
اجلريدة الر�سمية العدد )1054(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/20

مبنـح اجلن�سيــة العمانيــة 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 83/3 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين ا�سمه .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 10 من جمادى الثانية �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 10 من ابريـــــــــــــــــــــل �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

تاريـــــخ املوافقـــــــةال�ســــــــــــــــــــــمم

2007/7/24م�سريفـة بنـت �سعيــد بـن خلفـــان النبهانيـة1

2010/4/13متيجــــــــــــــــ�ش بركــــــــــــــــــــا�ش مدوكـــــر باريـــــــخ2

2010/9/19محف�ســــــــــــة نيــــــــــــــــــــــاز اأحمـــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــان3

2010/9/19م�سهنــــــــــــــــــــاز طـــــــــــــــارق اأحمـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــان 4

2011/3/30محف�سة بنت عبداللـه بن �سالـــم التميمـــــية5

2011/3/30معائ�سة بنـت �سيـــد بافنـــــــــع بــــــن اأبوبكــــــــــــر6

2011/3/30مفاطمــــــــــــــة بنـــت �سليمـــــــــــــان بــن �سالــــــــــــــم7

2011/3/30م�سابـــــــــرة بنــــت حممـــــــــــــد بــــــن يو�ســـــــــــــف8

2011/3/30منفي�ســـــــــــة ن�ســـــــــاء حممـــــــد بيكـــــــــو ميـــــــــاه9

2011/3/30مفريدة بنت خمي�ش بـن حممـــد ال�سمـــــري10

2011/3/30مطلعة بنت هالل بن حممـــــد اخلرو�سيــــة 11

2011/3/30موحيـــــــــدة حممــــــــــــد ا�سماعيـــــــــل بلو�ســــــــي12

2011/3/30م�سانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وادوا كي�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور13

2011/4/9مفاطمـــــــــــــة بنـــــت �سيـــــــــــف بـــــن �سليمـــــــــــــان14

2011/4/9مرحمة بنت يحيى بـن �سالــــم اجله�سميـــــة 15

2011/4/9مزكيـة بيجــــــم حممــد يو�ســـف عبدالكريـــم16

2011/4/9مت�سليــــــــــــم بنــــــت حممـــــــــــــــد بــــن اأ�سلـــــــــــــــــم17

2011/4/9م�سهنـــــــــاز عي�ســــــــــى ح�سيــــــــــن الزدجاليـــــــــة18

2011/4/9مفاطمة بنت �سعيد بن عـو�ش ال�سعيديـــــــة19

2011/4/9م�سريفة بنــت اأحمـد بـن قا�سمـــي بـــــن زادة20
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2011/5/18مروبــــــــــــــــرت جيمـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش ريت�سمونـــــــــــــــــــــــد21

2011/5/18مجاكلــــني ديــــزي روبرت جيمــــ�ش ريت�سمونــــد22

2011/5/18مويليــام ديفيـــد روبــــرت جيمـــــ�ش ريت�سمونــــــد23

2011/5/18مجوناثــــان جورج روبرت جيمــ�ش ريت�سمونــــد24

2011/7/30م�سوليــــ�ش بنت بخيـــــت بـن حممــد بن بخيــت25

2011/7/30من�سيمــــــــــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي26

2011/7/30مزرينــــــــــــــة بيجـــــــــــــم حممــــــــــــد عبــــــــدالعزيــــــز27

2011/7/30مو�سحــــــة بنت حممــــد بـــــن زايـــــــد التويتــــــــي28

2011/7/30من�سيـــم بيجـــــــم حممــــــــــد ر�سيـــــــــــــد رو�ســـــــــــــان29

2011/7/30مفهيمــــــــــــــــــــة بنــــت عبـــــــــــــــــود بــــــــن خميـــــــــــــــ�ش30

2011/7/30من�سيمــــــــــــــة بنـــــت �سلطـــــــــــــان بـــــن حممــــــــــــــــود31

