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اأحــــالم بنت زاهـــر بـن م�سبـــح اجلهوريــــــــــة1

اأحمـــــــد بن �سالـــــــم بن م�سبــــح البداعــــــــــــــي2

اأحمـــــد بن حممــــد بن ماجد الإ�سماعيلـــــــي3

اأ�سيلـــــــة بنت عامــــر بن مانــــــع الغافريــــــــــــة4

اإنت�ســــار بنت نا�ســــر بن زاهـــــــر النبهانيــــــــــة5

اأن�ســــاف بنت حممد بن عبداللـه ال�سيديــــــة6

اأميــن بن فهمـــي بن �سيف اآل عبد ال�ســــــالم7

ب�ســــــارة بنت ثنيـــــان بن حممــــــد املعوليـــــــــــــة8

ب�ســــارة بنت منيــــر بن عبداللـه الرياميــــــــــــة9

جميلــــــــة بنت �سالــــــــــم بن مبخـــــــوت خــــــــــوار10

جهينــــــة بنت موؤمــــن بن نا�ســـــر احلارثيــــــــة11

جوخـة بنت حممد بن �سيف اآل عبد ال�ســالم12

حبيبـــــــــة بنت �سالـــــــــم بن �سعيــــد الغيثيـــــــــــــة13

حمـــــــــد بن �سعيــــــــــد بن حمـــــــــــد امل�سلحــــــــــي14

حمــــــــود بن �سالـــــــم بن حمــــــــد الزكوانــــــــــــــي15

حمــــــــود بن �سعيـــــــــــد بن حمـــــــد امل�سلحــــــــــي16

خلفــــــان بن حمـــــد بن خلفـــــــــــان احلب�ســـــــي17

خلفــــــان بن �سعيـــــــد بن نا�ســـــــــر الرواحــــــــي18

را�ســــــــــد بن خليفــــة بن �ساعــــد الزكوانــــــــــي19

رحــــاب بنت را�ســــد بن خليفـــــــة الزكوانيـــــــة20

قائمة باأ�سماء من ردت لهم اجلن�سية العمانية 
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ر�ســــــــاد بن را�ســــــــد بن مبــــــــارك الزكوانـــــــــــي21

رقيــــــــة بنت �سالــــــــــــح بن علــــــــــــــي العربيــــــــة22

ريـــــــــــا بنت حمـــــــــــد بن خلفـــــان احلب�سيـــــــــــــة23

ريـــــــــــا بنت �سعـــــــــــود بن علــــــــــــي العبدليــــــــــة24

ريــــــــاء بنت �سالــــــــم بن خلفـان اجلابريـــــــــــــــة25

ريــــــان بنت فهمـي بن �سيف اآل عبد ال�ســـالم26

ريحانـــــة بنت را�ســـــد بن خليفــة الزكوانيــــــة27

رينــــــــاد بنت را�ســــــــد بن خليفــــــة الزكوانيـــــة28

زاهــــــــــــر بن علـــــــــــي بن �سالـــــــــــم املحروقــــــــي29

زليخـــة بنت ماجــد بن �سعيــد البو�سعيديـــة30

زهـــــــــران بن �سعيـــــد بن زهـــــران امل�سكــــــــري31

زهــــــــرة بنت �سعيـــد بن عبداللـه النبهانيــــــــة32

زيانــــــــة بنت م�سبـــح بن مربوك الغ�سانيــــــــة33

�سالــــــــــم بن حميــــد بن �سعيــــــــد املعمـــــــــــــري34

�سالــــــــم بن �سعيـــد بن حممد ال�سليمانـــــــــــــي35

�سالـــم بن فهمـي بن �سيف اآل عبد ال�ســــــالم36

�سامــي بن حممد بن �سيــف اآل عبد ال�سـالم37

�ساميــة بنت �سليمــان بن فا�سل الزكوانيــــة38

�سبيكــــــــة بنت م�سلـم بن عدمي البهالويـــــــة39

�سعيــــــــد بن حميــــــــد بن �سعيــــــــد املعمـــــــــــري40

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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�سعيـــــــــد بن خلفــــــان بن �سعيـــــــد الرواحــــــي41

�سعيــــــــد بن �سيـــــــــف بن خ�سيـــــــف الهنائــــــي42

�سعيـــــــــد بن نا�ســـــــــر بن زاهــــــــــر النبهانـــــــي43

�سالمـــــة بنت حممـــــد بن عــــــــــزان ال�سامليـــــة44

�سلمـــــى بنت اأحمد بن حممد الإ�سماعيليــــة45

�سليمـــــــان بن جمعة بن �سليمان الرواحـــــــي46

�سميحة بنت فهمي بن �سيف اآل عبد ال�سـالم47

�سميــــــــر بن موؤمـــــــــن بن نا�ســـــر احلارثــــــــي48

�سميــــــــرة بنت حـــــمد بن خلفـــــان احلب�سيــــــة49

�سميـــــرة بنت �سامل بن زهران الإ�سماعيليــــة50

�سيــــــــــف بن اأحمـــــــــــد بن �سيـــــف الهنائـــــــــــــي51

�سيـــــف بن اأحمـــــد بن حممد الإ�سماعيلــــــــــي52

�سيـــــــــف بن خميــــــــ�س بن عي�ســـــــى املعمــــــــري53

�سيـــــف بن علـــــي بن ماجـــــد الإ�سماعيلــــــــــــي54

�سيـــــف بن فهمــي بن �سيف اآل عبد ال�ســـــالم55

�ساديــــــــة بنت حمـــــد بن خلفـــــــــان احلب�سيـــــة56

�سم�ســـــة بنت �سالـــــم بن خلفـــان اجلابريــــــــــة57

�سيخـــــة بنت اأحمـــــد بن �سيـــــــف الهنائيـــــــــــــة58

�سيمـــــاء بنت را�ســـــد بن م�سلــــــم ال�سهيبيـــــــة59

�سالــــــــح بن خميــــــــ�س بن �سعيـــــد العبـــــــــادي60

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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�سبــــــــاح بنت هـــــالل بن اأحمـــــد املرجبيــــــــــــة61

