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قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

تاريــــــخ املوافقـــــةاال�ســـــــــــــــــــــمم

2005/9/17م�سريــــف بــن مدحـــت بـن كمال بن ال�سيـــــد1

2005/9/17مب�سنــت بنــت مدحــت بـن كمـال بــن ال�سيــــد2

2005/9/17ملطيفـــة حممــــد �سيـــاء الديــــــن العرقـــــان3

2005/10/3م�سميـــــم علـــــــي اأحمــــــــد بــــابــــــا ب�سيــــــــراللــه4

2009/6/30ماأمينة بنت حاجي عبـدالرحيـم بن مــــــراد5

2010/11/8مفتحية بنت �سامل بن عمر بن متن�ســــورت6

2011/3/30محنيفـــــــة بنت علــــــي بن جاكــــــــر رئي�ســـــــــــي7

2011/3/30م�سمرية بنت �سيد بن عبدالعظيم بن علـــي8

2011/3/30ماأمينـــــــة بنت اأحمــــد بن حممــــــــد م�ســـــــدع9

2011/3/30ماأنيـــــ�س فاطمـــــة عبدالـلــــه نبــــي حمبــــــــوب10

2011/3/30ماأني�ســـــــــة عبدالــلــــــــه نــــونيـــــــــــــز دايــــــــــــــــدال11

2011/3/30مبدريـــــــــة حممــــــــــد عبدال�سمـــــــــد اأن�ســــــــار12

2011/3/30م�سيتــــوات م�سبـــــاح الديـــــن حممـــــد زكـــــــي13

2011/3/30مر�سوانـــــــة حممــــــــــــد نا�ســــــــــــــر ال�سغيـــــــــــر14

2011/4/9محوريـــــــــــــــــــــة اإ�سماعيـــــــــــــــــــــــــــل �سليمــــــــــــــــــان15

2011/4/9من�سيـــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــا�س علــــــــــــــــي �سيــــــــــــــــــــــــــد16

2011/4/9مجو�سيــــــــــــا بيجــــــــــــــم وحيـــــــــــــــــدالديـــــــــــــــــن17

2011/4/9مثـمينـــــــــــــــــــة حاجـــــــــــــــي عي�ســــــــــــى بلــــــــــــو�س18

2011/4/9م�سفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كونهـــــــــــــــــــــــــــــــــا حممــــــــــــــــد19

2011/4/9ممنـــــى بنـــت ح�سيـــــــن بن اأحمـــــــد البع�ســــــي20
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تاريــــــخ املوافقـــــةاال�ســـــــــــــــــــــمم

2011/4/9ماأحمــــــــــــــــــدي حممـــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــداحلميـــــــــــــــــــــــد21

2011/4/9معائ�ســــــــــــــــة بنــــــت م�سعــــــــــــــــــــــــــــــود بـــن �سيـــــــــــــــــــــــف22

2011/4/9منـــورمــــــــــــــــــــــــــــا حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــف23

2011/4/9مفاطمــــة بي اأحمـــــــد عزيـــــــــز عبداللـــــــــه عزيــــــــــــــز24

2011/7/30مزينــــــــــــــب بنـــت عبــــــــــــدالكريــــــــــــــــم بـــــن نـــــــــــــــــواب25

2011/7/30مريحانـــــــــــــــــة عي�ســــــــــــــــــــى �ســـــــــــــــــــــــــار �سمبيــــــــــــــــــــــــــة26

2011/7/30مدورك �ســــــــــــــــــــــاه �سيـــــــــــــــــــخ علــــــــــــــــي اأحمـــــــــــــــــــــــــــــد27

2011/7/30ممليكــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــو حل�ســـــــــــــــــــــــــــــن مفتـــــــــــــــــــــــــاح28

2011/7/30مجنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ب�سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد29

2011/7/30مقد�سيـــــــــة جبيـــــــــــــن حممـــــــــــــد عبـــــــــداخلالــــــــــــــق30

2011/7/30مماه جبني بنت عبدالعزيز بن اإبراهيـم البلو�سية31

2011/7/30مناديــــة بنت عبدالغنــــي بن ح�ســــن بــن اإ�سماعيـــل32

2011/7/30مرحيمــــــــــــــــــــــة بنـــت علـــــــــــــــــــــــــــــي بـــن حممــــــــــــــــــــــــــــد33

2011/7/30مجولـــــــــــــــــــــــــي كـــر�ستيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ويل�ســـــــــــــــــــــــــــــــون34

2011/7/30ماإقبـــــــال بنـت حممـــــــد عبــــــدالكريـــــــم بن فــــــــــــرج35

2011/7/30ميا�سميــــــــــــــن بنــت الل بخـــــــــــــــ�ش بـــن خـــــــــــــــــدادات36

2011/7/30م�ساجــــــــــــــدة بيجـــــــــــم بنـت اأحمــــــــــــــد بن كريـــــــــــــــــم37