2011/7/30منـور بيبـــــــــــــي جاجيـــــــــــــــــــــان داد حممــــــــــــــــــــــــــد32

2011/7/30مبيبي تب�ســـــم �سيـــــــد عليــــــــــم ديـــــــــن يا�سيــــــــــن33

2011/7/30مجنيبــــــــــــــا ديــــــــــــــل مــــــــــــراد غـــــــــــالم اأف�ســـــــــــل34

2011/7/30مجنــم الن�ســـــــاء �سيـــــــخ حمبـــــــــــــوب موؤمـــــــــــــــــن35

2011/7/30ممليكــــــــــــــــــة عبدال�ستـــــــــــــــــــــار عبدالقـــــــــــــــــــــــادر36

2011/7/30ممــاه  بي بــي �ســــــــــــاه دو�ســـــــــــــــــت ل�سكــــــــــــــــــــران37

2011/7/30مجنجاتــــــــــــــون جمعــــــــــــة �سهــــــــداد البلو�سيــــــــة38

2011/7/30م�سناء بنت ح�سن بن عبداللـه بن اأبو �ساويـ�ش39

2011/7/30مرا�سيــة بيجــم يو�ســــــف �سيــــــخ اأحمــــــد �سيــــــخ40

2011/7/30ممنـــــى بنت حمــــــــود بـن مــــــــــــراد البلو�سيـــــــــــــة41
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2011/7/30م�ســـــــــارم ناز حاجــي ح�سن هاميـن البلو�سيـــــــة42

2011/7/30ممنــــى بنت عبـــــــــود بن رجـــــــــب احل�سرميـــــــــة43

2011/7/30منــــــــــور جهــــــــــــان عبداحلميـــــــــــــــــــد �سعيــــــــــــــــــــد 44

2011/7/30معــــذراء بنت عامـــر بن �سليمــــــان الفار�سيــــــــــة45

2011/7/30م�سميــــم بانــــــو حممــــــــــــــــــد �سريـــــــــــــــــــف نــــــــــــور46

2011/7/30مبرياتـــــــــــــون مــــــــــــراد حبيـــــــــــــب البلو�سيـــــــــــــــة47

2011/7/30مزليخــــــــــــة عبدالرحيــــــــــــــم �ســــــــــــــار �سمبيــــــــــــة48

2011/7/30مهـــــدى بنت �ســـالح بن حممد بـن حممـــــــــود49

2011/7/30م�سميــــــرة بنـت غـــــــالم بن مبــــارك البلو�سيــــــة50

2011/7/30محواء بنت عمر بن عبد الرحمن اخلرو�سيـة 51

2011/7/30مهــــــدى بنت اأحمـــد بـــن جمعــــــــان الكثيــــريــــة52

2011/7/30ميا�سميــــــــــــــــــن عبدالعزيـــــــز عبـــــــــــــدالرحمــــــن53

2011/7/30مجميدة بنت عبدالقــادر بن حممــد العفيـــر54

2011/7/30مناهيـــــــــــــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــــــــــــــــــــم داداركــــــــــــــــــــــــــــار55

2011/7/30مم�ســــــرت جيهـــــــــان حممـــــــد با�ســـا بينجـــــــــوز56

2011/7/30م�سعديـــــــــــة بنـــت ثانـــــي بن حمــــود امل�سكريــــــــة 57

2011/7/30م�سميــــــم بنـت غــــــــالم بــن ح�سيـــــن البلو�سيـــــة58

2011/7/30مخاي�سيـــــــــــر بيجــــــــــــــــم علـــــــــــــــــي حمبـــــــــــــــــــــوب59

2011/7/30مجنـــــــت خاتـــــــــــون علـــي حممــــــــــد البلو�سيــــــــة 60

2011/7/30محفيظة بنت مرادبخ�ش بن دل مراد البلو�سيــــة 61

2011/7/30مجول�سان دو�ســـت حممــــــد حاجـــــــــــي اأ�ســــــــرف 62
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2011/7/30مفتحيـــــة بنت اإبراهيـــم بن فــار�ش بـن ال�سيـــد63

