�ات ع� يوسف احمد الحا���
186 ا�اد محمد ع�دالع��ز يوسف
187 اي��س
188 ا�مان ابراه�م ع�دهللا البوعين���
189 ا�مان حسن ع� الخاطر واوال دها
190 ا�مان محمد مهنا الضا�ت الدو�ي
191 ا�مان ن��وز ع�دهللا حسن نجار
192 ا�من فت�� محمد
193 ا�من محمد سل�م عاشور
194 أم��ە مو� صالح موسىالهت�
195 ب�ينه راشد محمد الخاطر
196 ب�ينه ع�� حسن احمد الحمادى
197 ب�ينه محمد صالح المفتاح
198 �خيته صالح الزكي�ا صالح �خيته
199 �در�ة ع�اس ع�� ز�نل



200 �در�ه س�ف ع� سعد المال�
201 �در�ه ف�ج م��وك الجتال
202 �در�ه محمد ابراه�م المسند
203 ب��د عامر احمد الحم�دى
204 �شائر حمد محمد حمد المانع
205 ���ى جال ل يوسف ع�دهللا صال�
206 �ش�تان ساير ز�د الشمرى
207 به�ه جمعه �ال ل ع�دهللا الم����
208 ب�ان ا�س اسماع�ل غ��ب ال��ال ���
209 ب�ت ابوظ��� لال س�ثمار
210 تر� محمد حسن الع�دهللا ال ثا��
211 ترك�ه خم�س راشد الذ�اب العب�د
212 تما�� احمد محمد ع�� ال�����
213 تما�� محمد ع�� م��زا جوهر
214 ت�س�� حسن صالح العكش
215 ثا�ت محمود نا� ثا�ت
216 ثا�� محمد غدير ال حسان الشمرى
217 ث��ا محمود جعفر ع�دهللا ه�دوس
218 ث��ان خل�فه كرم م�ارك سع�د
219 جابر  محمد  جابر  المهندى
220 جابر سع�د جابر حمد عف�فه
221 جابر ع�دهللا جابر ال حرم
222 جادهللا جرهد محمود نصار
223 جازي جاسم خم�س الف�اض الخالدى
224 جا� مرزوق �ش�� مرزوق بن مرزوق
225 جاسم ابراه�م جاسم الجاسم
226 جاسم احمد جاسم عوض ال�وارى
227 جاسم بن حمد بن خل�فه بن حمد ال ثا���
228 جاسم ثا�� جاسم ال ثا��
229 جاسم خالد م�ارك الجتال المعاض�د
230 جاسم خل�فه ع�دهللا سلطان الس��دى
231 جاسم ر��عه ع�� ر��عه ال�وارى
232 جاسم سلمان احمد الصائغ
233 جاسم ع�دهللا جاسم محمد ال ثا���
234 جاسم عثمان قاسم فخرو
235 جاسم ع� احمد عب�دان فخرو
236 جاسم محمد الجالو
237 جاسم محمد جمعه ع�دالع��ز الخل���
238 جاسم محمد ع�دهللا احمد التم��
239 جاسم محمد ع� حسن ع�د هللا
240 جاسم محمد ع��ضه محمد ال ثا��
241 جاسم نا� محمد الحمد المنا�
242 جاسم نواف جاسم ج�� ال ثا���
243 جعفر ابراه�م محمد شيخ ابوالوفا
244 جمعه محمد جمعه ع�دالع��ز الخل���
245 جم�له يوسف ابراه�م محمد الدر�س��
246 جنعه حم�د ر��عه سع�د المهندي
247 جهام ع�دالع��ز ع� ال�وارى
248 جواهر ع� محمد سع�د الحوس��
249 جواهر قاسم محمد الناجم التم��



250 جواهر نا� المعاض�د
251 جواهر نا� راشد محمد العس��ى
252 حسام جاسم محمد ابراه�م ج�دە
253 حسن  نا�  محمد  فهد  ال فه�د
254 حسن احمد محمد اله�ل
255 حسن خالد ع� حسن الجابر
256 حسن س�ف حسن القحطا��
257 حسن ع�دالرحمن احمد قاسم العمادى
258 حسن ع�دالرحمن حسن ابوظاعن السل��
259 حسن ع�دهللا احمد جمال الدرو�ش
260 حسن ع� احمد عب�دان فخرو
261 حسن ع� ع�اس الع�دهللا ع� حسن
262 حسن ع�� حسن ع� الع�
263 حسن م�ارك سعد القعاطرى المنصورى
264 حسن محمد احمد العب�دان
265 حسن محمد السعدى
266 حسن محمد حسن الزوادى
267 حسن نا� محمد الراشد
268 حس��� ع�دالحم�د ابراه�م ع�دالوهاب الحداد
269 حس��� ع�دالرضا اسماع�ل اشكنا��
270 حس��� ع�دهللا حس��� سلمان محسن الش��ه
271 حس��� ع� ع�دهللا سلمان الصايغ
272 حس��� محمد رفيع فكرى
273 حس��� مهدى محمد الحداد
274 حصه  نا�  حسن  الع�دالرحمن  ال ثا���
275 حصه ابراه�م عب�دان فخرو
276 حصه سعود ع�دالع��ز الدل��
277 حصه ع�دالع��ز سعد ال سعد
278 حصه ع�دهللا احمد ال�ادى المعاض�د
279 حصه ع�دهللا الصائغ
280 حصه ع�دالمحسن الف�اض الخالدى
281 حصه ع� ع�دالرحمن ال جم�ل التم��
282 حصه محمد حسن ع�دهللا المنا�
283 حصه محمد يوسف جولوە
284 حصه مهنا حمود الرمل المنا�
285 حصه نا� احمد العب�دان
286 ح��ة صاحب السموالشيخ تم�م بن حمد بن خل�فه بن حمد ال ثا���
287 حمد �خ�ت حمد ق��ــــع المرى
288 حمد جاسم ع�دهللا محمود الغزال
289 حمد حسن حمد ابراه�م الهال ل
290 حمد خل�فه ع�د محمد ال ثا��
291 حمد راشد جلوى مرسل المرى
292 حمد راشد ��ــــع ال�ع�� واوال دە وزوجته
293 حمد سالم ف�ج المنا�
294 حمد سلطان حسن الع�دهللا ال ثا��
295 حمد سلمان حمد النع��
296 حمد شاه��� محمد راشد العس��ى
297 حمد ع�دالع��ز محمد ع�دال���م ع�دالرب
298 حمد ع�دهللا خل�فه ع�دهللا العط�ه
299 حمد ع�دهللا راشد محمد عب�د السل��



