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ســـــــــــــــي1 لو مـــــــــــــد ادم ال اأحمـــــــــــد ديـــــــــــن 

داللــــــــــــــــــــــــه اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد2 اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــد ع

ســــــــــــــــــــي3 لو يـــــــــــــــــ ال اأحمـــــــــــد نا�ســــــــــــر ح

ســـــــــــــــــــــي4 لو اأحمـــــــــــــد ن�ســـــــيـــــــر اأحمــــــــــــــد ال

مــــــــــــــــــــــــــــــــــد رم�ســـــــــــــــــــــــــــــان5 اأرم جــــــــــــــــــل 

ســــــــــي6 لو مد �سدي ال اأ�سامة عطاء اللـه 

ســـــــــــــــي7 لو مد ال مد اأيو ب  اأ�سامة 

ســـــــي8 لو ــــــــــــ�ص ال اأ�ســـــــــــــــل بـــــــــــال فيـــــــــــــر ب

ســــــــــي9 لو ـــــ�ص ال اأ�سلــــــــــــــم بـــــــــــال فيـــــــــــــر ب

مود اجليالنـــــــــــي10 داللـه  ي ع اأ�سماء ح

سيـــــــــــة11 لو مـــــــد ال اأ�سمـــــــــــاء وجــــــــــــداد داد 

مــــــــــــــــــــــــد12 مــــــــــــــــــد  ا�سيــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــو 

سيــــــة13 لو مــــد ال ا�سيـــــــا داد رحمـــــــــــــــن دور 

سيــــــــــــة14 لو مد ال الم علي حاجي  ا�سيـــــــا 

سيخ مدهــــــــــــــــار15 سيخ اأحمد  ـــــــم  ســـــــرات بي اأ

ســـــــــــــي16 لو دالوهــــــــــا مــــــــــراد ال اأ�سيــــــــــــل ع

ســـــــي17 لو ـــــ�ص ال ـــــــــــــد بـــــــــــال فيـــــــــــــر ب اأ

م م ليا هيوميان علي خــــان18 اأمينة بي

فــــــي بلحـــــــــــا19 مــد م�س اأمينـــــــه اأحمـــــــد 

سيــــــــة20 لو دالوهــــــــــــا مـــــــــــــراد ال اأنفــــــــــــا ع
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و بندلـــــي21 اأنـــــــوار بي �سيــــد بندلــــي �سيد 

مــــــــــــــــــــــــــد22 يــــــــــــــــــــــــــــد  ــــدامل اأنيــــــــــــــــــــــــــــــال ع

ونهــــــــــي23 ـــــــــــي الديــــــــــــن  ونهــــــــــي  ــــــــان  اإ

سيــــــــــــة24 لو مـــــــــــد ال اإيــــمـــــــــــان وجـــــــــــداد داد 

الـــــــــــــد25 دالـــــــروو اإبراهيــــــــــم ا ـــــــــن ع اأ

ونهـــــــــــي26 ـــــــــــي الديـــــــــــــن  ونهــــــــــي  ــــــــن  اأ

سيــــــــــة27 لو �ص ال ادر ب مــــد مــــراد  بارفــــ 

ســـــــــــــــــي28 لو ـــــــ�ص �سمــــــــــا ال با�ســــــــ رحيــــــــــــم ب

ســــــــي29 لو ـــــــــــ�ص �سمــــــــــــــا ال با�سمــــــــة رحيــــــــــــم ب

سيــــــــــة30 لو يــــــــــ ال دالع دال�ســــالم ع بثينــــــــة ع

بــــدران بن فهــــد بن بــــر بن بــــدران النعيمــــي31

بدريــــــة بنــ بـــــــر بــــن بــــــدران بــــن حمـــــدان32

مـــد ح�سيـــــن33 ــــمد �سردار  ــــم  برفــــ بي

سيــــــــة34 لو مد ال مــــد اأيــــو ب  بلقيــــ�ص 

الوميـــــــــــــ�ص35 بيانكــــــــــا الك�سنــــدر �ســــارانتـــــو�ص 

داللــــه �سالـــــــم عميــــــــــــــــــــرة36 مــــد ع ــــــــي  تر

دجالــــــــــــــي37 يــــــــــــــ اأحمـــــــــــــد ال دالع جابــــــــــــر ع