�سبـــــرة بنت نا�ســـــر بن زاهــــــر النبهانيـــــــــــــة62

عائــــــــــدة بنـت حميـــــد بن �سعيـــــد املعمريـــــــــــة63

عائ�ســـــة بنت خميــــ�س بن �ســـالم العامريـــــــة64

عائ�ســـــة بنت م�سعـــــود بن علـــــي احلارثيـــــــــة65

عبداللطيف بن خمي�س بن �سعيد الغافــــري66

عبداللـــــه بن �سعيـــــد بن حمـــــد امل�سلحـــــــــــي67

عبداللـــــه بن �سيـــــف بن اأحمـــــــد اخلايفـــــــــي68

عـــــزة بنت م�سعـــــود بن �سليمــــان احلب�سيـــــــة69

عزيـــــزة بنت م�سعــــود بن �سليمــان احلب�سيــة70

ع�سمـــــاء بنت م�سلـــــح بن علــــي امل�سلحيــــــــة71

علـــــــي بن �سليمــــان بن نا�ســـــر املحي�ســــــري72

عليـــــــــاء بنت حممـــــد بن زاهـــــــر العربيـــــــــــة73

فاطمـــــة بنت اأحمد بن حممد البو�سعيديــة74

فاطمـــــة بنت �سعيـــــد بن حمــــد امل�سلحيـــــــة75

فاطمـــــة بنت علـــــــــي بن حمــيــد احلب�سيـــــــــــة76

فايــــــــزة بنت حمـــــد بن خلفـــــــــــان احلب�سيـــــة77

فايـــــزة بنت حممـــــد بن خلفان البيمانيــــــــة78

فتحيــــــــة بنت �سالــــــــم بن علــــــــي الهطاليــــة79

فتحيـــــة بنت حممد بن �سعيد اجلهوريــــــــــــة80

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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فرحـــــت بنت �سليمان بن حارب احلو�سنيــــــة81

فهـــــــــد بن �سيـــــــــــف بن اأحمــــــــد اخلايفــــــــــــي82

فهمـــــــي بن �سعيـــــــد بـــن حمــــد امل�سلحـــــــــي83

فهمــــي بن �سيف بن �سامل اآل عبد ال�ســــــالم84

فوزيــــة بنت �سالــــم بن م�سبح اجلهوريـــــــــة85

فوزيــــة بنت نا�ســـــر بن حمــــود ال�سهيميــــــــة86

فـي�ســــل بن حمــــد بن حمــــــــدان البلو�ســـــــــي87

فـي�ســـــــل بن خلفـــــــان بن �سعيــــد الكيومـــــــي88

فـي�ســــــــــــل بن را�ســـــــــــد بن علـــــــي احلب�ســــــــي89

فـي�ســــل بن علــــي بن �سلطــــــــــان ال�سيبانـــــــي90

قائــــد بن حممــــــــد بن عبـــــداللـه ال�سيـــــــدي91

لقمان بن فهمي بن �سيف اآل عبد ال�ســــالم92

ليلــــى بنت حمـــــــــد بن �سعيـــــــــد الربوانيــــــــــة93

ليلــــى بنت حمـــــود بن �سيــــــــــــف الأغربيـــــــــة94

ماجــــد بن اأحمـــد بن حممد الإ�سماعيلـــــــــي95

ماهيــــة بنت �سالــــم بن حمــــــــد الغافريــــــــــــــة96

مبـــروك بن م�سبح بن مربوك الغ�سانــــــــــي97

حمفــــوظ بن علــــي بن �سليمــــان التوبـــــــــي98

حممــــد بن �سليمــــان بن �سيــــــــف املغيـــــــــري99

حممـــد بن �سيف بن �سامل اآل عبد ال�ســــــالم100

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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ال�ســـــــمم

مريــــــــم بنت خميــــــ�س بن �سعيــــد العباديـــــة101

م�سعــــود بن �سعيــــد بن حمــــــــد امل�سلحـــــــــي102

من�ســــور بن �سلطــــان بن حمــــــــود امل�سكــــري103

ميــــاء بنت �سلطــــان بن حمــــود احلارثيـــــــــــة104

نادية حنان بنت حممد بن �سيف اآل عبد ال�سالم105

نا�ســــر بن زاهـــــــــر بن عبــــداللــــه النبهانــــــي106

نا�ســــر بن عبداللــــــه بن نا�ســـر الزكوانـــــــــي107

ن�سريــــن بنت نا�ســــر بن زاهـــــر النبهانيــــــــــة108

ن�ســــراء بنت �سليمــــان بن �سيف احلب�سيــــــة109

ن�سرة بنت عبداللـه بن حممد البو�سعيديـة110

هــــالل بن علــــي بن �سعيــــد البو�سعيــــــــــــدي111

هنـــاء بنت حممد بن �سيف اآل عبد ال�ســالم112

وردة بنت �سعيـــــــــــد بن حمـــــــــــد امل�سلحيــــــــــــة113

ي�ســــــــرى بنت حمــــد بن حميــــد النعمانيـــــــــة114

ميـنــــى بنت خلفــــان بن مرهــــون الكيوميــــة115
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