300 حمد ع�دهللا محمد ع�دهللا الد�اغ
301 حمد ع�دالمج�د ع�د راشد الرم���
302 حمد ع� النعمه
303 حمد ع� جهمان المرى
304 حمد ع� حمد هدفه العذ�ه
305 حمد ع�� محمد الحسن المهندى
306 حمد ف�صل ثا��� ف�صل ال ثا���
307 حمد ماجد سعد راشد ال سعد
308 حمد محمد حمد ع�دهللا ال ثا��
309 حمد مهنا احمود رمل المنا�
310 حمد �ح�� محمد الجفا� النع��
311 حمدان حمد حمدان محمد المهندى
312 حمدە س�ف ع� سعد المال��
313 حمدە ماجد ع�دهللا الع�
314 حمزە  حسام  خالد  ابوش�خه
315 حنان احمد سع�د ع�� شع�ب
316 حنان ع� احمد ال ثا��
317 حنان م�ارك ع�دهللا ع�� المنصوري
318 حنان يوسف ع�دهللا المحم�د
319 ح�اە محمود جعفر ع�دهللا ه�دوس
320 ح�در سل�مان ح�در محمد الح�در
321 خالد  سلطان  ع�دهللا  ال�ق��
322 خالد ابراه�م حسن المال الجف��ى
323 خالد احمد ع�دالرحمن الحمدان
324 خالد اسماع�ل محمد ع�دهللا الخورى
325 خالد الط��ل
326 خالد ثامر محمد ثا��� ال ثا���
327 خالد جاسم خم�س الف�اض الخالدى
328 خالد جاسم محمد الجالو
329 خالد حمد ع�دهللا جاسم ال ثا��
330 خالد خل�ل ابراه�م ع�دالغ�� ع� المل
331 خالد راشد محمد  الخاطر
332 خالد ع�دالع��ز احمد ال ثا��
333 خالد ع�دالع��ز ع� مراد
334 خالد ع�دهللا راشد محمد عب�د السل��
335 خالد ع�دهللا محمد  سلطان
336 خالد ع�دالوهاب جاسم الع�دالوهاب
337 خالد ع� ع�دهللا محمد اله�دوس
338 خالد محسن ذ�اب ع�دهللا الس��دى
339 خالد محمد ابراه�م احمد ال�را��
340 خالد محمد العمودى
341 خالد محمد ط�ب مصطفوى
342 خالد محمد ع� المنصورالبوعين���
343 خالد محمد مهنا الضا�ت الدو�ى
344 خالد محمود جعفر ع�دهللا ه�دوس
345 خالد نا� مذكر شا��� الهاجري
346 خالد نظام ع�دال���م جعفر الشاف�
347 خالد يوسف سلطان محمد الجابر
348 خد�جه سالم ع�دهللا
349 خلف صالح محسن الشمرى



350 خلود ع� حس��� ز�نل العمادى
351 خلود ع� حس��� محمد ز�نل
352 خلود ع� محمد سع�د الحوس��
353 خلود محمد حس��� ع�دالرحمن احمد
354 خلود محمد ع�د الع��ز اهن محمد
355 خلود �عقوب احمد ع� ال�عقوب
356 خل�فه  خم�س  محمد  م�ارك  السل��
357 خل�فه ابراه�م راشد  المال�
358 خل�فه احمد ع�� سعود ال ثا���
359 خل�فه احمد محمد الجابر
360 خل�فه خل�فه ثواب تر� الس���
361 خل�فه س�ف حس��� المنا�
362 خل�فه ع�� ع�د الرضا اسماع�ل
363 خل�فه غانم ع�دالرحمن جاسم السل��
364 خل�فه ف�صل ثا�� جاسم ال ثا��
365 خل�فه �ا�د محمد ال�شاش المهندى
366 خل�فه محمد صالح المال�
367 خل�فه مشعل سلمان جاسم ال ثا��
368 خم�س هاشم خم�س ع�دهللا الج��
369 خوله محمد ع�� م��زا جوهر
370 دار المتن��
371 دانة ع�دهللا ش��ب سالم رمل
372 دانه راشد ع��ضه محمد ال ثا��
373 دانه محمد ع� سلمان محمد الحسن المهندى
374 دال ل ملحم م�ارك  الملحم
375 دالل نا� سل�مان ح�در الح�در
376 دن��� احسان صالح الدين �الن��
377 د�اب محمد الهاجرى
378 د�ما خالد احمد ع�دالهادى
379 د�ما طال ل هاشم ع�دهللا الصورا��
380 راشد ابراه�م راشد  المال��
381 راشد جلوى مرسل سالم المرى
382 راشد حسن راشد حسن اال ر�� المرى
383 راشد س�ف جفال النع��
384 راشد ع�� راشد ع�دهللا المنا��
385 راشد مكتوم هم�له المزرو�
386 را�ه سع�د حمود خزام
387 ر�يع زه�� سك��ه
388 رجاء أحمد محمد جمال
389 رحمه مو� مرشد ال��عان المنصورى
390 ردينه ع�دهللا رجب اسماع�ل اال سماع�ل
391 رضا مو� حسن محمد
392 رضوان محمد صادق ع� ا��� حسن ع�دهللا
393 رض�ه عمر خم�س عمر ال��م
394 رفاە ع�داال م�� محمد طاهر
395 رفعه ع� خل�فه عجاج ال�ب��
396 رق�ة جاسم صقر  السعود
397 رنا يوسف سلطان محمد الجابر
398 روزە ابراه�م هالل جمعه المعضادى
399 روزە جاسم حمد  السل��



400 روضه راشد جلوى مرسل سالم
401 روضه ع� ع�دهللا العط�ه
402 روضه فاهد الهاجري
403 ر�اض  محسن  ع�دالرب  الح����
404 ر�اض سالم ع�دهللا مو� ابو عزب
405 ر�م حسن ع� احمد النعمه
406 ر�م سعد نا� الشق��ى المهندى
407 ر�م قاسم محمد الناجم التم��
408 زا�د و�سان مراغ القعقاع الرو��
409 زك�ه مساعد سلطان ماجد الع�دهللا
410 زل�خه ع� مفتاح
411 زل�خه �عقوب ع�� ال�ا�ر
412 زمزم حم�د ر��عه اال براه�م المهندى
413 زمزم ع�دهللا صالح الطعان الخل���
414 زهرة الصحراء للعقارات
415 زهرە حس��� احمد ع� الحا��
416 ز��ب محسن محمد الحداد
417 سارة محسن ع�دهللا ع�دال��الع��
418 سارە حم�د ر��عه سع�د المهندى
419 سارە راشد جلوى مرسل سالم
420 سارە صالح محمد له�مس المرى
421 سارە ع�دالرحمن محمد  المانع
422 سارە ع�دهللا محمد الحسن المهندى
423 سارە محمد حسن الزوادى
424 سارە محمود جعفر ع�دهللا ه�دوس
425 سارە هزاع ع�دهللا هزاع الهزاع
426 سالم احمد نا� السعدى ال�اف�
427 سالم راشد سالم طالب الصعاق
428 سالم ع�دهللا ماجد سعد ال سعد
429 سالم محمد حمد المرى
430 سالم مرشد عوض ال��عان المنصورى
431 سامح  محمد  محمد  مهدى  ع�اس
432 سا� غازى محمد حمدان
433 سا� �مال محمد ع�دالرحمن التم���
434 سا� محسن ع�دالرب الح����
435 سا� محمد جاسم المنا�
436 سا�� ز�اد م�اوي ابوحجله
437 سام�ه سا� ع�دهللا سل�م ابوش�خه
438 سام�ه نظام ع�دال���م جعفر الشاف�
439 س�ا محمد ز�ن احمد غازى
440 س��كه محمد سع�د الهاجرى
441 سح�م ثامر محمد ثا��� ال ثا���
442 سح�م حمد حمدان محمد المهندى
443 سح�م حمد ع�د محمد ال ثا��
444 سعاد خل�فة مطلق ال مطلق الشمرى
445 سعاد س�د احمد محمد
446 سعد ع�دالقادر ع�دالرحمن المغ�ص�ب
447 سعد ع�دهللا سعد سماح العق��
448 سعد عمر خم�س ال��م
449 سعود ابراه�م محمد ع�دهللا االنصارى



