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االسماإلمارة

عيسى عبدهللا محمد عبدهللا المريدبي

عبدهللا احمد قاسم محمد العليدبي

عتيق محمد عبدهللا المهيريدبي

عيسى عبدهللا  محمد توفيق الشافعي المدنيدبي

سعيد محمد خميس خلفان المطوعدبي

شيخه محمد حسن عبدالرحمن الشامسيدبي

عبدالرحمن صالح عبد الرحمن العبدوليدبي

راشد يوسف محمد امين راشددبي

زليخه ابراهيم النوبي عليدبي

سالم حميد عيسى سلطان السويديدبي

خالد عبدهللا ماجد القمزيدبي

خميس عبيد خميس علي الكازدبي

راشد عيد سلطان سعيد الكنديدبي

جاسم سلمان سلطان مرزوقدبي

حليمه يوسف محمددبي

حمدان جمال ابراهيم محمد اهليدبي

.فاطمه عبدالكريم احمد أبوظبي

ابتسام بهجت رشيد القيسيدبي

اسراء ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعونيدبي

اماني ابراهيم يوسف الحماديأبوظبي

عادل راشد محمد العطار الظنحانيأبوظبي



خميس عبدهللا علي المتبري النقبيالشارقة

حمد محمد علي مراد دادخداهالشارقة

خالد عبدالعزيز محمد حوير الزرعونيالشارقة

خالد عبدهللا محمد بن ربيع النقبيالشارقة

حسن علي عبيد بن نصيب ال عليالشارقة

حسين يوسف حسن عبدهللا المرزوقيالشارقة

حمد إبراهيم حسن عمران آل عليالشارقة

جمعه سيف جمعه الصوايه النعيميالشارقة

حسن احمد خميس احمد النقبيالشارقة

حسن عبدهللا احمد الحماديالشارقة

اسامه ابراهيم عبدهللا حسن الهوتيالشارقة

الجازي عويضه محمد حسن الكربيالشارقة

جمال سعيد عبيد سعيد النقبيالشارقة

أحمد محمد اسماعيل محمد الزرعونيالشارقة

أحمد ناصر إبراهيم بيرق اللوغانيالشارقة

ابراهيم يوسف حسن غلوم المازميالشارقة

أحمد خليفه محمد ناصر الكلبانيالشارقة

أحمد راشد محمد راشد النقبيالشارقة

أحمد سالم عبدهللا بن سويدان القايديالشارقة

منصور غلوم عبدالرحمن حسين البلوشيدبي

ناصر عزيز ثاني محمد بن دريدبي

إبراهيم علي عبدهللا أحمد الحماديالشارقة

مروان جوهر جمعه الملقوطدبي

مريم مصطفى محموددبي

معصومة محمد محمد حسين برده ياقوتدبي

فاطمه سيد نذير عليدبي

.فاطمه علي محمد دبي



فارس أحمد محمد سالم الحماديالشارقة

عمر أحمد سيف عبيد احمد اليماحيالشارقة

عمر حمد عبدهللا صياح المعمريالشارقة

عيسى علي عبدهللا عنبر البلوشيالشارقة

علي راشد علي العمران الشامسيالشارقة

علي صالح محمد صالح ال عليالشارقة

علي يوسف عبدهللا يوسف الريسيالشارقة

عبدهللا صالح محمد صالح ال عليالشارقة

عبدهللا عبدالعزيز محمد جاسم الكوخرديالشارقة

عبدهللا محمود عسكر اسماعيل العسكرالشارقة

عبدالرحمن عيسى يوسف عبدهللا الدرمكيالشارقة

عبدهللا إبراهيم عبدهللا مراد الريسيالشارقة

عبدهللا خميس راشد علي اليليليالشارقة

عائشه علي محمدالشارقة

عبد الرحمن كيدي حيدر محمد المازميالشارقة

عبد العزيز عبدهللا  سليمان محمد النقبيالشارقة

صفيه علي احمد وابنتها عائشهالشارقة

عائشه أحمد مراد أحمد بن غريب البلوشيالشارقة

عائشه حسين علي باقر الزرعونيالشارقة

سيف علي خلفان عثماني النقبيالشارقة

صالح عيد بطي عيد الشويهيالشارقة

صباح شافعي ادريس ادريسالشارقة

