
وزارة األوقاف والشؤون الدينية

إعــــــــالن

اأوًل: حمافظة ظفار: املجموعة الأوىل: مواعيد 

املقابالت: يوم الثالثاء 27 من رجب 1438هـ

املوافق له 25 اأبريل 2017م

يف متام ال�صاعة الثامنة �صباحًا باملديرية العامة لالأوقاف 

وال�صوؤون الدينية مبحافظة ظفار  »�صاللة«

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

5491836عي�شى اأحمد علي املع�شني

14
180665حممد �شعيد اأحمد امل�شيخي

9286154�شهيل حممد �شهيل جهوم املع�شني

5353706حممد بخيت �شعيد املع�شني

6475784اأنور مب�شر احمد احلب�شي

25
3555933عو�ض ب�شري �شبتي ال�شجيبي

1741451علي رجب حزاجي بهدور

2529628معمر عبدالغني رم�شان بيت م�شتهيل

5851916�شامل احمد م�شلم خينان ال�شحري

52
7367442خويدم البخيت م�شتهيل قيطون ال�شحري

5166089علي بخيت حممد قيطون ال�شحري

5166037حممد بخيت حممد قيطون ال�شحري

6132191ثاين �شعيد علي �شنيت ال�شحري

5

1647443حممد مبارك اأحمد غفرم ال�شحري

2567728م�شلم عي�شى علي بيت �شعيد

127748علي حممد �شعد غفرم ال�شحري

1282962احمد �شعيد حممد ك�شوب

1770958خالد عبداهلل �شعيد ال�شيداد

59
5011875�شعود عبدالعزيز عو�ض املرهون

1915989فوؤاد حبظه علي حبظه

7487828�شريف م�شلح حرب بيت ف�شة

2011934عمر ح�شن عو�ض احلاج

24
4098احمد عو�ض حممد باحجاج

2752386حممد ح�شن عو�ض احلاج

11773345م�شلم عي�شى حماد العوائد

6596436علي اأحمد م�شعود املع�شني

100
14471863�شهيل احمد �شهيل املع�شني

300966�شامل م�شلم �شعيد عمو�ض

6049604�شعيد �شام�ض مبارك رعبوب ال�شحري

11242698ح�شن م�شلم علي عامر جيد املهري

90
9234413عبداهلل اأحمد �شهيل عامر جيد

6420681حماد اأحمد حماد عامرجيد

1345134بخيت م�شلم علي عامر جيد املهري

1183118اأحمد مبارك م�شلم امل�شيخي

34
2714783حممد علي حممد الهاليل

7113882بخيت علي حممد باقي

5121035يو�شف علي حممد الهاليل

14235731نائف احمد علي ال�شحري

72
3855952�شعيد مبارك م�شلم امل�شيخي

5653477م�شلم مبارك م�شلم امل�شيخي

2135251اأحمد فرحان حممد ال�شحري

1807726عي�شى �شعيد م�شلم املع�شني

8
1315586حماد م�شلم علي املع�شني

5677772�شعيد حماد م�شلم املع�شني

424789حماد م�شلم حماد املع�شني

6254037ابراهيم ح�شني �شامل العامري

48
14743878علي م�شلم اأحمد الربعمي

7313833يو�شف �شامل عامر العمري

6253949حممد ح�شني �شامل العامري

2914097م�شعل عامر �شامل ثوعار املهرى

5
7448891حماد بخيت �شهيل مري�ض العمري

260085حامد حممد ح�شن الكثريي

7448886م�شلم بخيت �شهيل العمري

5044397اأحمد �شعيد علي ازاد الكثريي

129
5219843علي هالل �شعيد الكثريي

13265935علي �شامل علي الكثريي

3635367اأحمد �شامل اأحمد النوبي الكثريي

5720309خالد �شعيد حممد امل�شيخي

18

5334628خالد حممد �شامل امل�شيخي

5677683علي حماد م�شلم املع�شني

183498�شامل احمد حممد الكثريي

12710928�شعيد علي �شهيل حوا�ض العامري

2695687�شعيد علي اأحمد ربعات امل�شهلي

51
834484احمد �شعيد عي�شى رعفيت

5067225م�شلم علي احمد امل�شهلي

9327691مدين علي �شعيد غوا�ض

6042032احمد �شعيد احمد رجحيت املهري

19
68487151مبخوت �شلّيم عوي�شان قم�شيت املهري

6175413�شعيد �شامل �شهيل م�شلم بيت رجحيت

5086299عبدالقادر حممد �شعيد عامر جيد

2249381حممد اأحمد �شهيل امل�شيخي

13
5917161م�شلم علي احمد امل�شيخي

9885677�شعيد �شامل جمعان امل�شيخي

1577927�شعيد علي اأحمد امل�شيخي

1144054عبداهلل علي عبود رعفيت

82
7499502عبدالعزيز حممد احمد رعفيت

13879238حممد اأحمد �شعيد رعفيت

5265749عبدالرحمن عو�ض اأحمد �شعيد رعفيت

حمافظة ظفار: املجموعة الثانية: مواعيد املقابالت: يوم 

الثالثاء 27 من رجب 1438هـ املوافق له 25 اأبريل 2017م

يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرًا باملديرية العامة لالأوقاف 