2011/7/30ماإلهـــــام بنت حممــــــــود بــن علـــــــي بـن عبـدالعـــــــال38

2011/7/30من�سيــــــــــــــم بيجـــــــــــــــــــم اللـــــــــــــه بخــــــــــــــــــــ�ش بـــــــــــــــــــدر39

2011/7/30مفاطمـــــــة بنت اإبراهيـــــــــم بن در حممـــــــد هوتـــــــــي40

2011/7/30محميــــــــــــدة عبـــــــــــــــــدالرحمـــــــــــــــــــن اأبـــــو بكـــــــــــــــــــــــــر41
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تاريــــــخ املوافقـــــةال�ســـــــــــــــــــــمم

2011/7/30ممنـــــــــــى بنت عدنــــــــــــــان بن عاطـــــــــــــــف القا�ســــــــــي42

2011/7/30مخديجــــــــــة بنت اأحمــــــــــــــد بن �سعــــــــــــــد رعفيـــــــــــــت43

2011/7/30م�سيتـــــــــــــي لريفــــــــــــــا عبــــــــــــداللطيــــــــــــف اليــــــــــــــــار44

2011/7/30مفاطمـــــــــــة بنت �سعيـــــــــــــد بن �سعيـــــــــــــــد بلحـــــــــــــاف45

2011/7/30مريحانـــــــــــــة بيجــــــــم حمبــــــوب علــــي عبدالقــــــــادر46

2011/7/30مفريـــــــــــــــــــدة بنــــت يو�ســــــــــــــــــــــــــــــــف بــن ر�ســــــــــــــــــــــــــــا47

2011/7/30مبرناديــــــــــــــــت برنـــــــــــــــــارد �سارلــــــــــــــــــــز ميــــــــــــــــــالرد48

2011/7/30مزمــــــــــزم بنت �سعــــــــــــــد بن �سعيــــــــــــد بن باكريــــــــــت49

2011/7/30معائ�ســـــــــــــــــة ح�ســـــــــــــــــــــــــــن �سالـــــــــــــــــــــم ميانــــــــــــــــــــــــي50

2011/7/30مفريـــــــــــدة بيجــــــــــــــــم بنت اأحمـــــــــــــــــد بن كريــــــــــــــــم51

2011/7/30معطـــــــــوه بنت �سعيــــــــــد بن عثمــــــــــــان بن �سعيـــــــــــد52

2011/7/30ماإنت�ســــــــــــــار فا�ســــــــــــــــــــــــل جمعــــــــــــــــــــــــان كونيـــــــــــــــــه53

2011/7/30م�سعيـــــــــــــــــــــــــدة بنــت حممــــــــــــــــــــــــد بـــن عمــــــــــــــــــــــــــــــر54

2011/7/30مرزقــــــي بنت �سليمــــــــان بن خميـــــــــ�س املزروعيـــــــــــة55

2011/7/30مزهـــــــــرة بنــت اأحمــــــــــــد بن حممــــــــــــد �سفـــــــــــــــــري56

2011/7/30مرحمــــــــة بنت �سالــــــــم بن �سليـــــــــــــــــــم الرا�سديـــــــــــــة57

2011/7/30مزمــــــــــــزم بنت عبدالـلـــــــه بن عبدالـلــــــــه املجيبـــــــي58

2011/7/30مزمـــــــــــزم بنــــت اأحمـــــــــــــــــد بـــــن �سالـــــــــــم حـــــــــــاردان59

2011/7/30موردة بنت حممــــــــــد بن عبداللـــــــه بن �ساهيـــــــــــــــن60

2011/7/30مزهـــــــرة بيجــــــــــم �سيــــــــخ حمبــــــــــوب عبدالعلــــــــــــــي61

2011/7/30مكرمي بيجم بنت �سيد معني دين بـن �سيــد خاجه62
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2011/7/30مخليفــــــــــــــي بنــــت �سعيــــــــــــــــــــــد بـــــن �سعـــــــــــــــــد63

2011/7/30م�سيــــــــــدة مريــــــم �سيــــــــــد خيـــــرات ح�سيــــــــــن64

2011/7/30مفريــــن بنت را�ســـــد بن مالك عبدالر�سيـــــد65

2011/7/30مبلقيـــــــــــــ�س خيــــــــــــــــر حممـــــــــــــــــد جمعـــــــــــــــــــة66

2011/7/30مماه بيبـي عبدالغفـــــــــور جـــــــــان البلو�سيــــــــة67

2011/7/30م�ســوزان حممــــــــــود ح�ســــــــــــن اأبـــــــو ح�سيـــــــ�س68

2011/7/30ماأمتـــــــل فاطمـــــــة وحيـــــدالديـــن عبـــاد الـلـــه69

2011/7/30محمبــــــــــوب بيجــــــــــــــــم معــــــــــــــــــروف علـــــــــــــــي70