دجالــــــــــي38 يــــــــــــــ اأحمـــــــــــــد ال دالع جا�ســــــــــم ع

ســــــــي39 لو ــــــــر ال سا داللـــــه حاجــــي  جاويــــــــد ع

ســـــــــي40 لو مــــد ب�سل ال ــــ�ص  جاويــــد علــــي ب
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ــــــــــــــــ�ص 41 ر ب مـــــــد اأنور  جـــــــل �سينـــــــا 

سيــــــــــــــــة42 لو �ص رج ال جل�ســـــــوم مـــــــراد ب

ســـــي43 لو ي ال دالع مد يو�س ع جليـــــــل 

ســــــــــــي44 لو مـــــــــــــــد ادم ال جمـــــــا ديــــــــــــن 

سيــــــــــة45 لو �ص ال ي ب �ص ن جمانة موىل ب

ســــــــي46 لو �ص ال ي ب �ص ن جميـــــــل موىل ب

مـــــــــــــــــــــــد47 جـــــــــــــــــــــــو ن�ســـــــــــــــاء فقيــــــــــــــــر 

ســـــــــــــي48 لو مــــــــــــــــد ال ح�ســــــــــــن حنيــــــــــــــ 

سيـــــة49 لو مد ب�سل ال ـــ�ص  ح�سناء علي ب

ســــــي50 لو مــــــــــــــــد ال ح�سيــــــــــن حنيــــــــــــــ 

ســـــي51 لو مــــــد ال داحلميــــد  حفيــــــــظ ع

سيــــــــة52 لو ـــــــــــــالم حيــــــــــــدر ال حفيظـــــــــــــة 

سيـــخ ح�سيــــــن53 ـــو�ص  مد  حليمـــــــة بـــــــي 

دالرحيــــــــــــم54 حليمــــــــــــــــــــــــة حميديــــــــــــــــــن ع

ســـــــــــي55 لو مــــــــد ال ســــــــــــــد  حميــــــــــــــــــد را

حطــــــــــــــان بــــــــن بريـــــــ56 حنــــــــان خالـــــــــــــد 

مـــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــد فكـــــــــــــــــاد57 حنــــــــــــــــان 

ا58 ـــــــــــــــــــــــــار اأو ــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــد م خدي

ـــــــي اأدم بـــــــاوا 59 ــــــــة اومـــــــا ميـــــــــــــــرا لي خدي

ــــــــــــــــــــــــــة م�سعــــــــــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــــــــــــــــي60 خدي
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هــــــراو61 مد در ال مــــــــد �سعــــــــد  خلــــــــود 

ســــــــــي62 لو مــــــــد ال مــــــــد داد  ــــــــالم  خليــــــــل 

ســــــــــي63 لو ي ال دالع مــــــــد يو�ســــــــ ع خليــــــــل 

ــــــــــــــــــر64 ا�ســــــ الد دال مــــــــــــــــد علـــــــــي ع دأل 

الــــــــــــــــي65 ـــــداللـــــــــــــــــه �سالـــــــــــــم الغ سيـــــــــــــــــــــــة ع را

ـــــــــــــدال�ســــــــــــالم هـــــــــــــال العقايلـــــــــــــــــه66 رانيـــــــــــــا ع

رجينــــــــا بن فهــــــــد بن بر بن بــدران النعيميــــة67

يــــــــــ68 دالع مــــــــــد يو�ســـــــ عـــ رحمــــــ اللـــــــــه 

ساهــــــــــــــــــــــــو الرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد69 يـــــــــــــــــم  رحمــــــــــــــــــــه ع

سيـــــــــــــــــــــــــة70 لو مــــــــــــــــــــــــــــد اأختـــــــــــــــــــــــــــــــــر ال رداء 