وال�صوؤون الدينية مبحافظة ظفار  »�صاللة«

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

9345392علي حممد �شامل جعبوب

17
4911673م�شلم م�شعود �شامل جعبوب

18385738حممد اأحمد عو�ض جعبوب

740031احمد حماد �شهيل جعبوب

9895572عبدالعزيز عبداهلل �شعد باوزير

137
6189935احمد عبداهلل �شعد باوزير

2426841خالد عبداهلل �شعد باوزير

13799818حممد بخيت م�شلم امل�شيخي

7557236اأحمد علي �شامل امل�شيخي

2
10808113علي �شامل مبارك العمري

5128645اأحمد �شعيد �شامل ميلكان امل�شيخي

12446185علي �شعيد علي امل�شيخي

1969724علي عمر احمد باعمر

110

3596425حممد عمر اأحمد باعمر

2991139علوي عمر اأحمد علوي باعمر

6995891عقيل عمر اأحمد باعمر

6995904عبداهلل عمر احمد باعمر

160885�شعيد علي دبالن عامرجيداملهري

36

2992549حممد اأحمد �شامل عامرجيد املهري

1327939اأحمد حممد �شعيد بروك عامر جيد

8181484علي احمد �شعيد �شفرار

2589803حممد احمد علي بروك عامر جيد

1029507�شامل علي جمعان عاطف اليافعي

128
1687847م�شلم احمد �شهيل املع�شني

1570941م�شتهيل حممد م�شلم رجحيت املهري

1456618�شعيد بخيت علي رجحيت املهري

14706841عبداهلل م�شلم علي ثويبت باحلاف

106
5992227�شامل م�شلم �شعد ثويبت باحلاف

7327258علي ثابت �شهيل باحلاف

3719704حممد �شامل �شعيد باحلاف

3191202احمد �شامل �شعيد الربعمي

22
8347901اأحمد �شعيد حماد الربعمي

12361229غازي �شهيل بخيت الربعمي

7187322غازي �شامل �شعيد الربعمي

ثانيًا: حمافظتا جنوب الباطنة وجنوب ال�صرقية 

املجموعة الأوىل: مواعيد املقابالت: يوم اخلمي�س 29 من 

رجب 1438هـ املوافق له 27 اأبريل 2017م

يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرًا بكلية العلوم ال�صرعية 

باخلوير - م�صقط

حمافظة جنوب الباطنة

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

9091181فهد نا�شر حمد اخلرو�شي

54
13006534عبدالعزبز �شليمان �شعيد العويف

4404364عادل �شعيد �شليمان اخلرو�شي

3478268حمود خلف �شيف الذهلي

5370105ح�شني علي �شليمان املياحي

47

7258965فهد حممد علي ال�شلتي

2417086وليد �شعيد حمود ال�شارمي

1476896يعقوب �شالم زايد اخلرو�شي

2105787زكريا زاهر خلفان الفهدي

1729683خمي�ض نا�شر را�شد البادي

2055723�شعيد حميد مطر ال�شوياين

12247924�شلطان �شيف �شامل الفهدي

5370105ح�شني علي �شليمان املياحي

18160621في�شل خمي�ض �شعيد املالكي

35
2452704جمعه حممد �شامل املالكي

15103676جميل �شامل جمّيل املالكي

9130155�شيف علي را�شد املالكي

7021644خالد حمدان عبداهلل البلو�شي

49
3665478احمد �شامل حممد البلو�شي

8291685حممد علي مراد البلو�شي

10824321حممد خمي�ض �شالح البلو�شي

8040057خالد عي�شى اأحمد الفار�شي

44
1204097ح�شني خمي�ض العبد ال�شعدي

8164485�شعيد خمي�ض �شعيد العفاري

8696767بدر �شيف حممد الف�شيلي

1588979خمي�ض �شبيل عبداهلل البلو�شي

 150
508967�شامل �شبيل عبداهلل البلو�شي

534062غالب خلفان �شعيد احلمداين

488217عبداهلل حممد عبداهلل البلو�شي

7891056حممد عبدالرحيم عيدوك البلو�شي

 154
2254621عمر مال اهلل يو�شف البلو�شي

4507334نبيل �شليمان عبداهلل البلو�شي

11773275حممد عبدالعزيز حمود الزدجايل

11267784حممد قا�شم حممد البلو�شي

 148 
8749832نا�شر عبداهلل نا�شر العفاري

7219928ح�شني علي عبداهلل البلو�شي

2261636�شالح عبداهلل �شعيد البلو�شي

5753009علي عبداهلل دريائي البلو�شي

 143 
9799133مو�شى دروي�ض عبداهلل البحر البلو�شي

2888904م�شعل �شعود علي الزدجايل

7967691يو�شف عبدالكرمي علي البلو�شي

3498953خمي�ض حممد جمعه اجلرادي

 105 
276667خمي�ض عبداهلل �شعيد اجلرادي

2677259اأحمد بدر �شيف احلرا�شي

11260009علي حمود خمي�ض اجلرادي

حمافظة جنوب ال�صرقية

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

5207709حمد خمي�ض �شعيد �شامل احلكماين

32
5907885�شمي�شه جمعه خمي�ض احلكمانية

5207803موزه خمي�ض �شعيد احلكمانية

5207733رحمه خمي�ض �شعيد احلكمانية

18166249نا�شر خليفه علي را�شد احلكماين

94
9231857حممد خليفه علي احلكماين

14062612عذراء خليفه علي احلكمانية

14710634�شاحله خليفه علي احلكمانية

8570654اأحمد �شعيد حمد حميد ال�شعيبي

112
4790116حمود �شيف مالك الراجحي

9234619هالل عامر حممد ال�شكيلي

14068386عامر را�شد �شامل امل�شروري

3616907�شعود �شامل م�شعود حممد ال�شنيدي