سعيد أحمد سعيد الوالي النقبيالشارقة

سعيد عبدهللا راشد محمد الخوري النقبيالشارقة

سيف خلفان خميس خلفان المزروعيالشارقة

راشد سعيد خلفان شرارالشارقة

سالم مراد محمد مراد شاكر البشكرديالشارقة



جابر احمد قاسم احمد المشيريعجمان

احمد محمد عبدهللا عبدالرحمن يوسف النعيميعجمان

اسيا بانو عنايه علي معصوم عليعجمان

ايمان جهرام  محمد بودلعجمان

يوسف عبدالرحمن عبدهللا علي الحوسنيالشارقة

يوسف محمد عبدالرحمن احمد ال عليالشارقة

احمد حميد راشد خميس الكعبيعجمان

موزة خلف غانم الزعابيالشارقة

موزة غانم عبيد الشامسيالشارقة

نبوية محمد خليلالشارقة

محمد مرتضى محمد رضا الزرعونيالشارقة

مروان علي سالم علي معودالشارقة

مهند عقاب بالل الباروت البارودالشارقة

محمد علي احمد الحوسنيالشارقة

محمد علي سعيد محمد النقبيالشارقة

محمد غانم عبيد عيسى الشامسيالشارقة

محمد عباس احمد مراد البلوشيالشارقة

محمد عبدهللا حسن احمد المرزوقيالشارقة

محمد عبدهللا سعيد محمد النقبيالشارقة

فهد عبيد جمعه علي العبدوليالشارقة

محمد احمد محمد علي المحش النقبيالشارقة

محمد حسن علي حسن النقبيالشارقة

فاطمه حسن عليالشارقة

فاطمه علي محمد الفارسيالشارقة

فريدة عبدهللا دادي عليالشارقة

فاطمة عبيد راشد المطروشيالشارقة

فاطمة علي محمدالشارقة



هدايه سعيد حامد عبيد الكعبيعجمان

محمد اسحاق محمد شيهى البلوشيعجمان

محمد مراد احمدعجمان

مريم حميد ابراهيم المياحي العليليعجمان

عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزروعيعجمان

علي صقر احمد مبارك واليتيعجمان

فيصل ابراهيم يوسف علي ال مندوس البلوشيعجمان

عبدهللا صمرة علي محمد الشحيعجمان

عبدهللا عبدالعزيز محمد عبدهللا الحوسنيعجمان

عبدهللا علي راشد الصيبي الشحيعجمان

عبدهللا حسن عبدهللا محمد الهوتيعجمان

عبدهللا راشد عليعجمان

عبدهللا سيف عبدهللا بن حسن الكعبيعجمان

عبدالرحمن احمد عبيد احمد الهاشميعجمان

عبدالعزيز محمد ابراهيم شرف الحوسنيعجمان

عبدهللا أحمد حبيب احمد ال غريبعجمان

شمسه حسن عبيد اسماعيل المازميعجمان

طارق سلطان محمد مهنا المعمريعجمان

عائشة النوبى محبوب سعيد النعيميعجمان

خليفه عبدهللا حسن عبيد البلوشيعجمان

سعد عبدهللا محمد برستعجمان

سلطان سعيد عيسى علي الشحيعجمان

حسن محمد عبدهللا دبيس الشحيعجمان

حميد خليفه عبدهللا سعيد بن طوق المهيريعجمان

خليفة محمد عبيد محمد الكعبيعجمان

جواهر على محمد سعيد الشحىعجمان

حسن محمد خليفة محمد السعيديعجمان



نجوى ابراهيم السيد نجمأم القيوين

فيصل عبدهللا حسن علي الشحيأم القيوين

محمد عيسى ناصر اليوسف ال عليأم القيوين

ناصر محمد سعيد عبيد  النساي آل عليأم القيوين

عيسى فهد حسن علي الحوسنيأم القيوين

غانم جمعه غانم عبدهللا حريمل ال عليأم القيوين

فاضل راشد سلطان بن فاضل ال علىأم القيوين

سعيد خميس فيروز محمد ال عليأم القيوين

عبدهللا صالح سالم الخزيميأم القيوين

عفان علي عبيد ابراهيم الريسأم القيوين

رشد خلفان عبيد مبارك بن فالح ال عليأم القيوين

زهور يوسف سيف أحمدأم القيوين