ــــد ال�سليـــــم71 مــــــــد ع ـــــــــم �سوفــــــــي  سمــــــا بي ر

مـــــــد72 مــــــــد علــــــــــي  ــــــم ميـــــر  سوانــــــــة بي ر

مــــــــــــــــــــــــد خاجـــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــــــــ73 سيــــــــــــــــــــــــــة  ر

رنــــــــاد بن فهــــــــد بن بــــــــر بن بدران النعيميــــــــة74

سيـــــــة75 لو مــــــــد ال رنــــــــــــــــاد اأحمــــــــــــــــد فقيــــــــــــــــــــر 

سيـــــــــــــــــــــــــــة76 طا مــــــــــــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــد ال روان 

ـــــــــ�ص حيـــــــــاة خـــــــــــان77 رو جـــــــــان ميــــــر مــــــــوأل ب

ســـــي78 لو ـــــا ال يـــــــــــــــه  سام ســــــــــــــــــار  ص  ريــــــــــــــــا

ــــــــــــادر ال�سيـــــــــخ79 ــــــــــــــــه �سفــــــــــاء م�سطفــــــــــى  ر

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــــــــــــــــ80 ي�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ر
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سيــــــــــة81 لو اهــــــــدة ب�ســــــــ اأحمــد ف�ســــــل ال

سيـــــــــــــــخ يو�ســــــ82 ـــــــــــم علـــــــــــــــي  بيــــــــدة بي

دجالـــــــــــــــــي83 يـــــ اأحمــــد ال دالع بيـــــــــــدة ع

سيـــــــة84 لو ـــــداللــــــــه ال دالغفــور ع بيــــــــدة ع

ســــــــي85 لو مد ال س  مد رحيم  بيـــر 

سيــــة86 لو مد ال مد جان  س  ان  لي

هــــــــــــــــــــــراء خالــــــــــــــد ح�ســـــــــــــــــون فريــــــــــــــــــد87

هــــــــــــرة �سفـــــــــــــــر خـــــــــــــان نــــــــــــــور الديـــــــن88

ــــــــدالفتــــــــــــــــا89 ـــــــــــــــــي ع ينــــــــــــــــــــــــــــــ د�سو

سيـــــــــة90 لو ــــــــ�ص دادو ال ريــــــــم ب ينــــــــ 

ســـــــي91 لو يه ال سم دالرحمــــــــن دو �ساجــــــــد ع

سيــــــة92 لو مد ال مد در  �ساجــــــــدة فق 

سيــــــة93 لو ر ال سا داللـــــــــه حاجــــــــي  �ســــــــارة ع

سيـــة94 لو ي ال دالع مد يو�س ع �ســــــــارة 

ســـــــــي95 لو ا�ســــــم ال مــــــــد ب�سيـر  �سامــــــــر 

ســــــــي96 لو �ص ال ي ب �ص ن �سامــــــــي موىل ب

ســـــــــــــــــي97 لو دال�سمـــــــــــــد درا ال �ساميـــــــــــــــة ع

ســــــــــي98 لو ا�ســــــم ال مــــــــد ب�سيـــــر  �سايــــــــر 

ـــــــداللــــــــــــــــه99 �سعـــــــــــــــــــــد نعيـــــــــــــم �سليــــــــــــــــم ع

سيـة100 لو ـــــــر ال سا داللـــــه حاجي  �سعديــــــــة ع
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ســــــــــــي101 طا �سعــــــــــــــود �سليمـــــــــــــــان �سعيـــــــــــــــــد ال

ســـــي102 لو ر ال سا دالـلــــــــــــه حاجي  �سعيــــــــــــد ع

�سكينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــال 103

�سلطان بن فهد بن بر بن بدران النعيمــي104

�سلمان بن فهد بن بر بن بدران النعيمـــــي105

سيـــــــة106 لو مد ال مد اأ ب  �سميــــــــــــة 

ســـــــــــــــي107 لو دال�ســــــــــــمـــــــد درا ال �سميـــــــــــــــر ع

ســـــــي108 لو داللطيــــ �سوالــــــــي ال �سميــــــــــــر ع

دجالـــــــــي109 مـــــد ال مــد جـــل  �سميــــــــــــر 

مـــــــد جمعــــة �سعيـــد املعولــــــــي110 �سميــــــــــــر 

ســـي111 لو �ص ال مد ح�سن رحيم ب �سم 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــد طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 112 �سميــــــــــــــــــــــــر 

