
 
 

 السكنية بمحافظة مسقطإعالن سحب قرعة األراضي 
 
 

 (الواحدة المحطة/  الموحدة الخدمة مبنى)الوزارة  عام دٌوانمكان السحب : 
 

 صباحا   01 - صباحا   8التولٌت : 
 

 م01/9/0108الٌوم والتارٌخ : الخمٌس الموافك 

 رقم الطلب االسم م

 E003744 رحمة سعٌد حمد الحارثً 1

 191317 امٌن دمحم عبدهللا البلوشً 2

 E006885 عادل سالم خلفان الشكٌلً 3

 283843 النعمانًحسن عبدهللا حسن  4

 E114662 ٌوسف سعٌد سوٌد العوٌسً 5

 395294 حسناء شعبان ناجمان البلوشً 6

 E105097 حاتم سعٌد علً الجرادي 7

 420957 امل دمحم مطر الخاطرٌه 8

 127900 دمحم سعٌد عبٌد الكلبانً 9

 192645 رٌم علً عٌسى المعٌنٌه 10

 438963 سلطان علً عبدهللا الحوسنً 11

 350080 عزا هالل علً الحوسنٌه 12

 E004200 هٌثم حمد سالم الحبسً 13

 265428 شرٌفه خلٌفه ناصر الهنائٌه 14

 399286 ناصر سعٌد حسن العبري 15

 E001019 فاطمه دادهللا عبدالكرٌم الزدجالٌة 16

 E002314 مرٌم ضحً ناصر الحسنٌة 17

 480375 عبدهللا حبٌب دمحم الهادي 18

 355044 احمد سعٌد دمحم الحبسً 19

 192543 علً مراد دلمراد غالم البلوشً 20

 295000 اصٌله عزٌز عبدهللا المنذرٌه 21

 277695 فهد سعٌد سٌف الربٌعً 22

 166852 فاطمه عفٌف سعٌد االغبرٌه 23

 486437 علً زاهر دمحم الحراصً 24

 266043 خلفان سعٌد مسعود 25

 192519 البلوشًفاطمه علً جمعه  26

 412597 ولٌد هدٌب دمحم الحسنً 27

 191200 صفٌه صالح علً الغٌالنٌه 28

 175588 شٌخه سعٌد راشد المنجٌه 29
 



 
 

 السكنية بمحافظة مسقطإعالن سحب قرعة األراضي 
 
 

 (الواحدة المحطة/  الموحدة الخدمة مبنى)الوزارة  عام دٌوانمكان السحب : 
 

 صباحا   01 - صباحا   8التولٌت : 
 

 م01/9/0108الٌوم والتارٌخ : الخمٌس الموافك 

 175835 احمد جمعه ججر البلوشً 30

 173914 ماجد سعٌد عامر المحرولً 31

 297184 عالٌه سٌف هدٌب الوهٌبٌه 32

 381795 عماد سعود عبدهللا النعٌمً 33

 328401 زكٌه علً سالم الهطالٌه 34

 180960 مازن سالم خلفان الرحبً 35

 294997 عائده علً سعود المعشرٌه 36

 287324 سٌف ناصر دمحم البوسعٌدي 37

 159071 اصٌله سلٌمان سالم الوهٌبٌه 38

 351367 طاهر حمد سعٌد الرٌامً 39

 336131 كرٌمه شنون موسى البلوشٌه 40

 483919 فٌصل دمحم راشد الحوسنً 41

 336845 مرٌم جمعه راشد الحبسٌه 42

 148443 رٌاء سٌف سعود الجابرٌه 43

 148469 عائشه ابراهٌم عبدالرحمن البلوشٌه 44

 190458 بدرٌه طالب خلف الجابرٌه 45

 26227 شمسه علً سعٌد البلوشٌه 46

 359390 نجمه سٌف سالم الحسنً 47

 276716 علً سالم خلفان الغسٌنً 48

 E002895 سهٌله مجٌد نعمه الشمرٌه 49

 193338 جمٌله شٌخان حارب البوسعٌدٌه 50
 



 
 