450 سعود احمد محمد قا�د القا�د
451 سعود ثامر محمد ثا�� ال ثا��
452 سعود ع�دالع��ز ع� احمد العمادى
453 سعود محمد ع�دهللا بن جثالن
454 سع�د آمان سع�د الحس��� المنا��
455 سع�د جاسم ال يوسف
456 سع�د خلف منصور ال�ع��
457 سع�د سالم شاه��� ابومج���عه المنصورى
458 سع�د سالم م�ارك المسند المهندى
459 سع�د ع�دهللا ع� المسند
460 سع�د ع� محمد ع�دهللا
461 سع�د عو��� سع�د الغول
462 سع�د م�ارك سع�د ابوعامر الخ�ار�ن
463 سع�د محمد ع� عاطف السعدى
464 سكينه محمد جواد جمال
465 سال مه احمد حسن جابر الجابر
466 سال مه احمد ع�دالرحمن يوسف المظفر
467 سلطان احمد سلطان ع�دالرحمن الحمر
468 سلطان خل�فه ع�دهللا سلطان الس��دى
469 سلطان سلطان الحمد الع�دهللا
470 سلطان سلطان ع�دهللا العس��ى
471 سلطان شاه��� سلطان م�ار�ال�واري
472 سلطان ع�دالرحمن صالح م�ارك الخل���
473 سلمان حمد حمدان محمد المهندى
474 سلمان سلطان محمد ال�وارى
475 سلمان ع�دهللا سل�مان الجابر
476 سلمان ع� ع�دهللا سلمان الصايغ
477 سل� احمد �ال��م
478 سل� محمد بوع�د الحو�
479 سل� ها�� ع�دالرح�م ع�دالوهاب حس���
480 سلوى بهجت عاشور حسن قروط
481 سلوى ع�دهللا محمد حسن الدهن�م الصفار
482 سلوى عمر خم�س عمر ال��م
483 سلوى عمر ���ف النص
484 سلوى ف��وز �ال ل سالم ف��وز
485 سل�مان نا� سل�مان ح�در الح�در
486 سم��ة مصبح سالم حمد العاص��
487 سم��ە احمد المال
488 سم��ە احمد مهدى الحداد
489 سم��ە ع�دالع��ز ع�دالغفار محمد
490 سم�ه سعد راشد الع���ان النع��
491 سم�ه ع� ع�دهللا محمد الجابر
492 سناء قاسم احمد محمد الجرجاوى
493 سناء محسن سع�د اليهرى ال�اف�
494 سند صالح حسن محمد ابوخ���ه
495 سند مسعود ف�ج الطب���
496 سهام ع� ع� المسلما��
497 سه�� ذا� محمد  محمد                                     عامر
498 س��د ع� س��د ع� المال�
499 س�ف سالم شاه��� ابومج���عه المنصورى



500 س�ف علوى ال�ر��
501 س�ف عمر خم�س عمر ال��م
502 س�ف محمد س�ف المعضادى
503 شاهد قاسم محمد ابوالقاسم
504 شاهه نا� سلمان الصائغ
505 شاه��� حسن شاه��� حسن ال�وارى
506 ش��ب سالم ش��ب سالم الرمل
507 ��ف الدين ع�دهللا ��ف الدين ع�دهللا
508 ��كة اصول القط��ه للتجارە
509 ��كة اال ندلس  للموا�� والتجارە
510 ��كة البوا��� المحدودە
511 ��كة الد�سل للتجارة والمقاوال ت
512 ��كة الصاري التجار�ه
513 ��كة العتي��� للصناعه
514 ��كة تورنتو ب��وليوم
515 ��كة د�ليو ��� تاول ش.م.م
516 ��كة سل�مان الحاج ح�در واوال دە
517 ��كة مشوار الخليج للص�انة والخدمات العام
518 ��كة واسط للتجارە
519 ��كه الدوحه لالعمار ذم م
520 ��كه الس�ا��� للتجارە والمقاوال ت
521 ��كه ب�ت� الدوحه
522 ��كه عمارە
523 ��كه محطه خدمات الس�ارات للتجارە والص�ان
524 ��وق ع�دهللا الشهرا��
525 ���ف عمر حش�شو
526 ���فه �ال ل مسعود ط�ش القب���
527 ���فه راشد حمد المض�ح�
528 ���فه ع�دهللا ج�� سلطان طوار ال�واري
529 ���فه ع� سلمان الحداد
530 ���فه محمد س�ت بوجسوم ال�در
531 شعاع ع�� محمد سع�د الحوس��ة
532 شقحه حسن راشد حسن اال ر�� المرى
533 شما احمد ع� عمران ال�وارى
534 شماء ع�دهللا خلفان خم�س الهت�
535 شمة م�ارك راشد حمدةالنع���
536 شمه جفال الس��دى
537 شهاب حمد م�ارك الحم�دى
538 شهاب محمد ع�دالخالق قرقاش
539 شوق ع�دهللا احمد ال�ادى المعاض�د
540 شو��� محمد ذ�ب ابوفول
541 شيخ محمد فرحان
542 ش�خه احمد سعد منصور ال�ع��
543 ش�خه خالد احمد ع�دالرحمن الشي���
544 ش�خه خل�فه خل�فه ع� الس��دى
545 ش�خه خل�فه ع�دهللا سلطان الس��دى
546 ش�خه خل�فه ع�د محمد ال ثا��
547 ش�خه سا� ع�دهللا سل�م ابوش�خه
548 ش�خه ع�دالرحمن محمد تلفت
549 ش�خه ع�دالع��ز محمد احمد المال



550 ش�خه ع�دهللا شمسان احمد السادە
551 ش�خه ع�دهللا محمد الغزال
552 ش�خه محمد سلطان  جابر
553 ش�خه محمد ع�دهللا رستم
554 ش�خه نا� سلمان الصائغ
555 ش���ن نجم الدين ع� ك��م
556 ش�ماء امان سع�د الحس��� المنا�
557 ش�ماء ع�دالع��ز ع� احمد العمادى
558 ش�مه محمد سع�د المط�ع الخ�ار�ن
559 صالح �در نا� احمد بروس��
560 صالح ع�دهللا صالح الطعان الخل���
561 صالح غانم سعد ال���عه ال�وارى
562 صالح محسن نا� السعدى
563 صالح محمد المفتاح
564 صالح محمد س�ت بوجسوم ال�در
565 صالح محمد صالح البوفال ح
566 صالح موس�ل�ار محمد
567 صالح نا�� حس��� سل�م العامرى
568 صالح نا� محمد الحق�ا�� الدو�ى
569 صالح يوسف صالح يوسف حسان
570 صالحة سل�مان الس��دي
571 صالحه نا� راشد ��ــــع ال�ع��
572 ص�اح س�ف ع� سعد المال�
573 صد�قه خل�ل ع� ا��� حسن ال رى
574 صغ�ه حسن المفتاح
575 صف�ه داود اسد ع�دهللا ال رى
576 صال ح  محمود  جم�ل  حم�دان
577 صال ح حسن محمد ع�دالع��ز ابوخ���ه
578 صالح ع� محمد احمد ال�اف�
579 ض� محمد ع�� م��زا جوهر
580 طارق س�د احمد محمد ع�
581 طارق محمد ع��ز ال ع�دالسال م
582 طالب سع�د طالب حمد عف�فه
583 طفلة س�ف س�ف خلفالمعضادي
584 طال ل محمد ع�� م��زا جوهر
585 ظب�ة ش��ب سالم  رمل
586 ظب�ه حمد عم�� مهنا النع��
587 ظب�ه راشد ع�داللط�ف المنا�
588 عادل ز�ن حس��� ال�لدى ال�اف�
589 عادل ع�دالرحمن محمد ع�دالرحمن الم��
590 عادل محمود ع�دالمحسن ال محمود
591 عارف حسن طاهر محمد ابراه�م
592 عالم الشحن لخدمات نقل ال�ضائع
593 عا�ض منصور م�ارك المفقا� الهاجرى
594 عا�شه ابراه�م يوسف المع���
595 عا�شه احمد محمد ال�ادى المعاض�د
596 عا�شه حسن ابراه�م اال صمخ
597 عا�شه حسن المفتاح
598 عا�شه حسن محمد القاس�
599 عا�شه حس��� ابراه�م بهزاد