2011/7/30مزبيــــــــــدة �ســايكـــــــــل اأحمـــــــــــد عبـــــدالقـــــــــادر71

2011/7/30م�سريبانـــــــــــو �ســوتـــــــــــــو حممــــــــــــــد حنيــــــــــــف72

2011/7/30م�سينـــــاء بنـت اأحمــــــد بــن �سالــــــــــم بخيـــــــــــــت73

2011/7/30م�ساجــــــــــــــــــــــــــــدة عزيــــــــــــــــــــــــــــز اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد74

2011/7/30مجول�ســــــــون حممـــــــــــــد �ســــــــــــــــار �سمبيـــــــــــــــــــة75

2011/7/30مجنمـة بنـت اإمـام بخ�س بن مـراد البلو�سيــة76

2011/7/30م�ساهيــــن بيجــــــــم حممـــــــــد خــــــــــــان اأحمـــــــــد77

2011/7/30مطاهـرة بنت عبداللـه بن حممــد بن حفيظ78

2011/7/30مخديجـة بنـت حممـــــــد بــن حمــــــي الديــــــــن79

2011/7/30محفيظـة قا�ســي بـــــدر الديــــن رحمـــــة الـــلــــه80

2011/7/30متــــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــداملجيـــــــــــــــــــــــــد مطـــــــــــــــــــــــــــر81

2011/7/30مالتفـــات بنت كاظــــــــم بن خ�سيــــــــر الظبـــــــي82

2011/7/30ماآمـــــــــــال بنــــــت جعفــــــــــــــــــــر بـــن يــو�ســـــــــــــــــــف83
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2011/7/30مخديجـــــة بنـت اأحمـــــــــد بن �سعيــــــــد رعفيـــــــت84

2011/7/30مفردو�س مال�ســــي كونهــــي معيـــن الديــن كو85

2011/7/30معزيــــــــزة بيبــــــــي حممــــــــــد جـــــــــــو�س كريـــــــــــم86

2011/7/30مفريـــدة بنـت ح�سيـــن بن حممد بن ح�سيـــــــن87

2011/7/30م�سبانـة بيجـــم عبـدالرحمــــن عبـــــدالـــــــــرزاق88

2011/7/30محممـــــــدي بيجـــــــــــــم عبـــــــــــــا�س علــــــي بييــــــــج89

2011/7/30م�سانــــــــــــــو بيجــــــــــــــــم حممـــــــــــــــد جـــاجنيــــــــــــــــر90

2011/7/30م�ساهـــــدة عبــداللطيـــــــف خــــــان عبـدالعزيــــــز91

2011/7/30ممهــر الن�ســــاء بيجـــم عبدال�ستــــــار اإ�سماعيــــل92

2011/7/30م�سلطانــــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــــــــــــــد فــاروقـــــــــــــــــــــــــــــــــي93

2011/7/30ماآمال بنت حممد نذير بن اإبراهيم عجلونـي94

2011/7/30مليلــــــــة بنت علــــــــــي بن حممـــــــــــــد الوكيلـــــــــــي95

2011/7/30محنيــفة بنت عمــــــر بن جم�ســـــــــــاد البلو�سيـــــــة96

2011/7/30منفي�ســـــــة خـــــــان غـــــالم عـلــــي ح�سـيـــــن علـــــــي97

2011/8/15مفاطمــــــــة حممــــــــــد �ســــــــــاه نـــــــــــــوران �ســـــــــــــــاه98

2011/8/15ممريــــــــم حممـــــــــــد �ســـــــــــاه نــــــــــــوران �ســـــــــــــــــــاه99

2011/8/15ميو�ســــــــف حممـــــــد �ســــــــــــاه نـــــــــــوران �ســـــــــــــــــــاه100

2011/8/15مح�سيـــــــن حممـــــــــــد �ســـــــــــــاه نــــــــــــوران �ســــــــــــــاه101

2011/8/15ماأحمــــــــــد حممــــــــــــد �ســــــــــــاه نــــــــــوران �ســــــــــــــــاه102

2011/8/15مجا�ســـــم بن حممــــد �ســـــــاه بن نـــــــوران �ســـــــاه103

2011/8/15ماإبراهيــــم بن حممـــــد �ســــــاه بن نـــــوران �ســــاه104
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2011/9/26معمران بن عبـدالعزيز بن عبـداخلالـق البلو�سي105

2011/9/26معامــر بن عبـدالعزيز بن عبـداخلالـــق البلو�سـي106

2011/10/1مجلــــــــــزار بيجـــــــــــــــــــم �سيـــــــــــــــــــد طاهــــــــــــــــر علـــــــــــــي107

2011/10/1معائ�ســـــــــــــــــــة بنـــت فيــــــــــــــــــــــــــــــا�س بـــــن علـــــــــــــــــــــــــــي108