 السكنية بمحافظة مسقطإعالن سحب قرعة األراضي 
 
 

 (الواحدة المحطة/  الموحدة الخدمة مبنى)الوزارة  عام دٌوانمكان السحب : 
 

 صباحا   01 - صباحا   8التولٌت : 
 

 م02/9/0108الٌوم والتارٌخ : الخمٌس الموافك 

 رقم الطلب االسم م

 303440 هٌثم عبدهللا راشد الحسنً 1

 E004032 البراشديرخٌه علً سعود  2

 400313 طاهر حسن علً البلوشً 3

 342830 اٌمان دمحم خلف الخنبشٌه 4

 345423 عماد هالل سعود المعشري 5

 E000156 انٌسة ناصر عبدهللا المحذور 6

 425613 ٌوسف عبدهللا سنٌدي الشعٌلً 7

 367866 شوٌخه عبدهللا عمر المزروعٌه 8

 E003987 سمٌه عبدهللا سالم الحارثً 9

 256269 سالم حمد دمحم الغنبوصً 10

 E003782 امل عبدهللا خمٌس الدهمانً 11

 641474 سعٌد خالد عوض بٌت النهدي 12

 695707 فٌصل علً دمحم الوردي 13

 E003492 عائشة سالم راشد الحوسنً 14

 318885 دمحم عمر البلوشً ٌعموب داد 15

 157968 شبانه دمحم حنٌف لرٌشً 16

 179776 حسٌن دمحم احمد البلوشً 17

 262250 سمٌحه عبدهللا علً الزدجالٌه 18

 277698 عائشه لرشوب سحلوف 19

 199512 ٌونس صالح عمر الزدجالً 20

 362040 فرزانه دمحم خورشٌد 21

 287292 سلطان حمد سلٌمان الحبسً 22

 114644 فتحٌه عبٌد خمٌس الصبحً 23

 366526 الفارسًفٌصل راشد سعٌد  24

 320594 عزٌزه سلٌمان شافً الهاشمٌه 25

 307908 مازن دمحم عبدهللا البوسعٌدي 26

 298441 بتول بٌجم سٌد شهاب الدٌن 27

 271082 دمحم حمٌد علً الدرعً 28

 456297 بدرٌه مراد خدابخش البلوشٌه 29
 



 
 

 السكنية بمحافظة مسقطإعالن سحب قرعة األراضي 
 
 

 (الواحدة المحطة/  الموحدة الخدمة مبنى)الوزارة  عام دٌوانمكان السحب : 
 

 صباحا   01 - صباحا   8التولٌت : 
 

 م02/9/0108الٌوم والتارٌخ : الخمٌس الموافك 

 401083 راشد ولد حسنٌونس علً  30

 277231 داود سلٌمان راشد المرهوبً 31

 438125 امل دمحم سالم اوالدثانً 32

 318917 محفوظه علً سالم الحسنً 33

 265234 علً سعود عبدهللا الجابري 34

 170907 ٌاسمٌن دختر دمحمٌحٌى 35

 388543 ٌعموب ابراهٌم سعٌد الكاسبً 36

 165687 البلوشًعلً مراد خدادات  37

 276240 مرٌم راشد مبرون الحارثً 38

 333902 مرٌم دمحم سالم الوهٌبً 39

 E002605 دمحم سالم سعود الحارثً 40

 426176 عابد ٌوسف اسحاق البلوشً 41

 275403 زوان حمود دمحم الوهٌبٌه 42

 492760 عبدالحمٌد حمدان عبٌد السعدي 43

 275951 عفاف علً سعٌد الندابٌه 44

 392441 صالح ٌن شمبٌه البلوشً 45

 423973 واحدبخش سرامد هاشم البلوشً 46

 304128 شفٌمه خلفان مبارن المحرمٌه 47

 E070039 ماجد ناصر سلٌمان العدوي 48

 328762 صبرٌه خمٌس مراد البلوشٌه 49

 283105 عاٌده عبٌد خمٌس الرجٌبٌه 50
 