126
7440728عبداهلل اأحمد �شعيد ال�شنيدي

4076652احمد نا�شر حممد �شعيد ال�شنيدي

9782603يحيى �شامل را�شد ال�شنيدي

224467عبداهلل حمد حممد الكا�شبي

85
2238981حممد حمد حممد الكا�شبي

6335734م�شلم حمد م�شلم الغيالين

12479785يا�شر حممد جمعه ال�شاعدي

5812369�شامل م�شلم خمي�ض الن�شريي

81
8555945احمد �شعيد جمعه ال�شماخي

580643حممد نا�شر جميع املرهوبي

1556015حمود �شامل حماد الرا�شدي

1757109جمعه �شامل �شليم خمي�ض املقحو�شي

27
2945285نا�شر �شليم نا�شر العلوي

5016257�شادق جمعه �شامل املقحو�شي

1012626جمعه �شالح خمي�ض عبداهلل امل�شكري

3100988حمد علي عبداهلل ال�شاعدي

67
2548247�شعيد خمي�ض را�شد جمعه الفار�شي

17371839خالد �شلطان علي �شعيد ال�شاعدي

991757�شهيل عبداهلل ن�شيب العرميي

4772472مر�شد �شماح علي املقيمي

166
4026297اأحمد تاعب م�شعود العلوي

6074133�شامل �شعيد عبيد امل�شريف

4322621عبدالعزيز را�شد خمي�ض ال�شواعي

368553�شامل حمدان را�شد امل�شريف

23
8013819�شعيد فائل را�شد م�شعود ال�شتمي

255182�شامل عبداهلل حممد املاخلي

934373نا�شر مبارك �شامل امل�شايخي

4487471علي �شامل �شالح ال�شاعدي

62
11714106ناجم حممد نا�شر اجلعفري

10797836�شعيد حمد حممد �شليمان الكا�شبي

4875072�شامل حممد خمي�ض ال�شاعدي

9917411حممد عبداهلل حمد خمي�ض احلكماين

43
9758725خمي�ض جمعه �شلطان ال�شتمي

10601963�شامل عبداهلل حمد احلكماين

10959341حممد علي را�شد احلكماين

ثالثًا: حمافظة م�صقط املجموعة الأوىل: مواعيد 

املقابالت: يوم اجلمعة 30 من رجب 1438هـ

املوافق له 28 اأبريل 2017م يف متام ال�صاعة الثامنة 

�صباحًا بكلية العلوم ال�صرعية باخلوير - م�صقط

حمافظة م�صقط

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

7378737خلفان �شيخان را�شد الهنائي

120
4890408حممد �شيخان را�شد الهنائي

6423757حممد خلف غامن البحري

4557474ن�شره ابراهيم علي الأزكية

7472764حامت حارث �شيف اآل عبدال�شالم

30
3444036م�شعود عامر علي ال�شيذاين

6779848نبيل �شيف عامر اجله�شمي

10001522ا�شماعيل �شيف �شالح احلارثي

1916747م�شلم را�شد حممد اخلائفي

87
4661175روحيه را�شد حممد اخلائفية

2232743�شعيد حممد هالل الربواين

7425705نبيله عامر خمي�ض الهنائية

3050798را�شد حممد را�شد العامري

104
2904563�شعيد حمد �شعيد العامري

9154886ماهر حمد �شامل العامري

14614036حممد حمد �شامل العامري

2135181عبداهلل نا�شر عبداهلل الرزيقي

97

15558298قا�شم حممد علي �شامل الغداين

6510989�شعيد نا�شر عبداهلل الرزيقي

11742565علي حممد علي �شامل الغداين

14001327�شليمان �شامل حميد الرزيقي

3052525اأحمد �شامل حمد �شليم الها�شمي

26
14672216�شعيد حممد هالل حممد الغنبو�شي

22863939حممد عبداهلل مبارك اليعربي

14202286تعيبه �شليم �شامل الها�شمية

13727721فهد را�شد خمي�ض احلب�شي

91
6231968عادل علي عبداهلل ال�شيابي

1859186عبدامللك عبداهلل حممد العيدرو�ض

1813585عبدالرحيم عبداهلل حممد العيدرو�ض

1280283مال اهلل جمعه را�شد احلديدي

118
2182023عبداحلكيم توفيق مرزوق الباروت

4716877عبداهلل حميد �شليمان اليحيائي

3528369جنيب �شامل �شيف العادي

1224139نا�شر حمد �شيف الفليتي

70
7514716نا�شر مرهون �شامل اليحيائي

485399جمعه خلفان �شليمان ال�شامري

3468204خالد نا�شر حميد العدوي

1709865�شعيد جمعه �شامل الغزيلي

113
13999442يو�شف عي�شى جمعه البو�شايف

518787�شعيد نا�شر جمعه البو�شايف

12179166�شهاب اأحمد علي ال�شلماين

6196777طالل حمود اأحمد الرا�شدي

108
3352193اأحمد �شعيد �شامل الفرقاين

13003875هيثم حممد يو�شف الأغربي

9517747مو�شى يو�شف �شيف الغربي

4825968فهد خمي�ض عبداهلل احلكماين

65
10762476�شالح فايل خمي�ض احلكماين

5597171خمي�ض مبارك جمعه �شامل احلكماين

5256036�شعيد خمي�ض علي احلكماين

8854905اإبراهيم �شعيد حميد الوهيبي

69
9184434خالد �شامل �شعيد الوهيبي

2231971علي �شامل �شعيد الوهيبي

14820962قحطان �شويدان دروي�ض املعويل

7063949�شعيد حممد �شامل اجلابري

71
11854207في�شل عبداهلل �شليمان اجله�شمي

2305016يو�شف حممد �شامل احل�شني

441647�شعيد �شليمان نا�شر الرا�شدي

ثالثًا: حمافظة م�صقط املجموعة الثانية: مواعيد 

املقابالت: يوم اجلمعة 30 من رجب 1438هـ

املوافق له 28 اأبريل 2017م يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرًا 