�سمينه بانو اأم علي خان علي جهندر خان 113

سيـــــــة114 لو مد ب�سل ال �ص  �سنــــــــــــاء علي ب

�سنيـــــــــــــــــــه �سعــــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــم العمــــــــــــود115

ومار نار ياندا�ص باتيـــا116 �سوجيــــــــــــتا هاري�ص 

ســــــــــــــي117 لو يــــر اأحمــــــد ال س �سيــــــــــــدجــــــــــــان 

�سيــــ بن فهد بن بر بن بدران النعيمـي118

ســــــــي119 لو مـــــــــــــــــد ال ســـــــــــــــــــــد  �سيــــــــــــــــــ را

ـــــــداللـــــــــــــه املــــــــــر120 �سينـــــــــــــــــاء �سعيــــــــــــــــــد ع
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ساديـــــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــــــــــود حمـــــــــــــــــــــــــــــــــدان  121

مــــــــــــــــــــــد 122 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داد  سا�ستــــــــــــــــــــــا ع

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــــم123 سريفــــــــــــــــــــــــة ح

سية124 لو ي ال دالع مد يو�س ع سكيلـــــة 

سمـــــا بن فهـــــد بن بر بن بدران النعيمية125

يـــــــــــة126 مـــــــد الع سم�ســـــة حمـــــد �سنــانـــــي 

سيــــــــــــــة127 لو ـــــ�ص مـــــــراد ال ريـــــم ب سم�ســـــل 

سيـــــــة128 لو مد ال مـــــد اأيو ب  سميـــــم 

سيـــــــــــــخ129 ــــــــو  مــــــــد خاجــــــــا  سميـــــم 

سيـــــخ ديــــــــالور130 سيـــــخ عثمـــــان  ـــــم  سهانـــــا بي

ــــــــــــــــــــــــــــة �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �سالــــــــــــــــــــــــــــــــم 131 سوي

مــــد اإبراهيـــم132 مـــــد حنيــــ  بانـــــــو  س

دجالـــــــي133 ـــــــــ�ص مـــــــــراد ال يـــــن اإمـــــــام ب س

سيــــــــــة134 لو ـــــر ال سا ين حا�ســـــل حاجـــــي  س

يـــــــــــــــن �سيــــــــــــــد �سديـــــــــــــــ اإبراهيـــــــــــــــــم135 س

سيــــة136 لو مــد ال ســـــــــم بـــــــــد  يــــــــــن ها س

دجالــــــــي137 سيمــــــــــاء اإبراهيــــــــــــم اإ�سماعيـــــــــل ال

سيماء بن فهد بن بر بن بدران النعيميـــة138

سيــــــة139 لو مد ال مـــــد اأيو ب  سيمـــــاء 

ــــــــــداللــــــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد140 سينـــــــــــــــــــــــــــــــا ع
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ســـــــــي141 لو مـــــد ال �سابـــــــر �سعيـــــــد �سيــــــــــد 

سيـــــة142 لو مـــد ال داحلميـــــــــــد  يـــــــة ع �س

ــــان143 مــــد ا ســـــــد جميـل نـــور  �سفـــــــاء اأر

سيـة144 لو يه ال سم الد حاجي  دا �سفـــــــاء ع

ـــــــــــــــادر ال�سيـــــــــــــــــــخ145 �سفـــــــاء م�سطفــــــــــــــــــى 

�سفيــــــــــــــــــــــــــــة اأبـــــــوبكــــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمـــــــــــــــــــــــد146

ساعن بن فهد بن بر بن بدران النعيمــي147

طـــــــارق بن فهد بن بر بن بدران النعيمي148

ســــــــــــــــــــــاه ادم الهوتــــــــــــــــــــي149 طـــــــــــــــــــــــــارق داد 