600 عا�شه حس��� ع�د هللا صالح السادە
601 عا�شه حمد نا� سلطان ال�در
602 عا�شه خالد الجابر
603 عا�شه خلف صالح سالم المنا�
604 عا�شه راشد ع� فخرو
605 عا�شه سعد خم�س الحسن المهندى
606 عا�شه ع�دالرحمن جاسم ع�دالرحمن فخرو
607 عا�شه ع�دالرحمن عثمان فخرو
608 عا�شه ع�دالستار خان خانم
609 عا�شه ع�دالع��ز ع�دالرحمن ابراه�م الج�دە
610 عا�شه ع�دهللا احمد ع� ال ثا��
611 عا�شه ع� العط�ه
612 عا�شه ع� حسن درو�ش
613 عا�شه ع� ع�اس الع�دهللا
614 عا�شه ع� محمد السل��
615 عا�شه عمر خم�س عمر ال��م
616 عا�شه محمد حسن الحاج محمود
617 عا�شه محمد ع� ع�دالرحمن المفتاح
618 عا�شه نا� اسد ن�هللا اال نصاري
619 عا�شه هاشم ف�ج هاشم اال نصارى
620 ع�اس محمد ام���  اال نصارى
621 ع�د الرحمن محمد �ش�� ع�د هللا ال ع�د هللا
622 ع�د الرح�م ع�د الع� ع�د الرح�م ع�د الوهاب حس���
623 ع�د الع��ز محمد ع�د الغ��� محمد المنصوري
624 ع�د الع��ز محمد ع�� ع� الخل���
625 ع�د هللا حمد ع�د هللا ال �ش��ە المري
626 ع�د هللا سع�د ع�د هللا المعمري
627 ع�دالحافظ خل�فه مطلق ال مطلق الشمرى
628 ع�دالحم�د سلطان جابر محمد الجابر
629 ع�دالحم�د محمد صالح ع�دهللا العمودى
630 ع�دالرحمن احمد محمد اال حمد ال ثا��
631 ع�دالرحمن جاسم محمد يوسف الحاى
632 ع�دالرحمن حسن محمد ع�دالع��ز ز�ارە
633 ع�دالرحمن حمد محمد حمد المانع
634 ع�دالرحمن خل�فة سالم ص�يح الس��دي
635 ع�دالرحمن سم�� ع�دهللا احمد ال�ا�ر
636 ع�دالرحمن س�ف س�ف خلف المعضادى
637 ع�دالرحمن ع�دهللا ع�دالرحمن فخرو
638 ع�دالرحمن م�ارك ع�دهللا ع� المنصورى
639 ع�دالرحمن محمد ابراه�م حسن اله�ل
640 ع�دالرحمن محمد حسن الع�دالرحمن ال ثا���
641 ع�دالرحمن محمد حمدان الدو�ى
642 ع�دالرحمن محمد ع�دالغ�� محمد المنصورى
643 ع�دالرحمن محمد ع�دهللا  ال�����
644 ع�دالرزاق ع�دهللا ع�دالرحمن ح�در
645 ع�دالرسول محمد صادق ع� ا��� حسن ع�دهللا
646 ع�دالرووف سالمه ع� الطالع
647 ع�دالع��ز ابراه�م فخرو
648 ع�دالع��ز جاسم ر��عه ال���عه ال�واري
649 ع�دالع��ز حس��� ع�دالرضاء اسماع�ل اشكنا��



650 ع�دالع��ز حمد صالح المانع
651 ع�دالع��ز سعود ع�دالع��ز حمد ال ثا���
652 ع�دالع��ز سم�� ع�دهللا احمد ال�ا�ر سم�� ع�دالع��ز
653 ع�دالع��ز ع�دالرحمن ابراه�م الج�دە واخوا
654 ع�دالع��ز ع�دالرحمن ع�دالع��ز
655 ع�دالع��ز ع�دهللا حمد العط�ه
656 ع�دالع��ز ع�دهللا ع�دالرح�م ���ف مرا���
657 ع�دالع��ز ع�دهللا ع�دالع��ز جاسم ال ثا���
658 ع�دالع��ز ع� احمد محمد العمادى
659 ع�دالع��ز محمد ع�دالرح�م احمدقافود
660 ع�دالع��ز محمد ع�دالرح�م ع�� اال نصاري
661 ع�دالع��ز محمود ع�دالملك احمد الع�دالملك
662 ع�دالع��ز نا� ع�دالع��ز الزاحم
663 ع�دالع��ز هال ل جهام ع�دالع��ز ال�واري
664 ع�دالع��ز هال ل يوسف هال ل الحداد
665 ع�دالع� ع�دالرح�م ع�دالوهاب حس���
666 ع�دالقادر ابراه�م ع�دالع��ز بن غدير
667 ع�داللة صالح محمد الس��دي ال�اف�
668 ع�دهللا ابراه�م محمد المرزو��
669 ع�دهللا احمد محمد ع�دهللا اله�ل
670 ع�دهللا بن حمد بن خل�فه بن حمد ال ثا���
671 ع�دهللا جابر ع�دهللا ع�دالرحمن المفتاح
672 ع�دهللا جاسم فهد ال ثا��
673 ع�دهللا حزام ظافر العج��
674 ع�دهللا حسن ابراه�م الحداد
675 ع�دهللا حمد محمد حمد المانع
676 ع�دهللا حمد منصور الهاجرى
677 ع�دهللا خل�فه ع�دهللا سلطان الس��دى
678 ع�دهللا سعد نا� المسند المهندى
679 ع�دهللا سع�د جابر حمد عف�فه
680 ع�دهللا سلطان ع�دهللا سلطان الغانم
681 ع�دهللا سلمان ع� خم�س الحسن المهندى
682 ع�دهللا سم�� ع�دهللا احمد ال�ا�ر
683 ع�دهللا صالح الطعان الخل���
684 ع�دهللا ع�د الع��ز ع�دهللا المسلما���
685 ع�دهللا ع�دالرحمن ع�� احمد نعمه
686 ع�دهللا ع�دالرحمن �مال العمادي
687 ع�دهللا ع�دالرزاق محمد هاشم
688 ع�دهللا ع� صالح الرز�ن الخالدى
689 ع�دهللا ع� ع�دهللا ع� �اخم�س
690 ع�دهللا ع� محمد احمد ال�اف�
691 ع�دهللا عمر خم�س ال��م
692 ع�دهللا ع�� محمد ع�� الخل���
693 ع�دهللا غانم ع�دالرحمن محمد سالم الفه�م
694 ع�دهللا غانم ع�دهللا الغانم
695 ع�دهللا غانم ع�� النصف المنصورى
696 ع�دهللا غم�ان
697 ع�دهللا م�ارك ع�دهللا ع� المنصورى
698 ع�دهللا م�ارك ف�ج خم�س الع�
699 ع�دهللا محمد احمد �مال العمادى