بكلية العلوم ال�صرعية باخلوير - م�صقط

حمافظة م�صقط

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

7528784خالد عبداهلل را�شد احلديدي

39
8023025هالل عبداهلل را�شد احلديدي

2315582�شامل خلفان �شعيد الو�شاحي

8375511علي حممد را�شد املزروعي

118602ح�شني حبيب ابراهيم اآل �شنان

76
5282345ح�شني اأنور ح�شن اللواتي

3176053ح�شن م�شطفى عبداخلالق

3636003موؤمن حممد حبيب اآل �شنان

2268295يو�شف مرهون حمد الرحبي

74
2503329خالد مبارك �شامل الرحبي

7435647حبيب مبارك �شامل حممد الرحبي

7368533عي�شى مرهون حمد الرحبي

1491975يحيى جمعه را�شد احلب�شي

78
3445798يعقوب جمعه را�شد م�شلم احلب�شي

2576851نبيل عي�شى حممد احل�شني

2838108مو�شى جمعه �شيف احل�شني

10121819هالل علي �شعيد العي�شائي

40

11910148حمود �شيف حمود الرواحي

5642463ابراهيم �شيف حمود الرواحي

1509173عو�ض �شليمان خلف اأمبو�شعيدي

2596101خليل بدر علي الرقي�شي

2430259طالب علي نا�شر حميد الرا�شدي

114
8485534بدر هالل خالد البو�شعيدي

1891283عبداهلل حممد �شامل العبديل

3278565هالل حمد عبداهلل احلديدي

10856722هيثم خمي�ض �شعيد الغماري

119
200477�شامل حممد حمد الغماري

2598049حمد حممد حمد الغماري

302891�شامل حمود �شيف الغماري

9273234احمد �شامل حممد الغماري

122
4929191عبداهلل حممد �شامل علي املخيني

11919912حممد مبارك را�شد امل�شريف

1056842ح�شن �شليمان �شعيد املجيني

9266139�شلطان عبدالرحيم �شليمان البلو�شي

152
10752286في�شل عبدالرحيم �شليمان البلو�شي

7935552يعقوب �شليمان جمعه البلو�شي

7021663عبدالعزيز حمدان عبداهلل البلو�شي

1779733عبداهلل خلفان عبيد البلو�شي

60
1785802�شامل عبداهلل خلفان الغزايل

11919945حممود مبارك را�شد امل�شريف

11352214�شالح حممد را�شد امل�شريف

3893522حمود نا�شر حمود امل�شايخي

133
3433955نا�شر م�شلم �شعيد �شليم امل�شايخي

4825813حممد �شامل حممد امل�شايخي

4075518يا�شر �شلطان حمد امل�شايخي

1787647ربيع را�شد عبداهلل البو�شعيدي

158
6033125عبداهلل خمي�ض �شامل ال�شلطي

6886865جنيب عبداهلل م�شلم الغافري

8399483با�شم �شيف �شعيد الوهيبي

9140097هالل �شامل �شيف القروا�شي

33
8261541خالد �شليمان �شامل ال�شكيلي

3039839جلندى م�شعود �شيف الغرابي

8490789خالد خلفان �شامل املحروقي

2537782حممد عبداهلل اأحمد احلوقاين

171
8824321ابراهيم حممد حامد ال�شكيلي

6002397اأحمد علي حممد احل�شرمي

10586706حمد حممد عبداهلل الرواحي

2338368�شامل جميل عبيد الدويكي

146
2222604داود �شليمان �شعيد الوهيبي

621134�شليمان �شقيط دانوق اجلحايف

3123057في�شل علي طالب الطائي

2429393ا�شحاق يعقوب �شامل ال�شليمي

127
4229831اأحمد مال اهلل �شعيد الوهيبي

2611489اإبراهيم خمي�ض خلفان احل�شني

14725577وليد �شعود مطر الرم�شاين

ثالثًا: حمافظتا �صمال الباطنة والداخلية املجموعة 

الأوىل: مواعيد املقابالت: يوم ال�صبت 1 من �صعبان 

1438هـ املوافق له 29 اأبريل 2017م

يف متام ال�صاعة الثامنة �صباحا بكلية العلوم ال�صرعية 

باخلوير - م�صقط

حمافظة �صمال الباطنة

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

977947عبداجلليل حممد عبداهلل املر�شدي

66
6237057حممد عبداهلل نهيجل العمراين

3500652عمر ابراهيم علي النوفلي

3433285را�شد �شعيد را�شد املقبايل

6974682حافظ عبداهلل �شامل ال�شاحلي

