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 البريرات تصريح بزواج المواطنين والوافدين

4471622- 76  

4474622- 76  

2466622-575  

 1 محفوظ محمد عبد اهلل الصحاري

يح بزواج المواطنين والوافدينتصر  
الظيت 

 الشمالي

4655774- 76  

7264446-757  
 4 عبد الحكيم سالم الشاعر

 تصريح بزواج المواطنين والوافدين
الجزيرة 

 الحمراء

4755477-76  

7464667-757  

7579991615  

 6 يوسف أحمد يوسف الزعابي

 الحيل تصريح بزواج المواطنين والوافدين
4221674-76  

7472646-757  
 2 جاسم محمد عبد اهلل المكي

 شعم تصريح بزواج المواطنين والوافدين
4776695-76  

2467264-757  
 5 حسن سعيد حسن عبد اهلل

 مسافي تصريح بزواج المواطنين فقط
4575415-79 

7495415-757 
 7 محمد عبد اهلل محمد العبد

76-4777165 شعم تصريح بزواج المواطنين فقط عبد الرحمن المطوع عبد اهلل محمد   6 

 تصريح بزواج المواطنين والوافدين
الظيت 

 الجنوبي

4655674-76  

050-3845554 
 4 محمد حميد محمد بن هاشل

 تصريح بزواج المواطنين والوافدين
الظيت 

 الجنوبي

4657675-76  

7264444-757  
 9 سالم محمد جاسم الشمالن

 الرمس تصريح بزواج المواطنين فقط
4774574-76  

4655497-757  
 17 حمد عبد اهلل محمد ثاني

 تصريح بزواج المواطنين فقط
الظيت 

 الشمالي

4674121-76  

5167444-757  
 11 عبد اهلل يوسف راشد الزعابي

 سهيله تصريح بزواج المواطنين والوافدين
4226495-76  

7264474-757  
 14 سعيد حمد محمد ضبعون

 شمل تصريح بزواج المواطنين فقط
4467649-67  

9996646-757  
61 عبد اهلل علي محمد عبيد شليك  

 خزام تصريح بزواج المواطنين فقط
4674679-76  

2467766-757  
21 محمود محمد عبد اهلل الحمادي  
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 الجوالن تصريح بزواج المواطنين فقط
7614467-76  

7416567-757  
 15 أحمد عتيق أحمد الشحي

 المعيريض تصريح بزواج المواطنين والوافدين
4446777-76  

2971666-757  
 16 د. محمد أحمد الشيراوي

 تصريح بزواج المواطنين فقط
الجزيرة 

 الحمراء

4225977-76  

2644554-757  
 16 جاسم حمد قضيب الزعابي

 جلفار تصريح بزواج المواطنين والوافدين
4464252-76  

7466926-757  
 14 يوسف محمد يوسف الشحي

يالظيت الجنوب تصريح بزواج المواطنين فقط  
4654764-76  

6691425-757  
 19 حسن علي محمد المنصوري

 المنيعي تصريح بزواج المواطنين فقط
4545666- 72  

7444757-757  
 47 عبد اهلل سعيد أحمد الهنجري

والوافدينتصريح بزواج المواطنين   الرمس 
4774241-76  

7611116-757  
 41 أحمد محمد أحمد يوسف الشحي

 جلفار تصريح بزواج المواطنين والوافدين
07-2234311 

050-4444173 
 22 علي حسن أحمد الشحي

يالظيت الجنوب تصريح بزواج المواطنين والوافدين  7977157-757 وشييوسف محمد علي عبد اهلل البل   46 

ج المواطنين والوافدينتصريح بزوا  الرمس 
055/7825252 

4774469 /76  
يمحمد عبد اهلل اسبيعان الطنيج  42 

7749975/757 وادي كوب تصريح بزواج المواطنين فقط يراشد سعيد علي العبد المزروع   25 

6164755/757 شعم تصريح بزواج المواطنين فقط  26 خالد محمد سعيد خماس الظهوري 

اطنين فقطتصريح بزواج المو  46 راشد سيف محمد خلف المحرزي 7579447774 مسافي 

ي الظيت الجنوب تصريح بزواج المواطنين فقط  28  ر محمد عبداهلل محمد عبد اهلل البش 7546266526 

يالظيت الجنوب تصريح بزواج المواطنين والوافدين  29 صالح عمر مبارك الجابري 7572667676 