ســــــــي150 لو مد ال مد اأيو ب  طـــــــارق 

ســـــــــــي151 لو مـــــــد حني يا�س ال طـــــــارق 

ســـــــــــي152 لو مـــــــد حني يا�س ال طاهـــــــر 

ســــــــــــــــي153 لو مـــــــــــد ال عـــــــاد اإ�سحــــــــــــاق در 

ســـــــــــــــــــي154 لو يـــــــــــه ميــــــــــــــــران ال سم عـــــــاد 

ســـــي155 لو مد ال الم علي حاجي  عـــــــاد 

ســـــــي156 لو مــــــــــد ال عـــــــاد نذيــــــــر فايـــــــــــ 

ــــــــم �سابـــــــــــر ميــــــــــــان خاجـــــــــه157 عارفـــــــة بي

ســــــي158 لو �ص ال عا�ســـــــم علـــــــي اأ موىل ب

سيـــة159 لو �ص ال ر ب عا�سمـــــــة باد خان 

سيــــــــة160 لو مـــــــــــــد ال عايـــــــدة اإ�سحـــــــــاق در 
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مـــــــــــــــــــد161 ــــــــــــــــــــــــــم خالـــــــــــــــــــد  �ســــــــــــــــة بي عا

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 162 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع �ســـــــــــــــــــــــــــــــــة ح عا

سيـــة163 لو يه ال سم الد حاجي  دا �ســــــــــة ع عا

سريـــــــــــــــــــــــــــــ164 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  �ســــــــــــــــــــــــــــــة  عا

ســــــــــــــــــــــــو165 ساهـــــــــــــــــد ح�سيــــــــــــــــــن ر ــــــــــا�ص  عــــــ

ســـــــــــــــــــــــــــي166 لو يــــــــــــــــر اأحمـــــــــــــــــــد ال س ــــــــــا�ص  ع

بيـــــــــــــــــــــد167 يـــــن ال ــــــــــــــــــــار اأبوبكـــــــــــــر  دال ع

دالرحمن العطـــــار168 مــــــــــد ع دالرحمــــــــــن  ع

ســـــي169 لو مد ال دالرحمــــــــــن وجــــــــــداد داد  ع

دجا170 �ص ال �ص موىل ب ر ب دالرحيم  ع

يــــــ بــــن فهـــــد بـــن بـــــــر بـــن بــــــــدران171 دالع ع

ســــــي172 لو ي ال دالع مد يو�س ع داللـــــــــــه  ع

ســـــي173 لو مد ال مد داد  سفيــــــــــع  عدنــــــــــان 

ــــــي174 مـــد األأدري�سي التود ة اأحــــــــــمد  يــــــــــ ع

ســـــــــــي175 لو ــــــــــــ�ص �سمــــــــــــــا ال ع�ســــــــــام رحيــــــــــم ب

ســــــي176 لو ـ�ص ال ي ب ــــــــــ�ص ن ع�ســــــــــام مولــــــــــى ب

دجالــــي177 �ص ال ـــ�ص خدا ب ع�ســـــــــــــــــــ بــــــــــ ب

ونهــــــــي178 ــــــــــي الديـــــــــــــن  ونهــــــــــي  عفــــــــــراء 

سيــــــة179 لو ــــــــــدالغفـــــــــــــور �سالــــــــــــــ ال عقيلــــــــــــة ع

ــــــــان180 مــــد ا ســــــــــد جمــــــــــيل نــور  علــــــــــي اأر
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ســــــــــــــي181 لو مـــــــــــــــد ال ســـــــــــــــــد  علــــــــــــي را

ســــــــي182 لو مد ال س  مد رحيم  علي 

ســـــــي183 لو ـــــر ال سا مـــــــــــد  علــــــي ولـــــــي 

سي184 لو يه ال سم الد حاجي  دا عمران ع

عي�سى بن فهد بن بر بن بدران النعيمـــي185

امد بن فهد بن بر بن بدران النعيمـي186

ـــــــــــــــــــــراو187 مــــــــــــد  ألن حميـــــــــــــد  ــــــــ

ســـــــــــــــــا188 ـــــــــــــــــــــم خاجــــــــــــا با فاطمــــــــــــــــــة بي