2011/10/1مرابيـــــــــــــــــــــــــــــــــة كهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروك ح�سيــــــــــــــــــــــــــــــــــن109

2011/10/1مح�سيـنـــــــــــــــــــــــــــــة بركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي110

2011/10/1مجـــــــــــــل جـــــــــان حاجـــــــــــي حممـــــــــــــــــد اإ�سماعيـــــــــــل111

2011/10/1مجنــــــــــاة بنـــت تهامـــــــــــــــي بــن اأحمــــــــــــــــــد بـــــــــــــدوي112

2011/10/1متـــــــــــاج بيبــــــــــــــي اإ�سماعيــــــــــــــــل ديــــــــــــــن حممـــــــــــــــد113

2011/10/1معلويــــــــــــــــة �سلطانــــــــــــــة �سبحــــــان علـــــــــــــي ح�ســـــــن114

2011/10/1مفاطمــة بنت �سار �سمبيــة بن اإ�سماعيل البلو�سيـة115

2011/10/1ماأم خليفـــــة بنـت جابـــــــــر بـن حممــــــد بـن بخيـــــــت116

2011/10/1مخديجــــــة بنـت �سالـــــــح بن �سالــــــــــم بــن �سمـــــــالن117

2011/10/1م�ساحلــــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــد118

2011/10/1مجوهـــــــــــــــــــرة مبـــــــــــــــــــــــارك علــــــــــــــــــــــــي ال�سيـــــــــــــــــــخ119

2011/10/1من�ســـــــــــــــــار حممـــــــــــــــــــــــد وزيــــــــــــــــــــــــر قري�ســـــــــــــــــــــي120

2011/10/1معائ�ســــــــة �سيــــــــــد ت�سانـــــــــد با�ســــــــا اأميـــــــــــــــر علـــــــي121

2011/10/1مزكيـــــــــــــة بيجـــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــد حبيـــــــــــــب علـــــــــــي122

2011/10/1ممــــــراد بيبــــــــي عبدالــــلـــــــــــه ها�ســــــــم البلو�سيـــــــــــة123

2011/10/1من�سيــــــــــم ب�ســـــــــــــم اللـــــــــــــــه جعفـــــــــــــر اإ�سماعيـــــــــــــــل124

2011/10/1مزبيـــــــــــــدة بنـــت فقيــــــــــــــــــــر بــن عبــــــــــــــداملجيـــــــــــــــد125
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2011/10/1مكنيــــــــــز فاطمـــــــــة حممـــــــــد مقبــــــول اأحمـــــــد126

2011/10/1مفاطمـــــة بنت جمعــــة بن نا�ســـــــر الزكوانيــــة127

2011/10/1ممــــــوزة بنت �سليمــــــــان بن مبـــــارك املنذريــــــة128

2011/10/1منو�ســـــــــاد قطـــــــــــــب الديـــــــــــن حممــــــــد �سيــــــخ129

2011/10/1مبرفيـــــــــــن بيجــــــــــم �سيــــــــخ حمبـــــــــوب فقيــــــــر130

2011/10/1منــورجهــــــــان بيجـــــــــــــــــم حممــــــــــــــــد عثمــــــــــــان131

2011/10/1م�سلمـــى �سعيـــــــــــــد خاجـــــــــــه ميــــــــــــــاه حممـــــــــد132

2011/10/1مزهـــــرة بيبــــــــي خاجــــــــــــه علـــــــــــــي حممــــــــــــــــــــد133

2011/10/1مجنجاتــــــــون عبــــدال�سمــــــــــد ديـــــــن حممـــــــــد134

2011/10/1ممهر الن�ساء بنت غالم بن جنجي الزدجالية135

2011/10/1مخديجــــــــــــــــــــــــــة راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول جـــــــــــــــــــــــــــارو136

2011/10/1م�سميـــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــالم نبيــــــــــــــــــــــه �ســـــــــــــــــــرور137

2011/10/1ممليكــــــــة بيجـــم �سيـــــــــد حمــــي ديــــــــــــن بابــــــــا138

2011/10/1م�سبـــــــــــــــاح بنــــت حممــــــــــــــــد بـن عبـــــدالـــلــــــــه139

2011/10/1م�سربيـــــــــــــــة بنـــت لطفـــــــــــــــــــي بـــــن تركـــــــــــــــــي140

2011/10/1مكالينجـــــــــال جميلــــــــــــــة ح�ســـــــــــــن حممـــــــــــــــــد141

2011/10/1ملوؤلوؤة بنت ال�سيد اأحمد بن ح�ســيــن علــــــــوي142

2011/10/1مخالــــــــدة بيجــــــــــــــم ف�ســـــــــــــل ربــــــــــــــي علــــــــــــــي143

2011/10/1منــــــــورا بيجــــــــــــم حممــــــــــد وليــــــــــــــد علــــــــــــــــــي144