1
2218774را�شد حمد �شعود ال�شناين

11550265حارث را�شد �شعيد احلارثي

10688661�شامي يو�شف اأحمد الربيدعي

2680955علي مبارك م�شبح الر�شيدي

45
2815247علي نا�شر عبداهلل الر�شيدي

13741953حممد �شعيد �شيف الر�شيدي

13417845ابراهيم مبارك م�شبح الر�شيدي

6343601عامر مرهون �شعيد املعمري

86
7329178خالد مرهون �شعيد املعمري

7329159طارق مرهون �شعيد املعمري

7511227نا�شر مرهون �شعيد املعمري

1482768�شلمان ح�شن علي العجمي

79
702156عبداهلل ا�شحاق عبداهلل العجمي

7876947م�شطفى علي خمي�ض العجمي

9247563علي ح�شن علي العجمي

7259161علي �شعيد علي احلامدي

156
11850954عزيز حممد علي املكتومي

1202477م�شعود را�شد م�شعود احلامدي

3623665اأحمد علي حمدان را�شد النا�شري

1498366خمي�ض �شامل حممد الوهايبي

21

11257729�شيف حمدان �شليم ال�شعيدي

9132829�شالح �شليمان حميد احلو�شني

6211925مرهون خمي�ض حميد احلو�شني

1285879مبارك فا�شل �شعود احلرا�شي

2030515خليفه جميل علي الهندا�شي

37
2006253خمي�ض علي �شيف الرواحي

9769088عا�شم �شعيد عبداهلل احلو�شني

1203221علي را�شد حممد الفزاري

11870383هيثم �شعيد ا�شماعيل البلو�شي

4
10504114اأحمد �شعيد ا�شماعيل البلو�شي

2194709يو�شف م�شبح مبارك البلو�شي

12868209عبدالرحمن �شعيد ا�شماعيل البلو�شي

1945242�شليمان علي عبيد رجب املخمري

99
1107683احمد حممد احمد امليا�شي

1883401�شلطان را�شد حممد الكعبي

3085085نا�شر حمد �شعيد الزعابي

1897764اأحمد �شيف اأحمد ال�شعدي

80
7427836ح�شن حممد �شعيد ال�شيدي

6830882عبداهلل علي حممد الكعبي

8194225طارق حممد �شعيد �شاملني ال�شيدي

2687168�شامل حمد جميل النعماين

68
7988154فهد حممد �شعيد احلو�شني

9728544في�شل �شيف نا�شر را�شد النعماين

9069058اأحمد را�شد �شامل الفار�شي

10946838عمر عبداهلل �شامل را�شد الفار�شي

 115

2566089حممد �شامل را�شد ال�شعيدي

11591319حممد علي �شعيد الربهومي

8281208نا�شر خمي�ض حارب عبداهلل ال�شعيدي

1642929�شعيد علي �شعيد الربهومي

3826379حمد را�شد حمد املزيني

 116
497743خمي�ض عبداهلل را�شد ال�شاحلي

8878071عبداهلل را�شد حمد املزيني

1923491حمد عبداهلل حمد املزيني

6359776علي خمي�ض �شامل اجلابري

 138
5745447هالل �شيف زايد ال�شيادي

5169667عبدالرحمن عبداهلل حميد املنوري

6064557هالل �شعيد عبداهلل املنوري

11921837اأ�شعد عبداهلل حبيب البو�شعيدي

 149

10362905اأحمد نا�شر را�شد الوهيبي

108872خليفه �شعيد نا�شر ال�شناين

9084742�شامل حممد را�شد الفزاري

6475708عبداهلل حميد را�شد ال�شبلي

1856067حمد �شعيد ح�شن الرواحي

157
5870592�شامل را�شد �شامل املقبايل

5870619�شعيد را�شد �شامل املقبايل

5870624�شيف را�شد �شامل املقبايل

9746512اأحمد را�شد �شامل ال�شناين

109
8764236نايف عامر �شامل ال�شناين

8005132�شعيد حميد علي ال�شعيدي

7999895هالل حميد علي ال�شعيدي

2266361ا�شداهلل جعفر علي املو�شوي

125
1689204فهد عبداهلل احمد الك�شري

1895188علي عبداهلل علي العجمي

992942عدنان جعفر علي املو�شوي

2786955فهد نا�شر علي ال�شناين

147
777574خمي�ض مرهون علي ال�شناين

886538م�شعود عامر را�شد ال�شناين

3251691حممود جمعه بدر املعمري

8225234را�شد حمد خلفان القطيطي

117
14675616�شاعد �شامل �شاعد ال�شويل

2262962را�شد �شعيد مبارك ال�شرقي

15104191خالد �شعيد خلفان اخلوالدي