سريــ189 سري يو�س  ادر  م  فاطمة بي

مــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــ190 ــــــــــم  فاطمــــــــــــة بي

ــــــم رحم علـــي نيـــــا علـــــــي191 فاطمــــــة بي

مود اجليالنـي192 داللـه  ي ع فاطمة ح

انـــــــــــــــــم193 فاطمــــــة �سعيــــــد نا�ســـــــــــر بـــــــن 

فاطمــــــة �سليمــــــــان علــــــــــــي ال�سليمانيـــــــــــة194

سيــة195 لو ي�ص د مراد ال س د ر فاطمة 

يـــــــــــــــــــــــــــه 196 سم ــــــــــــــــــداللــــــــــــه  فاطمــــــــــــة ع

سيــــــــــة197 لو ــــــداللـــــــه ال فاطمــــــــة مـــــــراد ع

ســـــــــي198 لو مــــــــــــــد ال فايــــــ اإ�سحــــاق در 

سيــــــــة199 لو مـــــــد ال ة اإ�سحــــــــاق در  فايــــــ

دجالـــــــــــي200 يــــــ اأحمـــــد ال دالع ة ع فايــــــ

مة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية  ا  :™HÉJ
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ــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد201 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اأ

ري�سي202 مد هداية  مــــــــد اأعظم  فرحــــــــة 

مد خاجا معــــــــ الديـــــــن 203 ــــــــم  انــــــــا بي فر

دالرحمـــــــن204 سيد ع سيــــــــخ ر ــــــــم  انــــــــه بي فر

فريــــــــدة بانــــــــــــو �سيـــــــــــد ح�سيـــــــــــــن ح�سيـــــــــــــــن205

دجالــــــــــــــــــي206 يــــــــ اأحمـــــــــــــد ال دالع فريــــــــدة ع

فهــــــــد بن بـــــر بن بدران بن حمدان النعيمــي207

ي بن فهد بن بر النعيمـــي208 دالع فهد بن ع

ــــــــ209 ـــــــــــــا�ص ال�سا مــــــــد حنيــــــــــــ ع فهــــــــد 

سيـــــــــــة210 لو ــــــــــــ�ص ال ــــــــادر ب ا�ســــــــم  يــــــــة  فو

ســي211 لو مد ال ــــــــالم علي حاجي  في�ســــــــل 

ســــــــــــــــــي212 لو مـــــــــــــــــد علـــــــــــــــي ال في�ســــــــــــــــل 

نـــــد بن فهــــد بن بر بن بدران النعيمية213

مد اأحمد الدين214 سر الدين  وثر فاطمة 

يديــــــــــــــــــة215 مليـــــــــــــــــــــــاء ح�ســـــــــــــــــــــن �سعيــــــــــــــــــــــد الي

لوهـــــــــة بن بــــــــر بـــن بـــــــدران بــــن حمــــــــــدان216

مـــــــــــــــــــــــــــــد217 ــــداحلميـــــــــــــــــــــــــد  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــى ع

سيـــــــــــــــة218 لو مـــــــــــــد ال ليلـــــــــــــــــــى وجــــــــــــداد داد 

ســـــــــــــــي219 لو مـــــــــــــــد ال ماجــــــــــــــــد اإ�سحــــــــــــاق در 

ماجــــــــــــــــد ح�سيــــــــــــــــــــــــن �سالـــــــــــــــــم الهوتــــــــــــــــــــــــــــي220
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ســي221 لو مد �س ال ـــ�ص  ريــــم ب ماجــــد 

ســــــــــــــــــــــي222 لو يــــــــــــــــــ ال ماجــــــــــد نا�ســـــــــــــــر ح

مــــــــــــــــد املـــــــــــــــــــودن223 ماجـــــــــــــــدة اأحمـــــــــــــــــــد 