2011/7/30م�سيـــــــــــــــــــخ ن�سيــــــــــــــــــــــم بانــــــــــــــــــــو علــــــــــي داول64

2011/7/30من�سيمــــة بنت اأميـــــد علــــــــــــي بــــــن حممــــــــــــــــد65
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2011/7/30ماأ�سمـــــــــــــــاء حممــــــــــــــد اأحمـــــــــــــــد العمــــــــــــودي69

2011/7/30م�سبانـــــــــــة بيجــــــــــم حممــــــــــد عبـــــــدال�ستـــــــــــار70
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2011/7/30م�سـاه جهـان بي جمــــال الديــن �ســـــــردار علــــي73

2011/7/30مجميلــــــة بنت عبدالواحـــــد بـن رحيـــم بخــ�ش74
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2011/10/1معابــــــــــــــــــدة بنـــــــــــــت اأحمـــــــــــــــد بـــن �سعبــــــــــــــــــــــان91
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2011/10/1مفاطمــــــــــــــة بنت �سيــــــــــــــخ �سبيــــــــر بــــن �ســــــــــادق99

2011/10/1مفاطمـــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــي حمبــــــــــــــــــــــــــوب100

2011/10/1منعيـــم النــ�ساء عبدالرحمــــن اإبراهيــم يا�سيــــــن101
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2011/10/1م�سريفــــــــــــــــــــة بنـــــت خمتـــــــــــــــــــــــار بـــــن اأحمـــــــــــــــــــد108

2011/10/1ماأميــــــر بنت حممـــــد بن عثمـان بن عبدالـــــرزاق109

2011/10/1مبلقيـــــــــــ�ش بنت اإبراهيـــــــــــــــــم بــــــن داد حممــــــــــــــــد110

2011/10/1من�سيــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــــــــــف111

2011/10/1م�سفيــــــــــــــــــــــة بنـــت قا�ســــــــــــــــــــــم بــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــي112

2011/10/1مفاطمـــــــة بنت عبداللـه منالـــــــو بـــن جليوتـــــــــــان113

2011/10/1ممنـــــــى بنت فقيـــــر حممـــــــد بــن ح�سيــــــن �سيــــــخ114

2011/10/1مزاهده بنت حممد يعقوب بن حممد اإ�سماعيـل115

2011/10/1ممافيــــــــــــــــــــة بنــــــت اأيــــــــــــــــــــــــــوب بــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــي116

2011/10/1مم�ســـــــــــــــــــــــــــرت اأكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ر�ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم117

2011/10/1م�سيــــدة بيجـــم �سيــد خاجـــــه اإبراهيـــــــــم الديـــــــن118

2011/10/1معليــــــــــاء بيجـــــــــــــم بنــت حبيــــــــــــب بــن �سالــــــــــــــح119

2011/10/1ماأمينة بنت حممد عبدالرزاق بن عبدالرحمــــن120

2011/10/1مجنـــــــــم الن�ســــــــــاء كريــــــــم �ساحــــــب املـــــــــــــــــــــــــــا�ش121

2011/10/1ممـــــــــــــــــــــــاه بانـــــــــــــــــــــــــــــــــو بهـــــــــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــــــــراد122

2011/10/1موحيـــــــــــــده بـــــــــــي عبـــــدالكريــــــــــــــم عبداملجيـــــــــــد123

2011/10/1م�سلطانـــــــــــــــة بنــت حممــــــــــــــــــــد بـــــــن قا�ســـــــــــــــــــــــم124

2011/10/1ممريـــــــــــــــــــــم �سيــــــــــــــــــد اإ�سماعيـــــــــــــــــــــــل ح�ســـــــــــــــــن125
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2011/10/1مزليخـــــــــــــــــــــــة بنـــت حممـــــــــــــــــــــــــد بـــــــن بــــــــــــــــــــالل126