2816465ناجي حممد عبداهلل البلو�شي

131
11941355حممد �شالح حممد البلو�شي

7283437علي عبدالرحيم عبداهلل البلو�شي

14805072املوؤمن احمد ح�شن املعمري

10487168حممد اأحمد ح�شني العجمي

136
3193839ح�شني علي جا�شم العجمي

10487192ح�شن اأحمد ح�شني العجمي

8930786علي احمد ح�شني العجمي

حمافظة الداخلية

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

1888346خ�شيب �شلّيم �شامل املعني

58
2249943خلفان �شامل �شرحان ال�شكيلي

9113072اأحمد �شعيد �شيف ال�شق�شي

2135279نا�شر �شامل �شالم �شامل اليعقوبي

7425579عبدالعزيز �شعيد ماجد الكندي

29
8575641اأحمد �شعيد ماجد الكندي

7383518اأحمد �شعيد حممد �شيف الكندي

7383537خالد �شعيد حممد الكندي

3372751اخلطاب عمر حممد الغاوي

73
2976379يو�شف �شليمان �شالح امل�شلحي

3402204حممود �شليمان حممد الربومي

9932448اأحمد عبداهلل �شواد النحوي

9136158حممد �شعيد عبداهلل اخلاطري

42
11714022عمر �شلّيم �شامل اخلاطري

12956678�شيف �شعيد نا�شر اخلاطري

15071965حمدان �شعيد نا�شر اخلاطري

1544243�شالم �شليم �شامل النحوي

140
2676135�شامل �شالح �شامل العمري

10966412حممد �شامل �شالم النبهاين

476778اأحمد حمد �شليمان احلنظلي

1620864�شامل خلفان �شامل الدرعي

46
2843921نا�شر يا�شر عبيد الرواحي

6245224من�شور يا�شر عبيد الرواحي

6562626عبداهلل حممد علي اجلابري

387804حمدان حمود حمدان حمود الق�شابي

16

6577269�شعيد �شليمان زاهر �شامل اخلاطري

5120244�شلطان �شليمان زاهر اخلاطري

18584271را�شد حممد زاهر اخلاطري

6577133نا�شر حممد زاهر اخلاطري

9856062خالد م�شعود خمي�ض التوبي

41
8517091علي عبداهلل حممد التوبي

8553866عي�شى �شعيد زايد احلجي

10733212اإ�شماعيل خليفة خمي�ض احلجي

9996111خمي�ض �شامل فا�شل الرواحي

155

2281168�شامل عبداهلل �شامل العويف

7213766علي �شامل �شالم النبهاين

6975754ح�شن حممد عبداهلل العمري

9150095احمد زاهر حمود ال�شارمي

3294135يو�شف خليفه فا�شل احلرا�شي

50
7007937علي �شعيد فا�شل احلرا�شي

7523853اأحمد �شعيد عبداهلل احلرا�شي

1678983�شيف حمد عبداهلل احلرا�شي

2882718هالل حممد حامد ال�شكيلي

38
2603678علي �شالح املر الكندي

9108159داوؤد �شليمان م�شبح املنذري

11575262علي �شعد مبارك خلفان الريامي

2176568حمود حمدان ها�شل الهنائي

53
10212788علي �شبيح خلفان الهنائي

3871944اأ�شرف يحيى �شامل الهنائي

4851977حممد عامر حمد �شالح احلجري

2897099را�شد عبداهلل را�شد الذهلي

89
9077947علي عبداهلل را�شد الذهلي

7564645حممد عبداهلل را�شد الذهلي

1994131حمد حممد علي العربي

7067653حمدان حممد عامر عبيد الربعاين

174
9209496�شعيد �شليمان عبداهلل الريامي

12067064نا�شر خمي�ض جمعه املياحي

3940537اأحمد علي �شليمان علي املكتومي

3294632حممود جمعه را�شد الكندي

31
5695308اأحمد نا�شر �شامل العربي

4708611نبهان �شهيل را�شد �شامل املقر�شي

7691953�شيف مانع علي �شليمان الفار�شي

2347645علي �شيف عامر احلب�شي

163
2417756عبداهلل فا�شل �شامل ال�شليمي

1231529حممود �شيف �شعيد الرا�شدي

1222543يعقوب �شالح من�شور الرا�شدي

2054716حمد حممد حمد احل�شرمي

96
1544581�شامل عي�شى عبداهلل املحمودي

3087872بدر �شلطان مهنا العمريي

7602317اأنور حمد حممد املحروقي

1700935�شعيد وين بطي اخلمي�شي

15
