
صحارزليخة الشيزاوي 

السيبناصر العزري

الخويرسليمان السالمي

الخويرحسن العلي

مطرحسالم الوهيبي

مطرحخديجة البلوشي

مطرحراجو ثاناجادان

مطرحشيماء البلوشي

مطرحقاسم الشعيلي 

الفرع الرئيسيز الوهيبي

الفرع الرئيسيس الهاشمي

الفرع الرئيسيف اللواتي 

الفرع الرئيسيم األخزمي

الغبرةخ السنيدي

الغبرةف التميمي

الغبرةص البلوشي

الغبرةب المقيمي

نزوىم البحري

نزوىأ العدواني 

نزوىأ السالمي 

نزوىخ السليماني 

نزوىإ العبري 

نزوىص اإلسماعيلي 

إبراءأ السابعي

إبراءم اليزيدي

أ العامري 
جامعة السلطان 

قابوس

ر البشري 
جامعة السلطان 

قابوس

ع الجهوري
جامعة السلطان 

قابوس

خ الجابري
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةف الرواس 

صاللةع الغزالي

صاللةأ النجار

صاللةم المسهلي 

صاللةأ الزوامري

صاللةم با عبود
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صحارإ قمر الدين 

صحارم األشخري 

صحارح العمراني 

صحارخ البلوشي 

صحارأ الشبلي 

بركاءع البلوشي 

بركاءع الكيومي 

البريميح الرشيدي

البريميم الكعبي 

عبريس المقبالي 

عبريب المجرفي 

عبريخ العبري

عبريغ الفارسي 

رويج ناندا 

رويي فاضل 

رويح الندابي 

الخوضش اإلسماعيلي 

الخوضز الشيباني 

الخوضخ الهنائي 

الخوضم القلهاتي 

الخوضف الزدجالي 

صحمي الرشيدي

صحمع الكيومي

صحمأ البادي

القرمس الرواحي 

القرمأ المعمري 

القرمي البوصافي 

القرمإ العزري

السيبخ اليوسفي 

السيبب الفوري 

السيبم العامري

السيبع البوسعيدي 

السيبه العوفي

الخويرس الحارثي

الخويرب الراشدي

الخويرخ الندابي
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الخويرم البلوشي

الخويرس الحارثي 

الخويرر الشيدي 

الخويرأ المحروقي 

الخويرأ الجابري

صورن العلوي 

صورج الرزيقي 

صورع العلوي

الوطيةإ البلوشي

الوطيةأ العميري

الوطيةإ سليمان 

الوطيةن العامري 

الوطيةأ الشيراوي 

بهالءع و ع 

بهالءم السهيلي 

بهالءع الخاطري

بهالءح الشريقي 

بهالءع العبري 

بهالءخ الحراصي 

بهالءح الدرعي 

بهالءم القصابي

بهالءس الربخي

شارع 1٨ نوفمبرف أحمد

شارع 1٨ نوفمبرر الخليلي 

شارع 1٨ نوفمبرع خان 

سناوح الغافي 

سناوم الصوافي 

العامراتخ العامري

العامراتس الغماري
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