2011/10/1مفطوم بنت عبـداللــه بـن حممــــد بـن �سالـــــح145

2011/10/1مر�ســــــــــــــــــا زكــــــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــداحلليـــــــــــــــــــــــــم 146
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2011/11/23محميدة بنت حاجــي عمـــــر بــن خدابخــــــ�س147

2011/11/23ماأ�سمــــــاء �سلطانـــــــــــة �سيـــــــــــد اأختـــــــــــر علـــــــي148

2011/11/23محفيظــــــة بــــــــي يعقـــــــــــــوب �سيــــــــــد بــــــــــودان149

2011/11/23معواطف بنت عبداملنعم بـن ال�سيــد حممــد150

2011/12/17مخالـــــــــــــــد حممـــــــــــــد حاجـــــــــــي داد حممــــــد151

2011/12/17مجاويــــــــد حممـــــــــــــد حاجـــــــــــي داد حممـــــــد152

2011/12/17ماأويــــــــــــ�س حممـــــــــــد حاجـــــــــي داد حممــــــــــد153

2011/12/17موليــــــــــــــــد حممــــــــــد حاجــــــــــي داد حممـــــــــد154

2011/12/17معديــــــــــل حممـــــــــــد حاجــــــــــي داد حممــــــــــد155

2011/12/28م�سعاد بنت عبدالقادر بن حممــد بـن غانــم156

2012/1/2م�سيخة بنت مبــارك بـن خلفـــان ال�سرجيــــــة157

2012/1/2مخديجــــة بنــت حممـــد بـن عبــــدالرحمــــــن158

2012/1/2مزليخــــــة بيجــــــــم خاجــــــــــه نعمـــــــــــت علــــــــــي159

2012/1/2م�سهنــــــاز بانـــــــــو خالـــــــد خور�ســــــــاد اأحمــــــــــد160

2012/1/2مفاطمـــــــــــــة بنـــــت اأحمــــــــــــــــــــــد بــــن علــــــــــــــــــي161

2012/1/2مجميلــــــــــــة كوجنـــــــــــــي حممـــــــــــــــد اأحمــــــــــــــد162

2012/1/2ملل بيبـــــــــــي اأحمـــــــــــــــــد ميـــــــــــرا عثمــــــــــــــان163

2012/1/2م�ســـــــــــــــــارة مـــــــــــــــــراد بخـــــــــــــــــ�س اأوليائــــــــــــــــي164

2012/1/2منازاتــــــــــــون حمتــــــــــــــــاج جـــــــــــــــان حممــــــــــــــد165

2012/1/2م�ساكـــــــــــــــــــــــــــــرة حممـــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــي166

2012/1/2مغو�سيــــــــــــــة �سيــــــــــــــــــــــــد نعمــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــي167
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2012/1/2ميا�سيــــــن بيجـــــــــم �سيــــــــــــد غـــــــــــالم جيالنــــــــي168

2012/1/2م�سلمــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــي من�ســــــــــــــــــــــور �سالــــــــــــــــم169

2012/1/2مر�سوانــــة بيجــــــم ميــــــــــرزا حممـــــــــــود بيـــــــــــــج170

2012/1/2مفاطمــــــة حاجــــــــي قا�ســــــــــم اأيـــــــــوب عبداللـــــه171

2012/1/2م�سميم بنت عزيــز اأحمــــد بن ح�سيــــــــن اأحمــــــد172

2012/1/2ماآ�سيـــــــا �سلطانـــــــة �ستــــــــــار خــــــــــــان حمبـــــــــــــوب173

2012/1/2م�سلطانـــــــة بنت �سلطــــان بن علـــــي بن حممــــد174

2012/1/2مكاميـــــز فطيــــــــم غنــــــي �سيـــــــد فقيـــــــــــر �سيــــــد175

2012/1/2معائ�ســـــــــــــــــة بنــت حمـمــــــــــــــــد بـــن �سديــــــــــــــــــــق176

2012/1/2م�سانـــــــاز قا�ســــــم �ســـيـــــــخ قا�ســـــــم �سيـــــــخ �سعيـــد177

2012/1/2مطاهـــــرة بيجـــــــــم يا�سيـــــــــــن �ســـــــــاب حممـــــــــــد178

2012/1/2ماأف�ســـــــــــــــري حممــــــــــــــــــــد فا�ســــــــــــــــــل اأحمـــــــــــــد179

2012/1/2مزهيـــــــــــــدة بيجـــــــــــــــم عمـــــــــــــــــــر بــــن ح�ســـــــــــــــن180

2012/1/2م�سكيـــــرة �سيــــــــد رحيــــــــم الديـــــــن �سيــــــد علــــي181

2012/1/2مفاطمـــة بنت عبـدالقـادر بـن عبـــــدالرحمـــــــن182

2012/1/2معائ�ســــــة بيجــــــــم �ســـــــــارادار خــــــــان عبداللــــــــه183

