
                    

 الجديدة  135الـ شيوخ العشائر الصومالية قائمة 

 

 دغل و مرفلي :قبائل 

 القبيلة :         االسم :                                                                        

دي .1
ّ
 سلطان عثمان سلطان أحمد سلطان شيخ عبدي              غل

 مالق معلم علي بري محمود                                          جرون  .2

 سلطان سيدي حاجي محمد نور                                     دبري  .3

 مالق علي عبدالنور علي بور                                          ليسان .4

 شنتا عليمود                     مالق سيدو مادو موس ي                            .5

 أيلي  مالق يوسف عبدي معلم آدم                                         .6

 أيلو   مالق حسين ورسمة إبراهيم                                          .7

 قومال   مالق كوسو محمد محمود                                            .8

 غّري     شاغو جبريل                                              أغاس نور  .9

 ينتار     مالق عبد الرشيد شيخ عبد السالم                              .11

 ديسو     مالق محمد يعقوب شيخ ديرو                                     .11

 ونجيل           مالق علي عبد الرحمن أحمد )شينو(                     .12

 حرين     مالق حسنو عمرو حسن                                           .13

 هدمو               مالق محمود محمد عبدي                                 .14

 غروالي              مالق ملبو مالق إسحاق حسن كيرو                       .15

 معلم ويني                                            مالق إسحاق علي إدريس      .16

 إيمد                 مالق آمن شيخ عبد البارئ                                 .17

 هبير                 مالق حسن شري محمود                                   .18



 أشراف        مالق شريف محيدين ح. آدم محمد                     .19

 غوبوين        مالق أحمد آدم المو                                        .21

 هيلدي         مالق عثمان عبدي آدم                                   .21

 جيدو         سلطان ورسمة سلطان إبراهيم سلطان عليو       .22

ي حسين                                .23
ّ
 هراو          مالق حسنو غيل

 غليدلي          مالق إبراهيم معلم علي                                  .24

ي                                           جلبلي مالق حسن  .25
ّ
 بولي عبدل

 رير دمال              مالق آدم تيرو عبدي                                .26

 غراد محمد علي حسين                                         غسرغدي  .27

 مالق عبدي علي إبراهيم                                          لواي  .28

 سلطان حيدر سلطان سوفي سليمان                            تني .29

ي بووي                .31
ّ
 بغدي                      سلطان بووي عبدل

 

 القبيلة الخامسة : 

 القبيلة :                  االسم :                                                                         

 شانش ي  /بنادري    إمام عثمان محمد عثمان                                            .1

 رير أو حسن   سلطان محمد عبدي عمر                                             .2

 براوي    سلطان عبدهللا سيد محمود بنفوس ي                              .3

 هنتري  /جرير ويني                                            سلطان محمد عثمان أورو .4

      يبرها                                     سلطان أحمد جامع حرس ي         .5

   بنطوو  /مالق صوفي مودي علي                                                  بنادري  .6

ي                                              عرب صومالي .7
ّ
 أغاس صالح محمد عبدل

 سلطان عبد القادر عمر فارح )شبيل (                              عرب محمود صالح   .8



 شيدلي /جرير وينيآسف ) بروسو (                             و. أغاس محمد أحمد  .9

 أغاس عبدي غوري أغاس محمد                                     غرجنتي  .11

 مشنغلي                                  أغاس أويس شيخ حسين هنيرو       .11

لي محمد                                            باجون  .12
ّ

 و. أغاس محمد أال

 أجوران                                           سلطان عبد الرحمن ألول دينلي           .13

ي كاريي .14
ّ
 تمال                                               سلطان حسن عبدل

 مطبان/ أغاس محمد بشير  أغاس حسن                                       روتس .15

 

 قبائل دارود        

 االسم :                                                                         القبيلة :             

      مريحان     سلطان حسن يري علمي جامع                                   .1

 مريحان                                      نبدون جامع شري حاش طوري .2

 مريحان                                          أغاس أحمد بري علي حبون  .3

 مريحان                                              ي                 أغاس محمد أغاس حاش أغ حرس  .4

 مريحان                                       أغاس محمد أغاس حسن يرو  .5

 مريحان                                          و/نبدون إبراهيم محمد ادم .6

7.  
ّ
 مريحان                                             عبد ابراهيم ينبدون عبدل

 محمد زبير                                سنكر  طان عليعبد هللا سل طانسل .8

   عوليهن                                    قرني أغاس حسين أغاس محمود .9

 مقابل                                  سلطان فارح سلطان محمد عثمان .11



 برتري                                    أغاس إبراهيم أغاس ادم جيدي .11

ي                                    أغاس حسين أغاس عثمان نور  .12
ّ
 عبدل

 به غري                                  أغاس محمد أغاس حسن شنغلي .13

 بعيد يهن                         سلطان عبد الغني سلطان حسن حاج علي بالي .14

 أور تبلي                                       أحمد عبدلي سلطان محمود .15

 سلطان زبير سلطان ح. محمود علي                              ليل كس ي   .16

                            ليل كس ي                      محمد أغاس محمود أغاس أحمد أغاس  .17

 عثمان محموم                                  بقر برهان ب. موس ي ب. عثمان .18

 علي سليمان                        ي جامع بيل. عبد هللا بيل محمد اجبيلد .19

  ي علي بيل. فارح بيل. محمود                              علي حبرائيل بيلدغ .21

 ون   سواقر                            بيل. علي نبيلدغي إسماعيل بيل. يس .21

 دشيش ي                          عبد الرحمن نأغاس حسن أغاس يس .22

 ورسنغلي                               سلطان سعيد سلطان عبد السالم .23

 سل محمد عبد هللا عرتن                                         ورسنغلي  .24

 عيس ي محمود                                     سلطان سعيد محمد غراس ي .25

26.  
ّ
 عمر محمود                                         ياسالن بشير اسالن عبدل