سيــــــة224 لو مــــــــــــــد ال ماجـــــــــــــدة اإ�سحــــــــــــاق در 

ـــــــــــــار العمـــــــــــران225 داجل داللـــــه ع ماجــــــــــدة ع

دجا226 �ص ال �ص موىل ب ريــــــــــم ب ن  مــــــــــا

ســــــــي227 لو مـــود ال ـــا  مـــــــــــــد اإ ن  مـــــــــــــا

ســــــي228 لو مد ال س  ــــــــــمد رحيم  ن  مــــــا

ســــــــي229 لو مــــد ال ـــــــــــرا عطـــــــا  ماهــــــــــر 

متــــر بن فهد بن بر بن بــــدران النعيمــــــي230

ـاء الـله231 مد  فر الـله  مد  فر  ى  ت

دجالـي232 �ص ال �ص موىل ب ر ب يــــــــــ 

مــــــــــد بن فهد بن بر بن بدران النعيمي233

ســــــــــــــــــــي234 لو مـــــــــــــــــد ادم ال مــــــد ديـــــــــــــــن 

ســـــي235 لو مد اأحمد ال س  ــــــمد رحيــــــــــم 

ســــي236 لو مد ال ســــــــى وجداد داد  مــــــــــد ر

اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جمعــــــــــــــــــــــــــه237 مــــــــــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــر 238 مــــــــــــــــــــد �سالمـــــــــــــــــــة اأحمـــــــــــــــــــد الع

مــــــــــــــــــــد �سيــــد �سديــــــــــ اإبراهيــم من�ســور239

ســــــــي240 لو مـــــــــــــد ال داحلميـــــــــــــد  ــــــــــمد ع
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ــــــــداللــــــه241 مــــــــــــد نعيــــــــــــم �سليــــــــــــــــم ع

الــد242 ــدالروو اإبراهيــــم ا مــــــود ع

ــــــــــــان243 مريــــــــــــم ح�ســـــــــــــــــــــن �سالــــــــــــــــــــــــــم 

سيـة244 لو يه ال سم الد حاجي  دا مر ع

ســـــــي245 لو داللطي �سوالـــي ال معت�ســــــم ع

مـــــــــد246 ــــــد القــــــــــادر خــــان  مع�سومــــــة ع

مـــــــــــــــــود اأحمــــــــــــــــــــــــــــد247 منـــــــــــــــار طـــــــــــــــــه 

بيــــــد248 يــــــــــــــــــن ال منــــــــــــــــــا اأبوبكــــــــــــــــــر 

هانــــــــــــــــــي249 منـــــــــــا جا�ســــــــــ جا�ســـــــــــــم الن

ســــــــــــــــا250 مـــــــــــد بـــــن مر منـــــــى �سالــــــــــم 

لـــــــــــــــــــ251 منــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــي اأحمـــــــــــد حل

سيــــــــة252 لو مهرنــــــــــــــ اللــــــه داد ح�سيــــــــــن ال

ســـــــي253 لو يــــــــــــه ال سم ســـــــــار  ص  نــــــادر ريـــــــــا

ســـــــــي254 لو نــــــاد ن�سيــــــر اأحمـد اإبراهيــــم ال

سيــــة255 لو داللطيـــــــ �سوالــــــــي ال ناديــــــة ع

سيـــــــة256 لو ة ال ــــــو علــي حمــــ ناديــــــة 

ري�ســـي257 سا ح�س  ناهــــــد عفرين خليل با

سيـــــــة258 لو ســــم ال ــــــدال�ستــــار ها يلــــــــــــــة ع ن

يــــــــــــــــــــه اأحمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــي اأبــــــــــو درا259 ن

سيــــــــــة260 لو ــــــــــــــــالء رحمـــــــــــــــــ رجـــــام ال

مة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية  ا  :™HÉJ

-40-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

"º`````````````°S’G
سيـــــــــــــــة261 لو مـــــــة اإبراهيـــــــــــم ح�ســــــــن ال

ــــــــــــــار262 �ســـــــــــــــــــن م ــــــــــو علــــــــــــي 

يـــــــــــ ح�سيــــــــــــــن �سالـــــــــــــــم الهوتــــــــــــــــــي263