9425196خالد معيوف وين اخلمي�شي

6325914عبداهلل وين بطي اخلمي�شي

10936226را�شد �شيف علي النبهاين

1069968�شليمان �شيف را�شد الهذيلي

111
7215972�شيف را�شد �شيف حامد الهنائي

11834521نبهان �شامل �شليمان الزرايف

8348941هالل حمد �شعيد الريامي

6278013حممود احمد حممد العزري

121
6760222عبداهلل حمد �شيف العزري

7612264وليد نبهان �شليمان النبهاين

3629481اأحمد حممد علي العزري

8002046�شامل �شعيد دروي�ض التوبي

123
6111966علي �شامل املر الكندي

3492397�شعيد علي حمد الزكواين

10696312حريز �شعيد دروي�ض التوبي

3646812زهران زاهر حممد العربي

160
10675136يعقوب �شامل حمدان �شعيد الناعبي

3604919�شعود �شعيد را�شد العربي

14863458حممد عبداهلل �شليمان العربي

ثالثًا: حمافظات م�صندم والظاهرة والو�صطى و�صمال 

ال�صرقية املجموعة الثانية: مواعيد املقابالت: يوم ال�صبت 

1 من �صعبان 1438هـ املوافق له 29 اأبريل 2017م

يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرًا بكلية العلوم ال�صرعية 

باخلوير - م�صقط

حمافظة م�صندم

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

869558ح�شن علي حممد املدحاين

7
2235998حمد حممد �شعيد �شّعود ال�شحي

2098173خالد حممد �شعيد �شّعود ال�شحي

1404494عبدال�شالم حممد اأحمد الكمايل

3727989�شالح حممد علي الكمزاري

83
3535586يو�شف احمد �شالح بن حربي الكمزاري

5604822جمعه عبداهلل علي الكمزاري

11552677ح�شن دروي�ض �شيود ال�شحي

حمافظة الظاهرة

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

2210757زايد حمود �شيف ال�شارخي

98
1002839خمي�ض �شامل علي نا�شر املنظري

989579�شيف خلفان حمود الوهيبي

309909م�شلم �شليمان حممد عامر احلامتي

1080364عبيد خلفان عبيد العزيزي

75

5255034خليفه عبيد خلفان عبيد العزيزي

5255015حممد عبيد خلفان عبيد العزيزي

791735حممد خلفان حممد �شيف الوح�شي

7701734�شعيد عبيد عبداهلل �شعيد الربخي

7790732حميد را�شد حميد را�شد ال�شهومي

57
1368155�شامل علي �شامل نا�شر ال�شهومي

1586478علي حميد �شليمان خلف ال�شهومي

2031063�شيف عبداهلل م�شبح نا�شر ال�شهومي

1515964علي عبداهلل منذر �شامل املنذري

175
4509657منذر علي عبداهلل املنذري

4509676حممود علي عبداهلل املنذري

4509662طالب علي عبداهلل املنذري

5105751عامر را�شد عامر �شيف الزيدي

151
5255029نا�شر عبيد خلفان عبيد العزيزي

8406004�شيف �شامل خلفان عبيد العزيزي

4704307�شامل �شعيد مطر العزيزي

2415752�شامل حمود نا�شر �شعيد اجلابري

142 
5150899ح�شني خمي�ض علي النا�شري

561635حممد علي حميد را�شد النا�شري

9001087رايه علي حميد النا�شرية

حمافظة الو�صطى

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

7354082حميد �شعيد �شامل �شعيد الوهيبي

11
10677829�شعيد غدير عبداهلل حمود اجلحايف

12967007عبداهلل حممد م�شلم احلكماين

2801752عليان علي �شامل احلكماين

حمافظة �صمال ال�صرقية

الرقم املديناال�سم

الرقم 

املرجعي 

للطلب

7132809مازن حمود حميد عبداهلل الطوقي

101
7132866حمدون حمود حميد الطوقي

6922�شعيد حممد حمود احلارثي

7132903�شعيد حمود حميد الطوقي

180735حممد �شعيد حممد الأغربي

162
904646حمود �شعيد حممد الأغربي

2934477خالد �شعيد حممد قليم الأغربي

9273591بدر �شعيد حممد قليم الأغربي

13818774ح�شني اأحمد ح�شني الرزيقي

95