2011/10/1مرحمـــــة بنت خميـــــــ�ش بن عبــــــداللـه ال�سيذانيـــــة127

2011/10/1محميــــــــــــــــــــــــــــــــدة بـــــــــي حمبـــــــــــــــــــــــوب �ساحـــــــــــــــــب128

2011/10/1مروز خاتـــــــــون اأبو بكـــــــــــر كريـــــــــــــــم البلو�سيـــــــــــــــــة 129

2011/10/1م�سلمــــــــى بنت �سليمــــــــان بــن عبداللـه الأبرويـــــــــة 130

2011/10/1مر�سيـــــــــــــــــــة بنت �سمبيـــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــن حممـــــــــــــــــد131

2011/10/1موني�ســــــــــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــــــــد عبدالقـــــــــــــــــــــــــــــادر132

2011/10/1مخديويـــــــــــة عبـــداحلميــــــــد ح�ســــــن عبـدالعـــــــــــال133

2011/10/1مزيــــب الن�ســــــــــاء رم�ســـــــــان رحيــــــــــــم البلو�سيـــــــــة 134

2011/10/1منفي�ســــــــــــــــــــة طاهـــــــــــــر علــــــــــــــــــي عبدالغفــــــــــــــــــــور135

2011/10/1مخديجة بنت بري بخ�ش بن �سليمان احلمدانية 136

2011/10/1معائ�ســـــــة بنت عبداللـــــه بن خلفــــــان املزروعيــــــــــة 137

2011/10/1محبيـــــــــــــــــــــــب ميمونــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــد حيــــــــــــــــــات138

2011/10/1ما�ســـــــــالح بنت عبدالعزيـــــــز بن �سعيـــد بن �سرور139

2011/10/1مميمونـــــــــــــــــــــــــــــــــة كازنغــــــــــــــــــــــــــــــــــو ما�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 140

2011/10/1مبيبـــــــــــــي غلـــــــــــــــــوم علــــــــي نــــــــور الزدجاليـــــــــــــــــــــــة 141

2011/10/1مزهــــــــــــــرة بنت جـــــــــــــــــل حممــــــــــد بــــــن �سمبيــــــــــــــه 142

2011/10/30محممد بن مو�سى بن حممد بن اأحمد البلو�سي143

2011/11/23م�سائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــــــد144

2011/11/23من�ســـــــــــــــــــرة بنــــت �سيـــــــــــــــــــــــف بــــــــن حمـــــــــــــــــــــــــــــــــد145

2011/11/23من�سيـــم بانـــــــــو حممـــــــــد ح�سني رحمــــــن علــــــــــــــــي146
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2011/11/23مجنــــت عبداللــــــه فتيــح حممـــــد البلو�سيــــــــة 147

2011/12/4م�ســــادق بن اأمري بخ�ش بن حممـد البلو�ســي148

2011/12/4ماإدري�ش بن اأمري بخ�ش بن حممد البلو�سي149

2011/12/4م�سديق بن اأمري بخ�ش بن حممد البلو�سـي150

2011/12/17م�سميــــــــر بن حممــــــد مو�ســــــــى بـــــــن غــــــــالم 151

2011/12/17م�سلمـــــــى بنت حممــــــــد مو�ســــى بـــــــن غــــــالم152

2011/12/17م�سامــــــــر بن حممـــــــــــد مو�ســـــــى بــــن غـــــــالم153

2011/12/17م�سلمــــــــان بن حممــــــد مو�ســــــى بـــــــن غـــــــالم154

2011/12/17م�سليـــــــــــم بن حممـــــــــد مو�ســـــــى بـــــن غــــــــالم155

2012/1/2ممريــــــــــــــــــــم بنـــــــت حممــــــــــــــــــــد بــــــــن علـــــــــــي 156