سعود خالد عبدالرحمن عبد الواحدأم القيوين

خليفة ابراهيم يوسف حسن الحماديأم القيوين

راشد عبدالمجيد عبدالخالق رمضان المطوعأم القيوين

راشد عبيد علي عبيد بن علوه ال عليأم القيوين

حسن علي عبدهللا الحوسنيأم القيوين

حمد عبيد حميد سالم يوخه ال عليأم القيوين

حمود محمد حميد خميس الشبيبيأم القيوين

جابر حسين احمد عبدهللا المنصوريأم القيوين

جاسم جابر حسن ال بركت االميريأم القيوين

جميل عيسى عبدهللا بن فاضل ال عليأم القيوين

احمد عبد هللا ارحمه محمد بن طوقأم القيوين

اسماعيل احمد عبدهللا احمد المنصوريأم القيوين

بلقيس علي يحيى محمد المنجأم القيوين

وفاء راشد خلفان مرهون الرياميعجمان

يوسف احمد كرم رحمه الرحمهعجمان



سلطانه عبدهللا حسينرأس الخيمة

سعيد عبيد احمد القيشي الشحيرأس الخيمة

سعيد محمد علي ممدوح الشحيرأس الخيمة

سلطان ابراهيم علي بن عامر الشميليرأس الخيمة

سالم زيد سالم زيد الظهوريرأس الخيمة

سعد سعيد سعد محمد المهريرأس الخيمة

سعيد حسن سالم الفياع الشحيرأس الخيمة

حمد محمد محمد بن حمادي الشحيرأس الخيمة

راشد حميد خميس محمد لخنيب بني شميليرأس الخيمة

رقيه عبدهللا محمد الخورىرأس الخيمة

حسن احمد راشد الحوله العليرأس الخيمة

حسين صالح موسى العزاني المشغوفيرأس الخيمة

حليمه محمد علي بن جمعهرأس الخيمة

جاسم محمد يوسف ابو القاسم التميميرأس الخيمة

جاسم يعقوب ابراهيم المنصوريرأس الخيمة

جمعه عبيد علي حمد الكيباليرأس الخيمة

ايمن عبيد علي كروفه الزعابيرأس الخيمة

بدر سعيد محمد خلفان النقبيرأس الخيمة

جاسم علي  محمد لطريفي الحبسيرأس الخيمة

احمد محمد علي جمعه الشحيرأس الخيمة

احمد محمد علي شليك الشميليرأس الخيمة

احمد مراد علي اسماعيل البلوشيرأس الخيمة

ابراهيم علي ربيع بوخطامين السويديرأس الخيمة

احمد قدور احمد سيود الشحيرأس الخيمة

احمد محمد خلفان البرق العليرأس الخيمة

يعقوب يوسف خلفان عبدهللا الحوسني الحوسنيأم القيوين

أحمد سيف عبدهللا القاضي الشحيرأس الخيمة



فوزيه احمد سبت خميس البلوشيرأس الخيمة

فاطمه محمد عبيد الحماديرأس الخيمة

فايز سعيد صقر علي سعيد عبدهللا سليمان الشحيرأس الخيمة

فهد علي راشد سعيد دهام الحبسيرأس الخيمة

فاطمه عبدهللا سعيد لحه الشحيرأس الخيمة

فاطمه عثمان مبارك جربة النعيميرأس الخيمة

فاطمه علي سنان بن سنانرأس الخيمة

علي محمد عبدهللا بن درويشرأس الخيمة

.فاطمه حسن علي رأس الخيمة

فاطمه راشد ثاني كسيح الشميليرأس الخيمة

علي احمد علي السمن الشحيرأس الخيمة

علي سعيد حسن الشحيرأس الخيمة

علي سعيد خميس سالم النقبيرأس الخيمة

عبدهللا سالم جمعه فرج المهيريرأس الخيمة

عبدهللا عبدالرحمن  أحمد الحرش الشحيرأس الخيمة

عبدهللا علي احمد الشريف الزعابيرأس الخيمة

عبدالرحمن احمد محمد حسن البلوشيرأس الخيمة

عبدهللا احمد عبدهللا جماع الشحيرأس الخيمة

عبدهللا راشد محمد راشد ساعد شميليرأس الخيمة

عائشة سليمان محمد ساعد الحبسيرأس الخيمة

عائشة علي محمد الشامسيرأس الخيمة

عائشه عبدهللا علي أحمد بن حميد الطنيجيرأس الخيمة