700 ع�دهللا محمد ال�در
701 ع�دهللا محمد العمودى
702 ع�دهللا محمد جاسم ال ثا��
703 ع�دهللا محمد ع�اس ح�در جهر��
704 ع�دهللا محمد ع�دهللا المرى
705 ع�دهللا محمد ع�دهللا حمد ال�اف�
706 ع�دهللا محمدصالح حسن المفتاح
707 ع�دهللا منصور ع�دهللا المنصور
708 ع�دهللا نا� ع�� البوعين���
709 ع�دهللا يوسف تلفت
710 ع�دالمحسن حب�ب ع� محسن محمد
711 ع�دالهادى احمد ع�دالهادى الدو�ى
712 ع�دالهادي احمد مو� ع�سىابو حل�قه
713 ع�دالواحد ع�دهللا ع�دالواحد فخرو
714 ع�دە مهدى الحاج ع� الماجد
715 عب�د محسن محمد جمعان
716 عب�دهللا  �داح  ع��  دغ�ملن  الحر���
717 عدنان احمد ع� ال�صول
718 عذ�ة ع�دهللا س�ف حمد المنصورى
719 عذ�ه ع� ع�دهللا االبراه�م المعاض�د
720 عش�ه س�ف محمد  الخل���
721 عفراء ج�� محمد ال�وارى
722 عفراء م�ارك ع�دهللا  المهندى
723 عقاب ع�دهللا احمد ال�ادي المعاض�د
724 ع� ابراه�م احمد يوسف المال�
725 ع� الخ�� ع�دهللا حس��� ال�ر��
726 ع� تر� احمد تر� الس���
727 ع� جابر ع� صالح السا�
728 ع� حسن ع�دالرحمن الع�دالرحمن ال ثا��
729 ع� حسن ع� احمد النعمه
730 ع� خل�فه ع�دهللا ال ثا��
731 ع� راشد شاه��� الفص�� المنصورى
732 ع� سالم ش��ب سالم الرمل
733 ع� سالم ع� الع���� الدو�ى
734 ع� سع�د يوسف المسند المهندى
735 ع� س�ف هللا ع� تر� و�س
736 ع� صالح محمد حمد عض��ه
737 ع� ع�دهللا حس��� ع�دهللا الصفار
738 ع� ع�دهللا ع� جمعه السل��
739 ع� ع�دهللا محمد ع�دالرحمن الجاسم
740 ع� ع�دهللا منصور محمد المرهون
741 ع� غ�ث ع�دهللا شاه��� ال�وارى
742 ع� قائد ع� ع�
743 ع� محمد ظافرالقب��
744 ع� محمد ع� ال��دي��
745 ع� محمد ع� سلمان محمد الحسن المهندى
746 ع� مع�ض ع� جابر الغ�اث���
747 ع� نا� ال�وارى
748 ع� نا� سلطان طوار ال�وارى
749 ع� نا� ع� ال�طحا المرى



750 ع� يوسف محمود قاسم الجاسم
751 ع�� احمد ع�� محمد الحواج
752 ع�� تر�� احمد الس����
753 ع�� حسن داغر
754 ع�� حسن مو� صالح الهت��
755 ع�� ع�دالرحمن ع�� احمد نعمه
756 ع�� قاسم ع�� اال نصاري
757 ع�� ن��ل ع�� المسلما���
758 عل�ا احمد خالد محمد الماس
759 عل�اء حسن نا� محمد الراشد
760 عل�اء ع�دهللا خل�فه ع�دهللا العط�ه
761 عل�اء فهد راشد راشد الدو�ي
762 عل�ه محمد جمعه ع�د الع��ز الخل����
763 عمار �ا� العمد
764 عمر  ع�دالع��ز  ع�دالع��ز  العق�ل
765 عمر اب��كر احمد �احمدون
766 عمر �ش�� ع�دالفتاح محمد عزام
767 عمر ع�دالع��ز حس��� نعمه النعمه
768 عمر ع�دهللا ع�دالرحمن الرش�د
769 عمر نجم الدين عوض الحاج
770 عمشاء غازي هوشان  العتي���
771 عم�� حمد عم�� مهنا النع��
772 عواطف سلمان ع� الماجد
773 عواطف ع�دهللا سلطان محمد ال�وارى
774 عون ع�دهللا احمد خم�س
775 ع�د  سالم  محمد  الحمرا���  الهاجري
776 ع�د حس��� سلطان ال�ب��
777 ع�د سع�د محمد الجفا� النع��
778 ع��  محمد  م�ارك  ع�دهللا  الدرو�ش
779 ع�� حسن اله�ل
780 ع�� حس��� ع� ع�دهللا الصايغ
781 ع�� س�د هاشم الهاش��
782 ع�� ع�دهللا محمد العب�د�
783 ع�� ع� حسن اال نصارى
784 ع�� ع� ع�� غانم محمد الغانم
785 ع�� م�ارك ع� عمران ال�وارى
786 غادە سلمان محمد احمد الحمادي
787 غال�ه ع�دهللا احمد جولوە المهندى
788 غانم تر�� أحمد ع�� آل ثا���
789 غانم جاسم ثا�� ال ثا��
790 غانم حسن ع� احمد النعمه
791 غانم حسن ع�� حسن ع�دهللا
792 غانم ع� ع�دهللا قاسم ال ثا��
793 غانم ع� غانم الس��دى
794 غانم فهد احمد الفهدال�واري
795 غصون محسن ع�دهللا ع�دالرب الع���
796 غص��� ع��ضه غص��� ع�دهللا العرجا��
797 فاطمة جاسم خم�س الف�اض الخالدى
798 فاطمة حسن بو جسوم
799 فاطمة ع�دالرحمن ع�دالرؤوف احمد ع��



800 فاطمة هادى هادى  احمد
801 فاطمه ابراه�م ع�دهللا اال نصارى
802 فاطمه احمد سع�د ع�� شع�ب
803 فاطمه احمد ع�دالرحمن ع� المل
804 فاطمه احمد فخرى حسن جاسم الفخرى
805 فاطمه احمد محمد �افود
806 فاطمه �� راشد الجفا�
807 فاطمه ��� راشد الجفال�النع���
808 فاطمه جاسم احمد فخرو
809 فاطمه جمعه الخ��طر
810 فاطمه حا�� رمضان ع�
811 فاطمه حسن احمد ابراه�م المنصورى
812 فاطمه حسن سل�مان الحس���
813 فاطمه حسن ع� محمود
814 فاطمه حسن محمد مقداد
815 فاطمه حس��� ع�دالرضا اسماع�ل اشكنا��
816 فاطمه سعد نا� المسند المهندي
817 فاطمه سلطان ع�دهللا الحداد
818 فاطمه ع�دالحم�د ع�دالغفار الدا�ل
819 فاطمه ع�دالرحمن ع�دهللا محمد الس�د
820 فاطمه ع�دهللا زوجه اسحق منصور ابراه�م المنصور
821 فاطمه ع�دهللا محمد ال���ف
822 فاطمه ع�دهللا محمد سلطان ال�واري
823 فاطمه ع� ع� المسلما��
824 فاطمه ع� محمد تلفت
825 فاطمه فهد راشد راشد الدو�ي
826 فاطمه مال هللا محمد حسن ع�
827 فاطمه م�ارك محمد العثمان الخل���
828 فاطمه محمد ابراه�م حسن اله�ل
829 فاطمه محمد حسن الع�دالرحمن ال ثا��
830 فاطمه محمد ع� محمود فخرو
831 فاطمه يوسف احمد بوسعود البوعين���
832 فالح ع�� طح�شل غ��ب العاز��
833 فت�� سع�د ع�� عزام
834 فتح�ه سلمان احمد الصائغ
835 فتح�ه محمد ط�ب محمد رش�د
836 فجر احمد سع�د ع�� شع�ب
837 فخ��ه حسن شمس الدين سع�د
838 ف�ج مفتاح امان جابر الحمد
839 فرحان محمد ذ�ب صالح
840 ف��دە ع�دهللا محمد العسو�
841 فال ح محمد حسن الع�دهللا ال ثا��
842 فهد احمد ع�دالرحمن ع� المل
843 فهد احمد محمد الفهد ال�وارى
844 فهد ع�د الرحمن جابر ع�د الرحمن مفتاح
845 فهد ع�دالع��ز ع� محمد مراد
846 فهد م�ارك الغانم
847 فهد محمد ابراه�م العمادى
848 فهد نا� حسن حرموص النع��
849 فوز�ه اسماع�ل محمود معرف�ه