5272699عبداهلل �شعيد عبداهلل الرزيقي

3393317حمد �شامل �شليمان احل�شيني

18612423نا�شر حممد جمعه نا�شر الرزيقي

502504عزيز حممد من�شور احل�شني

63
2160075نا�شر خلفان حميد احل�شني

12671335فهد �شيف �شعود احل�شني

8926458نعمه �شعيد ن�شري حميد الأغربية

1552387مرهون �شليم �شلّيم �شامل الها�شمي

20

4344762اأحمد �شعود خمي�ض �شعود احلنيني

919134نا�شر �شالح حب�ض احلب�شي

3846407�شامل يا�شر �شامل الرواحي

779704�شلوم �شابح �شامل بني عرابة

3053879�شالح �شامل خمي�ض البطراين

80
7593702عبدالرحمن عبداهلل �شليم عبوده امل�شكري

3604643حمدان عامر �شامل ال�شعدي

1854822خليفه م�شبح م�شعود احلب�شي

18943اأحمد عبداهلل حممد احلارثي

84
4537515مظفر عبيد هالل العامري

2274626ها�شل �شليم جميل الفالحي

3491619يا�شر حمود حممد امل�شروري

7661556حممد نا�شر �شلطان خلفان ال�شيفي

6
7385419�شامل نا�شر �شلطان ال�شيفي

3055733نا�شر �شعيد نا�شر ال�شعدي

2043876عامر �شامل نا�شر ال�شعدي

3058744علي �شليم م�شعود ال�شعدي

55
10135732خمي�ض نا�شر م�شعود ال�شعدي

9272284حمود حميد علي م�شعود ال�شعدي

8351127حممد حبيب م�شعود ال�شعدي

1626356حمد حميد �شعّيد اجله�شمي

159 
6987437�شالح عبداهلل عزان عبداهلل اجله�شمي

12834629عبدالعزيز اأحمد �شام�ض اجله�شمي

3719475ح�شني مبارك فا�شل اجله�شمي

5158029�شالح يا�شر �شامل �شعيد الرواحي

107  
788269�شامل احمد �شعيد الرواحي

2966878اأحمد نا�شر اأحمد �شليم الرواحي

10480969�شلطان نا�شر اأحمد الرواحي

930622�شعيد حممد علي العامري

92  
965907حممد �شالح �شامل ال�شبيبي

1866013�شعيد حمود �شعيد ال�شوايف

2690742هالل عبداهلل �شعيد حمود امل�شكري

677009�شعيد �شامل حمود احلجري

124  
4427563�شعيد حمد �شامل احلجري

8360704اأحمد �شعيد �شامل احلجري

10201647فهد �شامل يو�شف اليحمدي

1280456حمد عامر علي البطا�شي

9  
11563696اميان حمد عامر علي البطا�شية

12991607اأ�شعد حمد عامر البطا�شي

11563785فتحيه حمد عامر علي البطا�شية

14150424�شيف حميد حممد �شعيد الرحبي

132  
7697989اأحمد عبداهلل خ�شيب اجللنداين

2382823نا�شر عبداهلل خ�شيب اجللنداين

8721562�شالح عبداهلل علي اجللنداين

3053879�شالح �شامل خمي�ض البطراين

88  
7593702عبدالرحمن عبداهلل �شليم عبوده امل�شكري

3604643حمدان عامر �شامل ال�شعدي

1854822خليفه م�شبح م�شعود احلب�شي

268242خالد حممد زايد املحرزي

134
11657497املن�شور م�شعود زايد املحرزي

14343178�شبيب �شليمان حمود املحرزي

2966461يحيى خالد �شالم املحرزي

والله ولي التوفيق

على ضوء إعالن وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالصحف المحلية عن فتح تسجيل شركات حج جديدة تعلن الوزارة للذين تقدموا بطلباتهم عبر النظام اإللكتروني لتسجيل حجاج سلطنة 
عمان لتأسيس شركات جديدة أن عليهم الحضور في المواعيد المقررة إلجراء المقابالت بحسب التواريخ والتوقيت والمكان المحدد بهذا اإلعالن، مصطحبين معهم المستندات التالية: 
التوقيت                    الشركاء بكل شركة في نفس  أن يحضر  شريطة  البنكية – أصل شهادة عدم محكومية«  المالية  المالءة  الدراسية – أصل شهادة  الشهادة  البطاقة الشخصية – أصل  »أصل 

ولن ينظر في الطلب الذي ال يستوفي االشتراطات أعاله أو يأتي بعد الفترة المقررة للمقابلة وستكون المواعيد وفق المحدد بالكشوف المرفقة باإلعالن.


