
 Tالمتأهيل من الفئة 
 االسم رقم المشارك

 10338راشد خليفة بن عمير الشامسي  |  1
 سعود جابر احمد 2
 10300محمود محمد الزرعوني  |  4
 10664سالم بن ثابت الساعدي  |  5
 10711شهاب سيف علي الهاشمي  |  6

10 humaid ali alsharram | 10636 
 10237فيصل الحمادي |  11
 10320محمد سعيد عبدهللا  |  12
14 jaber salem almansoori | 10298 
 10490محمد الذيباني |  15
 10269مكتوم محمد الكعبي |  19
 10637مبخوت صالح الكربي |  20
 عبدهللا مهير الكتبي 21
 10607احمد ناصر الحسني |  23
24 Nasir saleh Saeed | 10271 
25 Faris Al Hammadi | 10233 
 10272محمد جمعة الذيب |  28
 10667حليم محمد الجابري |  29
 10407مرزوق الصيعري |  32
 10517فهد عبدهللا محمد  |  33
 10369عمار سعيد حميد |  34
 10444| ابوبكر سالم العامري   35
 10658شهاب حمد المنذري |  41
 10400سالم محمد الشامسي |  42
 10402مبارك فرج البلوشي |  43
46 Saoud Hamad AlAhbabi | 10253 
 منصور خلفان خادم المنصوري 48
 10409عيسى  خميس اليزيدي |  51
 10616غانم حمدان البلوشي  |  54
 10649محمد سلطان الحارثي |  56
 10643عبدهللا سعيد أحمد الجابري )شوفوني( |  57
 10257ماجد عبدالحميد الخوري |  58
 10555عمر عوض الكعبي  |  62
 10560منصور عوض الكعبي  |  63



 10256سلطان وليد أحمد الحوسني |  65
 10370نهيان خميس سبران المهيري  |  68
 10273خالد غدير خميس دلميك النعيمي |  69
 10354عبدالرحمن سيف الساعدي الشريقي |  70
 10536محمد يعقوب الحداد |  73
 10279سلطان الحمادي  |  75
 10262فارس محمد سالم الدرمكي |  76
 10597عيسى عمار العامري |  77
 10577جعفر عوض العامري |  78
 10366ناصر حميد المنصوري=بوعلي |  83
 10249محمد سالم الكعبي |  86
 10613محمد زين هللا العبيدي |  87

 

  Nالمتأهيل من الفئة
 

 االسم رقم المشارك
 10265مروان سيف الهاملي |  7
 10232حمد موسى عبدالرحمن البلوشي  |  8
 10183محمد راشد عبدهللا بن مرشد النعيمي |  9

 10254احمد عاطف احمد عبدالكريم الزرعوني |  13
 10358خالد حمد الساعدي |  16
 10299محمد سعيد عاطف درويش المزروعي |  22
 10364خليفة خميس غريب الكويتي |  27
 10399خليفة خالد الرميثي |  36
 10398خليفة سيف الكعبي  |  38
 10620عبدهللا عبدالعزيز البناي  |  47
 10708سالم بن جمال القاسمي |  50
 10488سلطان هالل حمد النعيمي |  53
 10650نايف مبارك المقبالي  |  55
 10382هزاع عبدهللا النيادي |  67
 10460احمد سعيد الساعدي |  71
 10467عيسى سيف الساعدي |  72

 