850 فوز�ه س�ف ع� سعد المال�
851 فوز�ه ع�دالع��ز حامد ال حامد المروا��
852 فوز�ه غلوم حس��� يوسفالعمادي
853 فوز�ه محمد احمدالعمادى
854 فؤاد صالح ع�دالسال م محمد المحمود
855 ف�صل ارحمه مهنا احمد الفضاله
856 ف�صل اسماع�ل ابراه�م ع�دهللا اله�دوس
857 ف�صل ثامر محمد ثا��� ال ثا���
858 ف�صل سع�د جابر حمد عف�فه
859 ف�صل ع�� محمد الحوس���
860 ف�صل فؤاد محمد حس��� ع�
861 ف�صل محمد ع�اش را��� الرغ�ب الس����
862 ف�صل منصور خلف ال�ع��
863 قطر تكنولو�� للتجارە والمقاوال ت
864 �امله ع� سلطان الس��دى
865 �امله ع� عتيق ال�ع��
866 كفاح محمود ع�اد
867 �لثم حسن ع�دالرحمن الع�دالرحمن ال ثا���
868 �لثم سالم ش��ب سالم الرمل
869 �لثم ع�دهللا احمد ال�ادى المعاض�د
870 �لثم يوسف احمد السل���
871 �مال حسن �مال ع� صالح
872 لحدان ع�دهللا نا� النف�� ال�ب��
873 لحدان محمد ص�اح محمدال�ب��
874 لط�فة خل�فة مطلق ال مطلق الشمرى
875 لط�فه احمد صالح صالح السل���
876 لط�فه حمد سع�د حمد
877 لط�فه ع�دالرحمن تلفت
878 لط�فه غانم س��د الغانم الغانم
879 لط�فه نا� سعد ال���م
880 لط�فه نا� محمد المانع
881 لم�عه يوسف الحا��
882 لولوە احمد م�ارك الع�د الرحمن ال ثا���
883 لولوە حمد منصور الشهوا�� الهاجرى
884 لولوە خالد ع�� حسن الجابر
885 لولوە خل�فه س�ف السحو�� المنصورى
886 لولوە راشد س�ف جفال النع��
887 لولوە سلطان أحمد ال�ادى المعاض�د
888 لولوە سلمان جاسم ال ثا��
889 لولوە ع�دالرحمن سعود ال ثا��
890 لولوە ع�دهللا ش��ب سالم رمل
891 لولوە ع�دهللا صالح ابراه�م السادە
892 لولوە ع�دهللا ع�� ر��عه ال�وارى
893 لولوە ع�� ع� الخاطر
894 لولوە م�ارك محمد ثا�� الجتال
895 لولوە محمد جاسم محمد ال ثا��
896 ل�� سالم ع�د الع�دهللا
897 ل�� سالم نا� المنا�
898 ل�� ع�دالحم�د حسن حس��� العمادى
899 لينا ع�دالرحمن حمد حمود السل��



900 لينه زهدي محمد حسنابوخل�ل
901 ماجد جابر احمد زار�
902 ماجد محمد صالح خم�س السل���
903 مازن خالد س�ي��ة
904 مامون محمد ابوسمهدانه
905 مانعه صالح جابر العاض
906 م�ارك احمد ش��ب المنا�
907 م�ارك �� راشد الجفا� النع��
908 م�ارك حمد جابر ال���� المرى
909 م�ارك خالد م�ارك الجتال المعاض�د
910 م�ارك خل�فه مطلق المطلق الشمرى
911 م�ارك سع�د محمد العت���
912 م�ارك ع� م�ارك المحمود
913 م�ارك محمد ع� ال�م�ت الخ�ار�ن
914 مجموعة الق�قعان للتجارة
915 محسن محمد محمود محمد حسن
916 محمد  ع�دالرحمن  محمد    الحماد
917 محمد  ع�دالرزاق  محمد  هاشم
918 محمد  يوسف  اسد  ن�هللا  االنصارى
919 محمد ابوهندى ع�دهللا  ال بوهندى
920 محمد احمد جاسم محمد ع�دهللا
921 محمد احمد صالح صالح السل���
922 محمد احمد ع�� عثمان ال اسحاق
923 محمد احمد ع�� محمد الحواج
924 محمد احمد محمد ع� ال�����
925 محمد اسد ن� هللا اال نصارى
926 محمد اسماع�ل م�اە
927 محمد اق�ال
928 محمد بهيج القدور
929 محمد جاسم ال�ادىالمعاض�د
930 محمد جم�ل ع� محمد
931 محمد جواد علىا��� غلوم رضا رضوا��
932 محمد حسن ح�در ع�دهللا
933 محمد حس��� النعمه
934 محمد حس��� محمد اله�ل
935 محمد حمد عم�� مهنا النع��
936 محمد حم�د مرشد  المهندى
937 محمد خالد الصلي��
938 محمد راشد سالم ال ���م
939 محمد راشد س�ف النع��
940 محمد ز�ن حس��� ال�لدى ال�اف�
941 محمد سالم ع�دهللا ال سعد ال�واري
942 محمد سع�د ابراه�م المسلما��
943 محمد سلطان احمد لرم
944 محمد سلطان حسن الش�ب
945 محمد سلطان محمد ع� المنصوري
946 محمد صالح العمودى
947 محمد صالح ع�دالصمد مو� فخرى
948 محمد صالح ع�دهللا العمودى
949 محمد صالح محمد الس��دي ال�اف�



950 محمد ع�دالرحمن محمد الغل�ان
951 محمد ع�دالع��ز ع�دالرح�م محمد العمادى
952 محمد ع�دالع��ز ع�دهللا ع� الماجد
953 محمد ع�دال���م محمد ال����دى
954 محمد ع�دهللا حس��� ع�داللهصال ت
955 محمد ع�دهللا عثمان السعدى
956 محمد ع�دهللا ع�� سلمان الحسن
957 محمد ع�دهللا محمد سلطان ال�وارى
958 محمد ع�دهللا محمد صادق
959 محمد ع�دهللا محمد ع�دهللا العط�ه
960 محمد ع�دالملك احمد ع�دالملك الع�دالملك
961 محمد عدنان طه
962 محمد ع� م�ارك درو�ش
963 محمد ع� محمد الش��ا��
964 محمد ع� محمد ع� ع�دالرحمن الحمادى
965 محمد ع�� الم�ي
966 محمد ع�� ع�دالرضا اسماع�ل
967 محمد ع�� محمد الحوس���
968 محمد ع�� م��زا  جوهر
969 محمد عمار محمد غسان بنقس�
970 محمد ع�د �خ�ت مسلم المزرو�
971 محمد فهد ع�دالهادى صوفان اال ح�ا��
972 محمد فهد محمد فهد العج�
973 محمد فهد محمود قدورە
974 محمد م�ارك ع�دهللا ع� المنصورى
975 محمد مرزوق شمال ن ع� الشمال ن
976 محمد نا� ع�دالرحمن درو�ش فخرو
977 محمد نا� ع�دالرحمن محمد ���ف
978 محمد ه��م محمد القب��
979 محمود جاسم محمود جاسم المط�ع
980 محمود جمال الدين الس�د المشتو�
981 محمود س�د حسن
982 محمود ع�دالع��ز حامد ال حامد المروا��
983 محمود ع� محمد ع� ع�دالرحمن الحمادى
984 محمود محمد داود
985 مروان �شارە
986 م��م  ابراه�م  يوسف    المال��
987 م��م  سعود  عب�سان  فرحان  الحر���
988 م��م ثامر جمعه فارس ال�ع��
989 م��م ثا�� ع�دهللا الفض�له الهام�
990 م��م ثا�� ع�� الجتال المعاض�د
991 م��م جاسم محمد الس�ج واب�تها ش�ماءحسن عل
992 م��م جال ل يوسف ع�دهللا صال�
993 م��م ح�� محمد الق����
994 م��م حسن ع�دهللا ع�دالرحمن المفتاح
995 م��م حسن ع� الصفار
996 م��م حسن غلوم
997 م��م حسن غلوم ع�دهللا
998 م��م حمد جاسم ج�� ال ثا��
999 م��م راشد س�ف جفال النع��



