
الفرع الرئيسيشيماء العنقودي 

سيد شهول و 
فضيلة 

روي

الخوضيونس الغريبي

الخويرحمد الوهيبي 

عبدالمجيد 
الهاشمي

الخوير

الخويرأحمد الشقصي 

الخويرياسا السيفي 

الخويرسلطان الحارثي

الخويرمحمد الصلطي 

الوطيةمعاذ الهنائي

الغبرةإ الكعبي 

الغبرةس المحربي

الغبرةع الخليلي 

نزوىم العنقودي

نزوىس العميري 

نزوىم السيابي 

نزوىخ المحروقي 

نزوىم النبهاني 

نزوىم العنقودي

نزوىع الصبحي 

نزوىع الشكيلي 

نزوىم الصباحي 

نزوىح الخاطري

نزوىإ العبري

نزوىم العزري

ح الرواحي
جامعة السلطان 

قابوس

إ الحسيني 
جامعة السلطان 

قابوس

ف أبابنه 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةس الزبيدي 

صاللةم المرهون 

صاللةع عبده 

صاللةي قطن

صحارز الغيثي

صحارخ الحامدي
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بركاءخ الخزيري

بركاءس الرشيدي

بركاءن المشفري

بركاءم المبيحصي

البريميش المعمري

البريميو عبدالعزيز 

عبريط المنذري 

عبريس الشهومي 

عبريأ المفرجي

رويح الرزيقي 

رويع عبدالرحمن 

الخوضأ الذهلي 

الخوضأ المعولي 

الخوضس البحري

الخوضي عبدالرحمن 

صحمع السناني 

صحمخ السعيدي 

صحمو الحوسني 

القرمم مسعود 

القرمم عبدواني

القرمأ الفهدي

القرمح الحرملي 

القرمن البرواني 

القرمن الجهوري

القرمس الجابري

القرمس عبدالرحمن 

السيبخ الصولي 

السيبأ الرمضاني 

السيبإ الهاللي 

الخويرخ الندابي 

الخويرز و م 

صورم عبداهلل 

صورخ الربيعي 

صورأ السرحاني 

صورن الغداني 

صورخ العريمي 
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صورج المسكري

الوطيةس الفريسي

الوطيةم العيسائي

الوطيةح الخنبشي

الوطيةأ با علوي 

الوطيةف المشرفي 

الوطيةم الوهيبي 

الوطيةس اللواتي 

الوطيةإ  الهادي

مطرحس الوهيبي 

بهالءن الهنائي

بهالءس الكلباني 

بهالءع الهنائي

بهالءن المحروقي

بهالءخ الخاطري

بهالءهـ الصبحي 

بهالءح المحروقي 

بهالءس الهنائي

بهالءل الشكيلي 

بهالءأ الشكيلي 

بهالءم اليعربي

بهالءف الهنائي 

بهالءهـ الخليلي 

شارع 1٨ نوفمبرهـ الحميدي

شارع 1٨ نوفمبرم العبري

سناوق المحروقي

سناوس الراشدي

سناوس الشيذاني

سناوع القنوبي 

العامراتخ البوصافي 
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