2012/1/2مممتاز بيجم �سيـــــــد حمبـــــــوب �سيـــــــــد كريـــــــم184

2012/1/2مارديجــــــي ديالنــــــــــي مانوجـــــــــــــــا فرينانــــــــــدو185

2012/1/2مبرفيـــــن بيجــــــــم حممــــــــد �سريـــــــــــف اأحمـــــــــــد186

2012/1/2مناجي بنت عثمان بن عبدالرحمن البلو�سيـة187

2012/1/2محليمـــــــــــــــة �ستــــــــــــــــــــــــــار �سليـــــــــــــــــــــــــم �سيــــــــــــــــــخ188
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2012/1/2مزربخـــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــم �ســــــــــــــــــــــاه بخـــــــــــــــــــــــ�س189

2012/1/2منــــــــور جيهــــــــــان حممـــــــد فخيـــــــــــــر الديـــــــــــن190

2012/1/2مهــــــــــــوربـــــــــــــــــــــي اإبراهيـــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــي اآدم191

2012/1/2ماآمنـــــــــــــة بنــــــــــت اأبوبكــــــــــــــــــــــر بــــن مو�ســــــــــــــــــى192

2012/1/2مرحيـــــــــــــــــــة بنــــــــت حممـــــــــــــــــد بــن اأحمــــــــــــــــــــد193

2012/1/2مجنـــاة بنت بلقا�ســـــــم بــن العربــــــــي ملراحــــــــــي194

2012/1/2محبيبــــــــــــة بنـــت حممــــــــــــــــد بــن ح�سيـــــــــــــــــــــــــن195

2012/1/2مخولـــــــــــــــة بنـــــــت علـــــــــــــــــــــي بـــــــن حممــــــــــــــــــــــد196

2012/1/2مفوزيـة بنت عبداحل�سـني بن حممـد الكعبيـة197

2012/1/2مزويــنــــة بنت �سعيـــــــد بن حمـــــــود الرواحيــــــــة198

2012/1/2م�ساملة بنت حممد بن عبدالرحمن بن عطية199

2012/1/2محنيفـــــــــــة بنـــــت رحمــــــــــــت بـــــن اإ�سماعيــــــــــــــــل200

2012/1/2مغو�سيــــــــــــــــا نــــــــــــــــور حممـــــــــــــــــــــــــــــد �سيــــــــــــــــــــــد201

2012/1/2ممهــر بيبــي بيــــــــر بخـــــــ�س مو�ســى البلو�سيـــــة202

2012/1/2م�سهناز بنت �سيخ اأحمد بـن �سيـــــــــــخ حمــــــــــدار203

2012/1/2م�سهنــــــــــــــــــــــــــــــاز عبــــــــــــــداملجيــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــالن204

2012/1/2ماأ�سمــــــاء بنـــت اأحمـــــــــد بن �سيــــــــف الهنائيـــــــــة205

2012/1/31موكيلــــــــــــــــــــة بنـــت حم�ســــــــــــــــــن بــــن مبـــــــــــــــارك206

2012/1/31مزهــــــــرة بنــت حمــــــــــــــــو بــن حل�ســـــــــن مفتــــــــاح207
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2012/1/31م�سريفــــــة بنــــــت عبــــدالقـــــــــادر بـــن جيالنــــي208

2012/1/31مجنمـــــة بنــت دو�ســــــــت حممــــــد بـــن عثمــــــان209

2012/1/31م�سهيلـــــــــــــــــة بنـــــت �سالــــــــــــــــــم بــــن عمـــــــــــــــــــري210

2012/1/31مجي�ســـــــــــري دليـــــــــــــــــب كومــــــــــــــــار ميهتــــــــــــــــا211

2012/1/31م�ســــــــــــــــاروج بـــــــــــــــاله با�سكــــــــــــراي ميهتــــــــــــــــا212

2012/1/31محليمــــة بنــت عبدالواحـــد بــن عبــدالقـــــــادر213

2012/1/31ماأفـــــــــــــــــــروز بيــــــــــــــــــــرم اأميـــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــان214

2012/1/31من�سريــــــــــــــــن �سيــــــــــــــــــــخ مــــــــــــــــول اأحمـــــــــــــــــــــــد215

2012/1/31مهانـــــــــــــــي بنــــــت يــــــــــــــــــــــــــــار بـــن حممــــــــــــــــــــــد216

2012/1/31مزهـــــــــــرة بنـــــت حممـــــــد بــن عبدال�سميــــــــــــــع217

2012/1/31ممريـــــــــــــــــــــــم كاكانيديــــــــــــــــــــــــــــــــن جايــــــــــــــــــــــــــو218

2012/1/31مبطيبـــــــــــــــــــــــة �سيـــــــــــــــــــــــــــــــــف حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد219