1000 م��م سع�د يوسف المسند المهندى
1001 م��م سلطان محمد فخرو
1002 م��م صالح يوسف الحر
1003 م��م ع�دالرحمن جاسم المفتاح
1004 م��م ع�دالرحمن حسن مراد الجابر
1005 م��م ع�دهللا المهندى
1006 م��م ع�دهللا جاسم محمد ال ثا��
1007 م��م ع�دهللا خل�فه ع�دهللا العط�ه
1008 م��م ع�دهللا خم�س عب�د السل��
1009 م��م ع�دهللا سالم الس��دى
1010 م��م ع�دهللا محمد اله�ل
1011 م��م ع�دالمحسن جاسم الف�اض الخالدى
1012 م��م عثمان جاسم فخرو
1013 م��م عثمان ع�دالرحمن العثمان فخرو
1014 م��م ع� حس��� محمد ز�نل
1015 م��م ع� راشد حمد المضح�
1016 م��م ع� ع�دالع��ز ع� الع�
1017 م��م عمران ع� ال�وارى
1018 م��م ع�� مهنا احمد حمود السل��
1019 م��م ف�صل ال ثا��
1020 م��م قاسم ع� ابراه�م
1021 م��م م�ارك سلطان ع�اش المنصورى
1022 م��م م�ارك ع�دهللا ع� المنصورى
1023 م��م محمد راشد سالم ال ���م
1024 م��م محمد ع�� م��زا جوهر
1025 م��م محمد �افود
1026 م��م محمد م�ارك الخل���
1027 م��م مهنا حمود الرمل المنا�
1028 م��م يوسف ع� احمد عب�دان
1029 م��م يوسف محمد ال�وارى
1030 مزنه سالم ض� ابومك���عه
1031 مزنه ع� نومان المرى ع� مزنه
1032 مزنه غازى هوشان العتي��
1033 مسند محمد مسند المسند المهندى
1034 مشاعل  ع�د الرحمن  ع�د الع��ز  ع�د الرحمن المعي�د
1035 مشاعل امان سع�د الحس��� المنا�
1036 مشاعل ع�دهللا ع�دهللا ع�دهللا الصايغ
1037 مشاعل ع�� م�ارك سع�د المهندي
1038 مشاعل قاسم محمد الناجم التم��
1039 مشاعل محمد احمد محمد المنا�
1040 مشعل ارحمه مهنا احمد الفضاله
1041 مشعل فهد ع�دهللا محمد ال ثا��
1042 مصط�� محمد مصط�� ع� الص����
1043 مصلح سالم قم�عان الخ��ان
1044 مصنع قطر روتومولد لخزانات ال�ال س��ك
1045 م�� محمد سع�د محسن الم��
1046 معصومه سلمان احمد الصائغ
1047 معصومه ع�دهللا ع� الصفار
1048 معيوف ع� بومنا� الرم��
1049 مفتاح امان جابر الحمد



1050 مفتاح جوهر س��د محمد الظاهرى
1051 منال ع�� محمد الحوس���
1052 منصور احمد ع�دالرحمن الزمان
1053 م�� جوهر سع�د ال محمد
1054 م�� حسن احمد ابراه�م الحس���
1055 م�� خل�فه سالم ص�يح الس��دي
1056 م�� سلطان جابر محمد الجابر
1057 م�� ع� احمد ع� ال�عقوب
1058 م�� ع� محمد احمد ال�اف�
1059 م�� ع�� محمد الحوس���
1060 م�� محمد سع�د السل��
1061 م�� محمد ع�� ع�دالرحمن البوعين���
1062 م�� نا� ع�دهللا حسن
1063 م�� نافع حسن محمد العب�د�
1064 م�� نظام ع�دال���م جعفر الشاف�
1065 من��ة  ع�دهللا  ح�اب  ثالب  الحر���
1066 من��ە حمد حسن حمد الهال ل
1067 من��ە راشد س�ف جفال النع��
1068 من��ە عجران منصور عجران البوعين���
1069 من��ە ع�� عم�� الج��النع���
1070 من��ە محمد مو� محمد
1071 من�ه حمد حمدان محمد المهندى
1072 مها جاسم حمد ال ثا��
1073 مها حسن ع� احمد النعمه
1074 مها خالد خل�فه جاسم ال ثا��
1075 مها سع�د جابر محمد عف�فه
1076 مها شاه��� محمد راشد العس��ى
1077 مها منصور خلف ال�ع��
1078 مها يوسف محمد ع�دالرحمن الع�دهللا
1079 مهدى ع�دالع��ز ع�دهللا ع� الماجد
1080 مهدى محمد مهدى محمد الحداد
1081 مهرە خل�فه الشمرى
1082 مهله احمد يوسف المل
1083 مهله احمد يوسف المال
1084 مه�ه ع� االدهم
1085 موزة ش��ب سالم  الرمل
1086 موزە احمد سلطان الش�ب
1087 موزە راشد مسلم محمدالق����
1088 موزە ع�دالرحمن جاسم ع�دالرحمن فخرو
1089 موزە ع� جمعه رو� البوعين���
1090 موزە ع� حس��� محمد ز�نل
1091 موزە ع� صالح السا�
1092 موزە ع� ع�دالرحمن مفتاح
1093 موزە م�ارك سلطان ع�اش المنصورى
1094 موزە م�ارك ع�دهللا ع� المنصورى
1095 موزە محمد صقر الحسن المهندى
1096 موزە محمد ع�دهللا فخرو
1097 موزە مسند ع�دهللا المسند المهندى
1098 مؤسسة افنان للخدمات العقار�ة
1099 مؤسسة محمد ع�دالرح�م ا�ل للتجارە