 طلبهنتي                                          أغاس عبد هللا عيس ي نور  .27

 طلبهنتي                                                           غراد سليبان غ. محمد غ/محمود .28



 طلبهنتي                                غراد جامع غ/إسماعيل دعالي .29

 طلبهنتي                                 غراد جامع غ/ علي غ/ جامع .31

 

 

 قبائل هوية :

 االسم :                                                                     القبيلة :            

 طان موس ي حسن بري                            شيخال سلطان محمد سل .1

 أغاس عبد هللا أغاس فارح                                             سليمان  .2

 إمام عمر  م . أبشر                                                       سليمان  .3

 أغاس عبدهللا أغاس حاش ي أغاس فارح                             مرسدي .4

 نبدون أحمد حسن صبرية                                              مرسدي  .5

 نبدون يوسف أحمد محمد                                            مرسدي    .6

 أغاس سعيد أغاس محمد عرب                                    دذبلي  /و .7

 ىبدون معلم محمود علي محمود                                      دذبلي  .8

 عير   أغاس حسن أغاس محمد                                               .9

 سعد                                  غراد آدم علمي قور ويني                 .11

 نبدون محمود أحمد آدم عداوي                                       سعد  .11

 سلطان محمد شيخ إسلوين                                             سرور  .12

 نبدون عيس ي  م . محمود آدم                                           أبغال  .13

 عبدي شّدو                                                أبغال  نبدون محمد .14

 إمام محمد يوسف علي                                                   أبغال  .15

ي                                          أبغال  .16
ّ
  أغاس محمد علي أغاس عبدل

 أبغال                             نبدون محمد محمود عمر                     .17



 ججيلي  وبر غيدي وبر حسن وبر كتبو                                           .18

 سلعس   أغاس حسين محمد داوود                                              .19

 وعذان  أغاس ورسمة أغاس علي سولي                                        .21

 أغاس أبوبكر أغاس حسن                                                ودالن  .21

 أغاس عثمان أغاس عمر  أجيجين                                      أديجين  .22

 أغاس عبد الرحمن أغاس عبد هللا أغاس محّمد                    غالجعل  .23

 حوادلي                     أغاس عمر أغاس مومن أغاس ورفاي            .24

 نبدون محمود عبد هللا يوسف                                         حوادلي  .25

 نبدون علي محمد محمود ) أوصبرو (                                 حوادلي  .26

 نبدون فارح عبدي واري                                                  حوادلي .27

ي                                                   دغوديوبر ع .28
ّ
 بدي حسين عبدل

 باذعديوبر محمد وبر  أحمد وبر عبدي                                          .29

 جدلي  إسلو  عبد الناصر  أغاس نوري أغاس عثمان                       .31

 قبائل در   :                     

 القبيلة :                                                                   االسم : 

 سلطان حسين نور حرس ي                                              سمرون محمد عس ي .1

 سلطان أبيب شيخ محمود                                              سمرون ه . عفان  .2

ي علي                                                 سمرون محمد عس ي  .3
ّ
 سلطان ديرية غيل

 سلطان محمد آدم أشكر                                               سمرون مكاهيل .4

  هبر يونس /سلطان عبد الغني عبدهللا فاد                                        إسحاق .5

 هبر يونس/يدروس صالح إبراهيم                                      إسحاقسلطان ع .6

 هبر يونس /إسحاق                                  سلطان محمد سلطان حسن بليل  .7

 عيذغلي /عاقل محمد آدم عبدهللا دعالي                                        إسحاق .8

 إسحاق ماح                                         حسن محمد ماح                 .9



 هبرجيلو /بقر محمد جامع سلطان عمر                                          إسحاق  .11

 هبرجيلو /سلطان سعيد دنيي محمد أو آدم                                     إسحاق .11

 هبرجيلو/إسحاق                   محمد برالي                  سلطان فارح محمود  .12

 أرب /عبد سلطان إبراهيم عرالي عبدهللا                                   إسحاق .13

 سلطان عمر علي عرالي يوسف                                     إسحاق أرب /و .14

 أول هبر /سلطان عبدهللا يوسف حسن                                        إسحاق .15

 هبر أول /سلطان محمود هارون حسن                                         إسحاق .16

  هبر أول /سلطان عبدالرحمن جامع محمد                                    إسحاق .17

 تلجعلي /سلطان علي عبدي سعيد جوليد                                    إسحاق .18

 عيس ي                                         عاقل محمود جامع بقري   /و .19

 عيس ي                                عاقل محمد إبراهيم سهل بهدون      .21

  عيس ي                                         عاقل فيصل بوطلي عداوي /و .21

 عيس ي     عاقل حرس ي حاج غبوبي                                      /و .22

 رير أو سعيد     أغاس سيد أحمد سيخ عبدهللا شيخ إبراهيم                .23

 در/مدلوك  أغاس دعالي حاش ي خلف                                          .24

 در/وردي أغاس محمد بولي جيرو                                             .25

 بيمال   عمر أبشر عمر علي                                         نبدون   .26

 بيمال أغاس آدم ديريي إبرا                                             /و .27

 سلطان إبراهيم علي سلطان حاج عبدهللا عيس ي            بيمال   .28

 قبيس/سّري      ح عبدي نور                                      أغاس صال  .29

ي  .31
ّ
 أغاس عبدالرحمن حاج حسين                                  سّري عبدل

                                 

  

 