2012/1/31مخيـــــر الن�ســــــــــاء جــــــو�س ميــــــــــــــان يو�ســــــــــف220

2012/1/31م�سلمــــــى بنــــــت حممــــــــــــد بــــــــــن �سديــــــــــــــــــــــق221

2012/1/31مزرينـــــــــــة بنــت ر�ستـــــــم بــــن مـــــــــــال حممــــــــــد222

2012/1/31م�سمرية بنت اأحمد بن رم�سان بـن اإبراهيـــم223

2012/1/31م�سمينــــــــة حممـــــــــــــــد �ستــــــــــــار عبـدال�ستـــــــــــار224

2012/1/31ممريــــــــــــــــم �سيـــــــــــــــــــــخ اأحمــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــي225

2012/1/31ميا�سميـــــــــــن عبـــــــــــــــــــــداملجيــــــــــد بيــــــت اللــــــــه226
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2012/1/31م�سميــــــــرة بنـــت عبـــد الكريـــــــــــــم بـــن ح�ســـــــــن227

2012/1/31ممليكة بنت اأحمـد بــن عبداللــــه ال�سماللــــــي228

2012/1/31ممريـــــم بنــت عمــــــر بـــن اأحمــــــــد البلو�سيـــــــــة229

2012/1/31ماأوثـــاق بنت عبداللـــه بن ف�ســـــل بــن نا�ســــــر230

2012/1/31ماأثـمــــــــــــار بنـــــت خ�ســــــــــــــــــــــــر بـــــن عبــــــــــــــــــــا�س231

2012/1/31مجوخــــــــــــــــة بنـــــت حمـــــــــــــــــــــــــــد بـــــن �سعيـــــــــــــــد232

2012/1/31معائ�ســــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــم فالــــــــــــــــــــــي اأحمـــــــــــــــــــد233

2012/1/31ممطيعـــــة بنــت اأحمـــــد بـن حمــــــــاد العمـــــــري234

2012/1/31مخالــــــــــــــــــــــــــــدة غــــــــــــــــــــــــــــــــالم حممــــــــــــــــــــــــــــــــــد235

2012/1/31مدريـــــــن مـلـــــك داد اللــــــــه مـــــــــــــراد حممـــــــــــــد236

2012/1/31محت�سيـــــــــن �سيدغــــــــــــوث في�ســـــــل �ساحـــــــــــب237

2012/1/31مرحيمــة بنــت مــال بــن عبداللـه البلو�سيــــة238

2012/1/31م�ساجــــــــــــــــــــــــدة اإقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عبداللـــــــــــــــــــه239

2012/1/31مفريـــــــــــــــدة بيجـــــــــــــــــــــــــم �ســـــــــــــــــادق جمعـــــــــــــة240

2012/1/31من�سريـن �سلطانــــة حممــــــــــد �سفــــــــي الديــــــــن241

2012/1/31من�ســــرة بنت عامــــــر بن حممــــــد الزكوانيـــــــة242

2012/1/31معايدة بنت حمزة بن �سري حممد البلو�سيـــة243

2012/1/31ماآمنـــــــة بنــــت بـــــــــاي خــــــــــــــــان بـــــن حمـــمــــــــــــد244

2012/1/31معائ�سة بنـت مو�ســى بن حممـــد البلو�سيـــــــــــة245
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2012/1/31مبلقيــــــــــــــــــ�س دملــــــــــــــــــــراد عثمـــــــــــــــــــان بلـــــــــــــــــــــو�س246

2012/1/31مجرنــــــــــــــــــــــــــاز جمانــــــــــــــــــــــــــــــــــي اأميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان247

2012/1/31م�سلمـــــى بنت علــــي بن �ساحـــب داد البلو�سيـــــــــــة248

2012/1/31مرقيـــة بيجــم بنت عبدال�سمــــــد بن ل�سكــــــــــــــــري249

2012/1/31مممتــــــــاز �سيـــــــــخ برهــــــــان الديــــــــــن �سديـــــــــــــــــــق250

2012/1/31مزينـــــــــات فاطمـــــــــة لتــــــــــي حممــــــــــد علــــــــــــــــــــــي251

2012/1/31م�سعدية بنت حممد بن عبداللطيف بن حممد252

2012/1/31مزراتـــــــــــــــــــــــــــون �سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جنبخـــــــــــــــــــــــــــــت253

2012/1/31ماأمينـــــة �سيــــــــخ م�ستــــــان �ســـــــاب �سيـــــخ حمبـــــوب254

2012/1/31مو�سيلـــــــــــــــة بنــت حممـــــــــــــــد بــــن يو�ســـــــــــــــــــــــــــــــــف255