1100 مؤسسه اال مانه للتنم�ه
1101 مؤسسه اال مل لال نتاج
1102 مؤسسه الجاسم�ه للمشار�ــــع
1103 مؤسسه العل�اء لال �شاءات
1104 مؤسسه النجاح للتصدير
1105 مؤسسه النور للتم��ن
1106 مؤسسه محمد بن خالد للتجارە
1107 مؤسسه محمود للتجارە والمقاوال ت
1108 مؤسسه نجمه ام سع�د
1109 � ح��م عمر ح��م عوض
1110 � خل�فه س�ف حس��� المنا�
1111 � محمد ع�دهللا محمد
1112 �� امان سع�د ال حس��� المنا��
1113 مي���ش س�نغ ال�اس بن��
1114 ميثا خل�فه مطلق ال مطلق الشمرى
1115 م��ا ع�� ابراه�م سلطان الش�ب
1116 م��فت جاسم محمد النجار
1117 م�سون ع�دالهادي حسن ع�� شحادە
1118 ناد�ه ع�دالرحمن سع�د ع�دالرحمن النع���
1119 ناد�ه محمود جعفر ع�دهللا ه�دوس
1120 نا� احمد حسن جابر الجابر
1121 نا� احمد صالح  الخل���
1122 نا� احمد محمد ثا�� ال ثا��
1123 نا� احمد نا� احمد العب�دان
1124 نا� جاسم محمد يوسف الحاى
1125 نا� حمد نا� سلطان ال�در
1126 نا� خلف منصور ال�ع��
1127 نا� سالم صالح ال����دي
1128 نا� ع�دهللا محمد ال�ع��
1129 نا� ع�دالمحسن محمد ع�� المري
1130 نا� عق�ل ع�دهللا حسن العمادى
1131 نا� فهد جاسم ال ثا��
1132 نا� محمد اسد حسن الح��
1133 نا� محمد ع� ال ثا��
1134 نا� يوسف �عقوب الجف��ى
1135 نافجه ذ�اب محمد عب�د السل��
1136 نافجه سلطان الع�دهللا
1137 نافجه مسعود ف�ج الع�دهللا
1138 ناهدة حسن �مال ع�� صالح
1139 نا�ف ع�دالحم�د حس��� نعمه النعمه
1140 نا�ف محمد ع� اال م��
1141 نا�ف منصور خلف ال�ع��
1142 نا�له محمد ع�دالرحمن الع�دالرحمن ال ثا��
1143 نائله جاسم ع�دهللا احمد ال ثا��
1144 ن��ل  جمعة  ابراه�م    ال�لو��
1145 ن��ل �مال سع�د العل�
1146 ن��له احمد خل�فه طوار ال�وارى
1147 نجال ء جاسم احمد فخرو
1148 نجال ء شاه��� محمد راشد العس��ى
1149 نجال ء عامر الخالدي



1150 نجال ء ع�� ثا�� الجتال المعاض�د
1151 نجالء جاسم خم�س الف�اض الخالدى
1152 نجمه سلمان احمد الصائغ
1153 نجود احمد مهنا الرمل المنا��
1154 نجود منصور خلف ال�ع��
1155 نداء جاسم احمد الحمادي
1156 ندى محمد ابراه�م ال�را��
1157 ندى مفتاح امان جابر الحمد
1158 نذير ع�دالحم�د ما�
1159 نع�مه اسماع�ل ح�� ابراه�م العمادى
1160 نفال  ع� ع�دهللا دحروج
1161 نهاد احمد ابوعجينه
1162 نواف خل�فة مطلق ال مطلق الشمرى
1163 نوال خل�فه الشمرى
1164 نوال ع� خل�فه صالح البوفالح
1165 ن�ح جاسم محمود جاسم المط�ع
1166 نور ا�س اسماع�ل ال��ال��
1167 نور سلطان الع�دهللا
1168 نور م�ارك نا� الع�
1169 نور م��ف ع�� ع� الحم�دى
1170 نورە جابر الجابر
1171 نورە حسن راشد المال�
1172 نورە ذ�اب محمد عب�د السل��
1173 نورە سالم مسعود حمد ���دە
1174 نورە ش��ب سالم  رمل
1175 نورە ع�دهللا ابراه�م ال�ع��
1176 نورە ع�دهللا احمد محمد خالد الغانم
1177 نورە محمد حسن الع�دالرحمن ال ثا���
1178 نورە محمد حمد  العاوي
1179 نوف ابراه�م الشيخ حس��� ع�� ال الشيخ
1180 نوف امان سع�د الحس��� المنا�
1181 نوف ع�دالرحمن ع�دهللا اسماع�ل المال�
1182 هاشم ع�داللط�ف راشد ال شيخ م�ارك
1183 ه�ه حسن �مال ع� صالح
1184 هتان ثا�� ف�صل ثا�� ال ثا��
1185 هدى حسن حمد نا� الخل���
1186 هدى خل�فه الشمرى
1187 هدى داود سلمان الصائغ
1188 هدى ع� جمعه رو� البوعين���
1189 هدى محمد حسن بوكنان
1190 هم�ان ع� جمعه رو� البوعين���
1191 هنادى غانم محمد جاسم ال ثا��
1192 هنادى نظام ع�دال���م جعفرالشاف�
1193 هند راشد محمد الخاطر
1194 هند سعد حم�د سع�د الغانم
1195 هند ع�دهللا نا� ج�� النع��
1196 هند ع�دالمج�د احمد يوسف
1197 هند ع� ع� المسلما��
1198 هند ع�� محمد سع�د السعدي
1199 هند عمر اسماع�ل الدفع



1200 هنوف ثا�� ف�صل ثا�� ال ثا��
1201 ه�ا ذ�اب محمد عب�د السل��
1202 ه�ا سع�د جاير حمد عف�فه
1203 ه�ا ع�دالهادي فهد صوفاناال ح�ا���
1204 ه�ا ع�د س�ف ع�د النع��
1205 ه�لة قاسم عسكر ع��
1206 وح�د احمد
1207 وداد كرم م�ارك سع�د
1208 ورثة الشيخ جاسم ج�� محمد ثا�� ال ثا��
1209 ورثة صالح خل�فه الح�� النع��
1210 ورثة م��م صفر محمد ع�دال���م
1211 ورثة نورە قاسم درو�ش فخرو
1212 ورثة هاشم محمد هاشم محمد
1213 ورثةحصه ع� ع�داللط�ف المهندى
1214 ورثةع�داللط�ف ع�دالرحمن ع�داللط�ف المانع
1215 ورثةع� راشد شاه��� القص�� المنصورى
1216 ورثةفاطمه م�ارك زا�د ال�وارى
1217 ورثةمحمد ع� حس��� المنا�
1218 ورثه احمد محمد الفهد ال�وارى
1219 ورثه جمعه خم�س نا� ال�وارى
1220 ورثه خل�فه ع�دالع��ز جاسم ال ثا��
1221 ورثه ش��ب سالم ش��ب رمل ش��ب
1222 ورثه ع�دالرح�م محمود احمد اله�دوس
1223 ورثه محمد سع�د دحروج
1224 ورثه نورە ع�دالهادى زابن الدو�ى
1225 وردە ول�د سعد
1226 وص�ة المتو�� ع� حسن محمد الجابر
1227 وض� ع�دهللا محمد العط�ه
1228 وض� ع� ع�دهللا اال براه�م المعاض�د
1229 وض� ع� محمد حس��� اله�ل
1230 وض� فاهد سالم
1231 وض� محمد صالح المرى
1232 وفاء حشادى
1233 وفاء ع�داللط�ف يوسف الفاضل
1234 وفاء محمد الحمد المانع
1235 ول�د ع�د هللا ابو �كر ع� الجفرى
1236 �ا� جابر ع�دهللا جابر ال حرم
1237 �اسم��� هرش
1238 �عقوب صالح يوسف ذ�اب ال اسحاق
1239 يوسف احمد ابراه�م احمد ال�را��
1240 يوسف احمد الماس
1241 يوسف حامد احمد ال حامد المروا��
1242 يوسف حسن ع�� حسن ع�دهللا
1243 يوسف راشد المهندى
1244 يوسف ع�دالرحمن الهاش�
1245 يوسف ع�دهللا درو�ش فخرو
1246 يوسف ع�دهللا ع�دالغ�� نا� ال ع�دالغ��
1247 يوسف ع� حس��� محمد ال�اظم
1248 يوسف ع� ع�دالرحمن يوسف عب�دان
1249 يوسف ع�� يوسف احمد الحا���



1250 يوسف يوسف ال�وارى
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