شيخة علي أحمد بن حميد الطنيجيرأس الخيمة

شيخه حسين علي محمد المنصوريرأس الخيمة

شيخه علي سعيدرأس الخيمة

شاه جيهان بيكم شيخ أمير محمدرأس الخيمة

شوقية محمد شريفرأس الخيمة



أحمد علي أحمد خليف الحنطوبيالفجيرة

يوسف مطر أحمد يوسف المنصوريرأس الخيمة

أحمد عبدهللا سيف محمد اليحيائيالفجيرة

أحمد عبدهللا محمد عبدهللا اعبيدالفجيرة

نوره سعيد عبدهللا لقطري العتيبيرأس الخيمة

يوسف عبدهللا احمد عيسى الحماديرأس الخيمة

يوسف عيسى عبدهللا  يوسف الزعابيرأس الخيمة

موزه احمد محمد حمبلوهرأس الخيمة

موزه حميد سعيد بن بدر السويديرأس الخيمة

موزه صالح محمد الخراز الطنيجيرأس الخيمة

مكتوم سالم سعيد حارب الشحيرأس الخيمة

منال سامح محمدرأس الخيمة

موزه أحمد سليمان المجرن الشميليرأس الخيمة

مريم علي عبدهللا الرجبي الشحيرأس الخيمة

مريم محمد حسن الظهوري الشحيرأس الخيمة

مريم محمد عليرأس الخيمة

مريم رسول خانرأس الخيمة

مريم سالم سعيد سالم شهبار الشحيرأس الخيمة

مريم عبدالقادر عبدالستار باوزيررأس الخيمة

محمد عبدهللا خلف الوالي النقبيرأس الخيمة

محمد يوسف عبدهللا محمودي البلوشيرأس الخيمة

مريم حميد علي بن بريم المزروعيرأس الخيمة

محمد أحمد راشد احمد الشميليرأس الخيمة

محمد احمد صالح تيون الشحيرأس الخيمة

محمد سعيد محمد امبرشم الشحيرأس الخيمة

كليثم محمد اسماعيلرأس الخيمة

.ماجده عبدالعال حسين رأس الخيمة



خالد علي أحمد عبدهللا الحفيتيالفجيرة

حمدان محمد سعيد راشد الحموديالفجيرة

حميد مطر خميس محمد الصريديالفجيرة

خالد سالم علي خميس الكعبيالفجيرة

حمد راشد مصبح خميس اليماحيالفجيرة

حمدان سعيد محمد حمدان الحموديالفجيرة

حمدان محمد خميس أحمد الحسانيالفجيرة

حسن علي محمد دويب الزيوديالفجيرة

حسن مفتاح مبارك السمان المسماريالفجيرة

حمد راشد سعيد محمد الصريديالفجيرة

حسن خميس عبدهللا الخديم العنتليالفجيرة

حسن سعيد احمد عبدهللا البلوشيالفجيرة

حسن عبدهللا سعيد حسن الزيوديالفجيرة

جاسم محمد خميس سعيد العبدوليالفجيرة

جاسم محمد عبدهللا خميس قرينيالفجيرة

جمال غريب علي عبدهللا اليماحيالفجيرة

امنه احمد على احمد محمد الحفيتيالفجيرة

ايمن احمد عبدهللا علي اليماحيالفجيرة

بدر عبيد راشد سالمين الكعبيالفجيرة

احمد سعيد عبدهللا عباد الظنحانيالفجيرة

احمد عبدهللا سعيد راشد الحسانىالفجيرة

احمد محمد عبيد خميس الصريديالفجيرة

أحمد محمد خلفان الالغش العنتليالفجيرة

أيمن عبيد راشد عبيد الحسانيالفجيرة

ابراهيم سعيد عبدهللا احمد الصريديالفجيرة

أحمد علي محمد عبدهللا اليماحيالفجيرة

أحمد علي محمد علي العبدوليالفجيرة



سليمان عبدهللا سليمان عبيد السالميالفجيرة

سعيد محمد عبدهللا الفيل اليماحيالفجيرة

سلطان راشد علي الشاعر العبدوليالفجيرة

سلطان علي احمد راشد المدحانيالفجيرة

سعيد أحمد عبدهللا راشد الحسانيالفجيرة

سعيد أحمد علي ربيعه نجدىالفجيرة

سعيد راشد سعيد حميد سعيد اليماحيالفجيرة

سالم عبدهللا راشد سعيد اليماحيالفجيرة

سالم علي راشد أحمد اسعديالفجيرة

سبيل على عبيد اشتيرى الحموديالفجيرة

