أسماء المقبولين في ملتقى الشباب العماني الثاني
 -فئة الشباب -

1.1إبراهيم راشد ناصر الخزيمي
2.2إبراهيم علي فريش الهنائي
3.3أحمد بن سعيد الغداني
4.4أحمد بن ناصر بن سيف السالمي
5.5أيمن بن محمد بن سعود الرواحي
6.6بدر صالح سعيد العبري
7.7بدر مسعود حمدان
8.8تركي بن علي البلوشي
9.9جالل بن حمد بن المر الحضرمي
ُ 1010حسام ربيع الجابري
1111حسين تقي عبدالعلي اللواتي
1212حمد بن نعيم بن محمد الحرسوسي
1313خالد بن سيف بن محمد البوسعيدي
1414خالد علي حمد العمري
1515خميس بن سليمان بن محمد السلماني
1616سالم عبدالله الشنفري
1717سامي بن سالم بن عبدالله العبدلي
1818سعيد بن خلفان بن محمد البوصافي
1919سعيد بن سلطان بن سعيد البوسعيدي
2020سعيد بن علي بن سالم الندابي
2121سعيد حميد سعيد العامري
2222سلطان علي حمد القمشوعي
2323سليمان بن محمد بن سالم مقيبل
2424صالح بن راشد بن حمد الرحبي
2525عبدالرحمن بن سعيد العدوي

2626عبدالله بن حميد بن سالم الحارثي
2727عبدالله بن زايد بن سعيد الشكيلي
2828عبدالله بن سليمان بن سالم الحاتمي
2929عبدالله بن ناصر بن حميد السليماني
3030عزان بن علي بن عبدالله الجرداني
3131علي مقبول علي اللواتي
3232عمار بن سالم بن علي الرواحي
3333فهد بن عبدالله بن محمد الصقري
3434قيس بن سالم بن محمد المقرشي
3535قيس عبدالله محمد الشبلي
3636ماجد خميس راشد العدوي
3737ماجد راشد حميد الكلباني
3838محمد سعيد سعود الجنيبي
3939محمد صالح سعيد البحري
4040محمد ناصر مهنا العبري
4141محمود بن عبدالله بن راشد العامري
4242مشعل بن محمد بن ناصر الصارمي
4343مصبح علي سعيد السعيدي
4444معشن مجمد الغيثي
4545مهند عبدالغفور الخضر
4646ناصر سالم جمعة الحجري
4747هالل عبدالله محمد المعمري
4848هيثم بن أحمد بن سليمان السالمي
4949هيثم بن حسين بن محمد اللواتي
5050يوسف محمد علي البلوشي

أسماء المقبولين في ملتقى الشباب العماني الثاني
 -فئة الفتيات -

1.1أحالم بنت سعيد الذهلي
2.2الشذى بنت ناصر بن خليفة الحراصية
3.3أنفال بنت خلف بن سليمان الصبحية
4.4إخالص سنجور الحجري
5.5إسراء حسين محمد جواد اللواتي
6.6إيمان سالم حمدان
7.7إيمان فضل بيت بن سليم
8.8أسماء سليمان محمد الحديدي
9.9أصيلة محمد الخمياسية
1010أمل محمد خلف الخاطري
1111أميرة بنت حارث بن ناصر الحراصية
1212بثينه منصور ناصر زاهر الخروصيه
1313تهاني خميس خلفان اللمكي
1414تهاني عبدالله الحوسنية
1515حوراء عبدالله عبدالوهاب
1616خلود عبدالله السناوي
1717خوله ناصر محمد
1818دعاء حسين محمد جواد اللواتي
1919رجاء بنت حبيب بن عبدالله
2020رحمة بنت محمد بن عبدالله الراسبية
2121رشا راشد سيف الفهدي
2222روان سالم بخيت العمري
2323زبيدة بنت علي بن عبدالله الزدجاليه
2424زينب بنت ناصر بن محمد الصوافي
2525سالمة محمد يحيى الحجري

2626سلطانة محمد حمد المزروعي
2727سوسن بنت يعقوب بن در محمد البلوشية
2828شذا بنت درويش خميس الفالحي
2929شروق بنت ناصر بن سعيد الصبحي
3030شمساء هالل علي اإلسماعيلية
3131شيخة خميس جمعة البهلولي
3232شيماء عبد الخالق البلوشي
3333شيماء محمد حاتم البلوشي
3434صفيه حمود محمد الصوافي
3535عاتكة بنت خليفة بن عبدالله العامرية
3636عصمة كريم بخش دادكريم البلوشي
3737فخرية بنت خميس بن سيف الحسني
3838كوثر ابراهيم علي العجمي
3939ليلى ابراهيم محمد الشحي
4040مروة بنت أحمد بن سالم الخربوشية
4141مروة بنت حميد بن محمد الحارثية
4242مروة حمد سعود أمبوسعيدي
4343مروة راشد الفليتي
4444مروى أحمد خميس الجهوري
4545مريم يوسف حسين البلوشي
4646منى بنت احمد بن محمد البلوشيه
4747ميمونه بنت سليمان بن سعيد المعمري
4848هاجر سالم سلمان الكندي
4949وطفه بنت مسعود بن راشد الفارسية
5050وفاء بنت عبدالله بن علي الشعيبي