2012/1/2ماأمانــــــــي بنت اأحمــــــد بــن علـــي بـــن عتيـــــــــق157

2012/1/2مخور�سيــــــــــد بيجــــــــــــم �سيــــــد داود اإبراهيـــــــم158

2012/1/2مزيــــــــــــــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــان منــــــــــــــده حممــــــــــــــد159

2012/1/2مفاطمـــــــــــــــــة بنــــــت عبداللـــــــــــه بن �سعيـــــــــــــــد160

2012/1/2م�سلمــــــــــــــى بنــت حفيـــــــــــــظ بـــــــن حممــــــــــــــــد161

2012/1/2م�سفيــــــــــــــــــــــــــــــة �سا�ســــــــــــــــــــــل دو�سمبيــــــــــــــــــــــــــه162

2012/1/2مزهــــــــــــــــــــــــا كابـــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــــر163

2012/1/2م�سيخـــــــــه بنت �سعيـــــــــــــــد بــن عبدالرحيـــــــــــم164

2012/1/2م�ســـــــــــودة بنت اأحمـــــــــــــد بـــن عبدالرحمــــــــــن165

2012/1/2ماأكبـــــــــري بيجــــــــــــم حممــــد عبـــــداحل�سيــــــــن166

2012/1/2ماأحــــــــــــالم بنت حنفـــــــــــــــــــي بـــن عبدالفتــــــــاح167
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2012/1/2مذاكــــرة بيجـــــــــم �سيـــــــــخ عبدالقـــــــادر علـــــــي168

2012/1/2من�سيـــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــد رحيـــــــــم اإبراهيــــــــــم169

2012/1/2مفرحات بنت عبدالرحيم بن عبدالرحمـن170

2012/1/2ممريـــــــــــــــــــــــم بــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــد كوتــــــــــــــــــــي171

2012/1/2ممهـــــــر الن�ســــاء اأعظـــــــــــم حممـــد ها�ســــــــــــــم172

2012/1/2ماأجنم رفعت بنت حممد بن ن�سيــر الديــن173

2012/1/2مكرمية بنت اأحمد بن حممد بن �سليمــــان174

2012/1/2ملل بـــــــــي بــــــــــــي رئيـــــــــ�ش داوؤد البلو�سيــــــــــة175

2012/1/2مخـــــــــــــــدا خيـــــــــــــــر بينـــــــــــــــا مو�ســـــــــى قـــــــادر176

2012/1/2محليمة بنت حممد بن م�سطفى املجـــــذوب177

2012/1/2مرئي�ش �سلطانة بنت �سيد اأحمد بن قـــادري178

2012/1/2من�سيــــــــــــم بنــت �سيـــــــــــــــــد نعمـــــــت بـن علـــــــــي179

2012/1/2مجوخة بنت اأحمد بن نا�ســـــر الطيوانيـــــة180

2012/1/2مزينــــــــــــب بيجـــــــــــــم �سيــــــخ برهــــــــــان اإمـــــــــــام181

2012/1/2م�سيــــــــــــــــــده �ســــــــــــــــالح ديـــــــن عبدالعزيــــــــــز182

2012/1/2مفـــــــــــــــردو�ش بيجــــــــــــم حممـــــــــد اإبراهيــــــــــم183

2012/1/2مخيــــــــــــر الن�ســــــاء عبدالعزيـــــــــز عبداحلــــــــق184

2012/1/2مفاطمـــــة بنت خميــ�ش بن نا�ســر الكنديـــــــة185

2012/1/2م�سيخــــــــــــة حممــــــــود خــــــــان حممـــــــد خـــــان186
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2012/1/2ممريـــــــــــــم بنــت يو�ســـــــــــــــــف خــــــــــــان بـــن خالـــــــد187

2012/1/2منـــــــــــــــــــــــــــــــور جهــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــي اأحمـــــــــــــــــــــــــد188