الد264 دالــــروو اإبراهيــــــم ا يـــــ ع

ســـــــــــــي265 لو ي ن�س اأحمــد اإبراهيـم ال

سية266 لو ي ال دالع مد يو�س ع ة  ي

سيـــــــــة267 لو ـــــة ن�س اأحمد اإبراهيم ال ي

سيـــــــــة268 لو �ص ال ي ب �ص ن يـــــه موأل ب

مود اجليالنــــــي269 داللـه  ي ع نـــــد ح

�ســــــــــــــــــن م�ستهيــــــــــــــل270 نـــــــد علـــــــــــــــــــــي 

سيـــــــــــــــــــة271 لو مــــــــــــد اأختـــــــــــــــر ال نــــــــــد 

ســــــــــي272 لو مـــد ال نــــــــــد نذيــــــــر فايـــــــــ 

ســــــي273 لو ـــ�ص ال ي ب �ص ن نديـــــــم موىل ب

د ال�ستــــــار274 دال�سمــد ع م ع ن�سريـــــــن بي

دالكريــــم275 مــد ع يوم  مد  ن�سريـــــــن 

سيـــــــخ276 مــــــــــــــد اأنــــــــــــور  ن�سيــــم بانـــــــــــــــــو 

مـــــــــــــــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــــــــد277 ن�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

ســــــــي278 لو نعيـــــــم  ن�سيـــــــر اأحمـد اإبراهيـــم ال

ســــي279 لو مد ال �ص جان  ر ب نعيـــــــم 

سيــــــــــــــــــــــــة280 لو نهــــــــــــــاد رحمـــــــــــ رجـــــــــــــام ال
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دجالــي281 �ص ال ــــــــ�ص موىل ب ريـــــــــــم ب نـــــــــــو 

ان باتـل282 و باتل اإ ــــــــم  نــــــــور جهــــــــان بي

نــــــــورة بن بر بن بدران بن حمدان النعيمية283

مــــود اجليالنــــــي284 داللـــــــــه  يــــــــ ع نــــــــورة ح

د املعــــــــــــــــ285 مـــــــــــــــد عــــــــ  هـــــالــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــــاد 

هــــــــــد بنــ بـــــــــر بــن بـــــــدران بـــن حمــــــــــدان286

ــــــــــــــــــــــــــادر287 هـــــــــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــ اأحمـــــــــــــــــــــــد با

ســـــــي288 لو مــــــــــــــــــــــد اأختــــــــــــــــــــــــر ال ه�ســـــــــــــــــــــــام 

مـــــــــــــــــــــــد حنيفــــــــــــــــة289 ـــــــــــــــــــــــم  هم�ســــــــــــــــة بي

هيــــــــان بن فهــــــــد بن بــــــــر بن بدران النعيمـي290

ســـــــــــــــــي291 لو ـــــــــــ�ص �سمــــــــــــا ال هيثـــــــــــم رحيــــــــــم ب

ســـــي292 لو ـــ�ص ال ــــــــي ب ــــــــ�ص ن هيثــــم مولــــــــى ب

وحيــــــــــــــــــــــــــــــــدة �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد293

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد294 وردة �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وفديــــــــــــه �سعيــــــــــــــــــــــــــــــد احمــــــــــــــــــد ح�سيــــــــــــــــــــــــن295

ســــــي296 لو دالغفــــــــور ال دال�سمــــــــد ع يا�ســــــــ ع

ســـــــــــــي297 لو مـــــــــــــــد ال يا�سيـــــــــن وجـــــــــــداد داد 

ســـــــي298 لو مــــــــــــود ال ــــــــــــا  مــــــــد اإ ن  يــــــــ

ـمــــــد ال�سيـــــــد 299 داحلميـــــــد  يو�ســــ هانــــــي ع

ــــ300 ـــــــــــا�ص ال�سا مــــــــــد حنيـــــــــــ ع يونــــــــ�ص 

مة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية  ا  :™HÉJ
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