سالم أحمد عبدهللا أحمد القيوضيالفجيرة

سالم راشد علي الحميدي الزحميالفجيرة

سالم عبدهللا خميس عبدهللا الصريديالفجيرة

راشد سليمان سليمان حمدون الحسانيالفجيرة

راشد على راشد العبد الظنحانيالفجيرة

زيد حسن زيد زيد العبدوليالفجيرة

راشد خلفان سعيد محمد الصريديالفجيرة

راشد خميس راشد علي الصريديالفجيرة

راشد سعيد أحمد سعيد العبدوليالفجيرة

خليفه عبدهللا علي عبدهللا اليماحيالفجيرة

خميس عبدهللا حسن راشد الزيوديالفجيرة

راشد احمد راشد البيعي الظنحانيالفجيرة

خالد محمد علي محمد الحسانيالفجيرة

خالد محمد على محمد اليماحيالفجيرة

خليفه راشد  علي محمد الزيوديالفجيرة

خالد علي سيف محمد العطر الظنحانيالفجيرة

خالد غوبى محمد سعيد اليماحيالفجيرة



علي جمعه علي عبدهللا اليماحيالفجيرة

عبيد علي سعيد عبيد الحموديالفجيرة

عفاف رجب محمدالفجيرة

علي احمد علي محمد الظنحانيالفجيرة

عبيد الشيبه كشيش بخيت الحفيتيالفجيرة

عبيد خلفان راشد ناصر الزحمىالفجيرة

عبيد خميس محمد خميس الصريديالفجيرة

عبيد أحمد جميع الحدوري العبدوليالفجيرة

عبيد أحمد خميس عبيد الزيوديالفجيرة

عبيد احمد عبدهللا احمد الحمودىالفجيرة

عبدهللا محمد سعيد على الزيوديالفجيرة

عبدهللا محمد عبدهللا شكرهللا الظنحانيالفجيرة

عبدهللا هيكل عبدالرحمن سليمان البلوشيالفجيرة

عبدهللا سعيد راشد سعيد الظنحانيالفجيرة

عبدهللا سعيد محمد علي اليماحيالفجيرة

عبدهللا على حمود راشد الزيوديالفجيرة

عامر عبدهللا خلفان عبدهللا الكنديالفجيرة

عبدالعزيز جمعه علي جمعه الظنحانيالفجيرة

عبدهللا راشد سعيد حميد اليماحيالفجيرة

شيخه عبدهللا خميس الزيوديالفجيرة

شيخه عبيد احمد اليماحيالفجيرة

طارق أحمد عبدهللا راشد الظنحانيالفجيرة

سيف أحمد محمد المربحاني الكعبيالفجيرة

سيف راشد محمد سعيد القايديالفجيرة

شهاب أحمد هارون عبدهللا الشريفيالفجيرة

سليمه احمد محمد غاصب العبدوليالفجيرة

سليمه عبدهللا على الظنحانيالفجيرة



هزاع أحمد راشد علي الزيوديالفجيرة

هيثم محمد راشد سالمين الكعبيالفجيرة

ياسر سالم علي سالم الظنحانيالفجيرة

مروان علي عبدهللا  الخطيبي الكعبيالفجيرة

مريم سليمان محمد سليمانالفجيرة

مريم سيد جاني مياهالفجيرة

محمد سعيد عبيد اليتيم المطيريالفجيرة

محمد عبيد سعيد عبدهللا الزعابيالفجيرة

محمد عبيد محمد سالم الحراصيالفجيرة

محمد راشد محمد راشد اليماحيالفجيرة

محمد راشد محمد راشد محمد الحفيتيالفجيرة

محمد سعيد حسن خميس الزيوديالفجيرة

فيصل سعيد راشد علي الزيوديالفجيرة

محمد راشد عبيد عبدهللا الحسانيالفجيرة

محمد راشد علي عبدهللا العبدوليالفجيرة

عيده سالم فرحان عثمان الحموديالفجيرة

فهد جمعة راشد الغراب القايديالفجيرة

فهد خميس هالل عبدهللا المطيريالفجيرة

علي عبدهللا حمود عبدهللا  علي الزيوديالفجيرة

علي عبدهللا مبارك عبدهللا الحموديالفجيرة

عمر على راشد على الحفيتىالفجيرة

على خميس سليمان عبيد العبدوليالفجيرة

علي سعيد علي الصم الزيوديالفجيرة
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