2012/1/28مي�ســـــــــرى بنت يو�ســـــــف بن حممــــــــد املعوليــــــة 189

2012/1/31منــــــــــــــورة بنت غـــــــــــــالم ر�ســـــــــــول بــــن اأحمــــــــــــــد190

2012/1/31مافــــــــــــروز خـــــــــــــــــان اأنـــــــــــــور خـــــــــــان رحمـــــــــــــــان191

2012/1/31ممدينــــــــة بنت كريــــــــــم بن بخــــــــ�ش البلو�سيــــــــة192

2012/1/31ماآمنــــــــــــــــــة فقيـــــــــــــــر حممـــــــــــــــد �سيـــــــر �ســـــــــــــــــاه193

2012/1/31م�سبـــــــــــــاح بنــــــت جمــــــــــــــــــال بـــن حممـــــــــــــــــــــــــــــد 194

2012/1/31م�سيــــــــــــــــــــــــــدة يو�ســــــــــــــــــــــــــــف عبدالعزيـــــــــــــــــــــــــــــز195

2012/1/31م�سهانـــــــــــــا بيجـــــــم �سيــــــد منيـــــــــــــر بابــــــــــــــــولت196

2012/1/31مفاطمــــــــــــــة كوكاتــــــــــــي عــــــرب �ســـــــاه اأبوبكـــــــــــــر197

2012/1/31مر�ســــــــــول بي جـــــــــــالل ميــــــــــان جانـــــــــي جـــــــــــاه198

2012/1/31مرحاب بنت �سعيد بن عبدالغني بن اإبراهيــــــــــم علي199

2012/1/31ماميـــــــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــــــالر�ش بري�سيليــــــــــــــــــــــــــــــ�ش200

2012/1/31مفاطمــــــــــة بنت عبدال�ســــالم بن عمــــار رودانــي201

2012/1/31مفاطمـــــــــــــة بنــــــت اإبراهيـــــــــــــم بــــن حبيـــــــــــــــــــــــب202

2012/1/31مجمانـــــــــــــــة بنت اأحمد بن عبدالكريــــم �سعـــــادة203
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2012/1/31مميمونـــــــــة الداريــــــــن �سلبي�ســــــو روبيــــــــن204

2012/1/31مر�سيــــــــــــــــــة بنـــــــت حممـــــــــــــد بــــن عمــــــــــر205

2012/1/31مزهرة بنت نا�سر بن حممـد اجله�سميــة206

2012/1/31من�سيـــــــــــــــــم بيجـــــــــــــــم �سالــــــــح بـن عمــــــــــر207

2012/1/31منزيهــــــــــة مولــــــــــــــود خليفـــــــــــه �سرقـــــــــوي208

2012/1/31مبانوبــــــــــي جودو�ســـــــــاب مولنـــــــــــــا �ســـــــاب209

2012/1/31م�ساي�ستـــــــــــــــــــــــــه حممـــــــــــــــــــد ح�سيـــــــــــــــــــــــن210

2012/1/31م�سمـــــى نيــاز نيـــاز اأحمــــــــــــد بركــــــــــت اللـه211

2012/1/31مغو�سيـــــا بيجـــــــم اإبراهيــــــــــم عبدالقـــــــــادر212

2012/1/31منازبيبـــــــــــــــي دو�ســـــــــــــت حممـــــــد اأحمـــــــــــد213

2012/3/11مب�ســــــام بن خالـــــد بن قائـــــــــــد اجلنــــــــــدي214

2012/3/11م�سمـــــــــــــــــرا بنــــــت عبدال�سمـــــــــــــــد بــــن درا215

2012/3/11م�سيـــــــــد توقيــــر �سغيــــــر علـــــــي ر�ســــــــــوي216

2012/3/11مرحــــــــــــــــاب بنــــت خالــــــــــــد بــــن ح�سيــــــــــــــن 217

2012/4/1م�سالح بن حميــد بــــن �سالـــــــح احلب�ســـــي218