2012/1/31م�سمـــر بنت �سحــــــــادة بن حممــــــــود بن �سحــــــــادة256

2012/1/31مذاكــرة بيجم بنت مو�سى بن حممــد اإ�سماعيـــــل257

2012/1/31مهاجـــــــــر بنت حممــــــــد بن حممــــــــد �سنهـــــــــــــوب258

2012/1/31ماآ�سيــا بنت حممــــــد بن اأنـــــور �ســــــاه البلو�سيـــــــــــة259

2012/1/31مر�سوانــــــــــــة بيجـــــــــــــــم عبـــــداجلبـــــــــار �ستـــــــــــــــــار260

2012/1/31مفاطمـــة بنت حمبـــــوب بن علــــــــي البلو�سيــــــــــــــــة261

2012/1/31مفاطمــــــة بنت جــــــــــل حممــــــــد بن �ســـيخ ح�سيــن262

2012/1/31م�سراتــــــــــــون ولــــــــــــي حممـــــــــــد اإمـــــــــــام بخـــــــــــــ�س263

2012/1/31مغـــــــــادة بنت اأحمـــــــــــد بن �سايــــــــــــ�س البطاينــــــــــة264
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2012/1/31م�سالمــــــــــــــة بنـــــت مو�ســـــــــــــــــــى بــــن عثمــــــــــــــــان265

2012/1/31ممهيــــــرون بــي �سيـــــخ اللـــه بخــــ�س �سيـــــــخ لل266

2012/1/31مولء بنت العبـــــــد بن حممــــــود بن �سليمــــــــان267

2012/2/25م�سماح بنت عبداملنعم بن حممد بن الأميـــــــن268

2012/2/25مفاطمة بنت عبداملنعم بن حممد بن الأمني269

2012/3/11معلــــــي حبيـــــــب زيـــــــــن العابديــــــــن عمـــــــــــــــــــــــر270

2012/3/11محممــــــــد بن را�ســــــــد بن �سالــــــــــم امل�سكـــــــــــــري271

2012/3/11ماإبراهيــــــــم بن را�ســــــــــد بن �سالـــــــم امل�سكـــــــــري272

2012/3/11معــــــــزرة بنت �سفيــــع حممــــــد بن داد حممـــــــد273

2012/3/11مكا�ســــــــــب بـن علـــــــــي بـن �سعيــــــــد احلو�سنــــــــي274

2012/3/11محممـــــــــــــــــــــــــــــــد جنيــــــــــــــــــــــــــــــــب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان275

2012/3/11معدنـــان بن عبدالرحيـم بن �سعبان البلو�سـي276

2012/4/7معمـــــاد بن ر�ســــــــوان بن �سايـــــــــ�س البطاينـــــــة277

2012/4/7مزيــــــــد بن عمـــــــــــاد بن ر�ســـــــــــوان البطاينـــــــــة278

2012/4/7مجــــــود بنت عمــــــــــاد بن ر�ســــــــوان البطاينـــــــــة279

2012/4/7معمـــــر بــن عمــــــــاد بن ر�ســـــــــوان البطاينـــــــــــــة280

2012/4/7م�سوزان بنت حممد توفيق بن بركــات ن�سيـــر281

2012/9/8مزليخـــــــــــــة علـــــــــــي جمايـــــــــــــت البلو�سيـــــــــــــــــــــة282

2012/9/8مزليخــــــــــــــــــــة جعفــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــرم علـــــــــــــــــــي283
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2012/9/8مفيـــوليــــــتــــــــــــــــا فالكــــــــــــــــــــــــــــــرو�س كورتــــــــــــــــــــــــــــ�س284

2012/9/8مجارينــــــا تارليكـــــــار اإ�سكنـــــــدر حممــــــد حنيـــــــــــــف285

2012/9/8م�سبانـــــــــــــة بيجـــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــد �ســريــــــــــف داود286

2012/9/8مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عبداللــــــــــــــــــــــــــــــــــه جر�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا287

2012/9/8مناهــــــدة بيجــــــــم بنت �سيــــــــد عـــبـــــــــا�س بــــن اأجــــــــا288

2012/9/8معائ�ســـــــــــة بـــــــــــــــي بـــــــــــــــي �سيــــــــــــــــــخ داود ح�ســـــــــــــن289

2012/9/8محاجــــــــــــــــي بيجـــــــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــــــد290

2012/9/8مخيــر بيبـــــــــــــي بنت عبـــــــدالر�ســــــــــــــــــول بن �سيـــــــــد291

2012/9/8محنـــــــان بنت حممــــــد بن م�سطـــــفى بن اأحمــــــــــــد292

2012/9/8م�سريفــــــــــة بنت حميــــــــد بن عامــــــر املحروقيــــــــــــــة293

2012/9/8مرحمـــــــــن بـــــــــــي جعفــــــــــر �ســـــــــــاب كاربنرتراجـــــــــــا294

2012/9/8م�ساجــــــــــــــــــــــدة بنـــت حممــــــــــــــــــــــــــــد بن يو�ســـــــــــــــــــف295
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