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اجلريدة الر�سمية العدد )884(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/16    

مبنح اجلن�سية العمانية

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 83/3 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : متنــح اجلن�سيــــة العمانيـــة لكــــل من الــواردة اأ�سماوؤهـــم فـــــى القائمــــة 

املرافقة ، اعتبارا من التاريخ املبني قرين ا�سمه .

املــادة الثـانيـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فى : 25 من ربيع الأول  �سنة 1430هـ

املـوافـــق : 23 من مــــــــــــار�س  �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان  
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قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2005/4/27مان�ســـراح بنت حممـــد بن جمعــــة اخلال�سيــة1

2005/4/27مخــــالــــد بن حممــــــد بن بكـــــــاري بــن خــــالـــــــد2

2005/4/27محــــــــــــــــــافــــــــــــــظ عـــــــــــــــــــــــمر اأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد3

2005/4/27محميـــــــــــــــــــــد بن را�ســــــــــــــــــــــد بن حميــــــــــــــــــــــــــــــد4

2005/9/10معليـاء اأف�سـري بنت حممـد بن �سانـد اأف�سـري5

2005/10/3م�سميــرة بنـت عبــداللـه بن بيـــج بن حممــــــــود6

2005/10/3م�ساهدة بيجم بنت �سيخ حممد بن اإ�سماعيـــل7

2005/12/27مفــــــريــــــــدة بنت عبــــــــداللــــــه بــــن �ســــــــالـــــــــــــــح8

2006/10/3مايفــــــــــــــا هنــــــــــريـــــــــــك بــــــــــالـــــــــي مـــــــــــــاكــــــــــــــــــــا9

2006/11/11معامــــر بن حممـــد يو�ســــف بن جــــان حممــــد10

2006/11/11مزهرة بنت حممد علي بن عبداللـه بن فا�سل11

2006/11/11معايـدة بنت حممـــد يو�ســـف بن جــان حممـــد12

2006/11/11مماجــدة بنت حممـــد يو�سف بن جان حممــــد13

2006/11/11مفي�ســـل بن حممــــد يو�ســــف بن جـــان حممـد14

2006/11/11م�سيمــاء بنت حممـــد يو�ســـف بن جان حممــد15

2006/11/11معبـــــدالوحيــــــد بن عبــــدالواحــــد بن حمــمــد16

2006/11/11مفهيمــــــة بنـــت عبـــــدالواحـــــــــــد بـــــن حممـــــــــــد17

2006/11/11منعيمـــــــــة بنـــــــت عبــــدالواحــــد بــــــن حممــــــــــــد18



- 8 -

اجلريدة الر�سمية العدد )884(

تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2006/11/11معبـــــــــداملجيــــــــد بن عبــــــــداللــــــه بن جمعــــــــــــــة19

2006/11/11معبـــــــــداحلميــــــد بن عبــــــــداللــــــه بن جمــــــــــعة20

2006/11/11معبـــــدالوحيـــــــــــد بن عبــــــــداللــــــه بن جمـعـــــــــة21

2006/11/11ماأميــــــــــرة بنــــــت عبـــــــــداللــــــــــــه بـــــن جــــمعـــــــــــــة22

2006/11/11ممنيــــــــــــرة بنـــــــــــــت عبـــــــــــــداللــــــــه بن جمعـــــــــــة23

2007/2/4معـــــائ�ســــــــــة بنــــــــــت حمـمــــــــــــــــد بن �ســــــــــــــــــادق24

2007/2/4م�سميــــــــــــــم بانــــــــو�سيـــــــــــد �سمـــــــــــــ�س الديــــــــــــــن25

2007/2/4محميـــدة بيجــــــم حممــــــــد �ســــــــــرف الــــــديـــــــن26

2007/2/4مرخ�ســـــــانــــــــة بنـــــــت اإ�سماعيــــل بن ت�ســــوتـــــــــــو27

2007/2/4م�سبيحة بيجم بنت حمبوب علي بن عبدالر�سول28

2007/4/29مخـــــــولــــــة بنت �سالــم بن عبداللــه ال�سنانيــــــــة29

2007/4/29مفـــــــــــريـــــــدة بنت ولـــي حمـــــمد بن خـــــواجــــــــه30

2007/5/12مماهــــرة بنت ملـــك حمــــمد بن تـــــاج حممـــــــد31

2007/5/12محممـــــد بن ملــــك حممـــــد بن تـــــاج حممـــــــد32

2007/5/12معبدالعزيـــــز بن ملــــك حممـد بن تاج حممد33

2007/5/12ممهــــا بنت ملـــــــك حممــــــد بــــن تـــــاج حممـــــــد34

2007/5/12ممهجـــة بنت ملــــك حممـــــد بن تـــــاج حممـــــــد35

2007/7/24م حمبـــوبـــي بنت عبدال�ستــــار بن �سالـــم �سيـــــخ36

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2007/7/24ممــــــــدينــــــــة �ســــــــــــــــــــــــــــــراغ بــــــــــــــــــن حممـــــــــــــــــــد37

2007/7/24ممــــــــــــــــوزة بنت �ســـــــــــــــــالـــــــــــــــم بــــن �سيـــــــــــــــــــــــف38

2007/7/24محبيبـــة بنت عبــــداحلفيـــــظ بن عبدالر�ســول39

2007/7/24مفاطمـــة بيجــم حممـــد ا�سجهـــار علي حممـد40

2007/7/24مخــديجـــة بنــت م�سبـــح بن را�ســد بن خميــ�س41

2007/7/24مليلــــــــــــــى ادوارد تـــــــــومـــــــــــــــا�س كيـــــــــــــرنــــــــــــــــــي42

2007/7/24مفــــــاطمـــــــــــة بنــــــت �ســـــــــــالــــــــــــــــم بــــــن علــــــــــــــــي43

2007/7/24مرابيـــــــة بنــــــت عبــــــــــدالقـــــــــــــادر بن حممــــــــــــــد44

2007/9/29محممـــد بن �سعــــيــــد بــن عــــــزان الــــــــرواحـــــــي45

2007/9/29ممـــــوزة بنت �سعيــــــــــد بن عـــــــــــزان الرواحيـــــــــة46

2007/9/29معزيـــــزة بنت �سعيــــــد بن عـــــــــــزان الرواحيـــــــــة47

2007/9/29م�ســـــــــالــــــم بن �سعيـــــــد بن عــــــــزان الرواحـــــــــــي48

2007/9/29ماأحمـــــــد بن �سعيـــــــــــد بن عـــــــــزان الـــرواحـــــــــي49

2007/9/29م�سعيــــــد بن عـــــــزان بن زاهــــــــر الــــــــرواحــــــــــــــي50

2007/9/29محـــــارب بن �سعيـــــــد بن عـــــــــــزان الـــــرواحـــــــــــي51

2007/9/29معــــــــزان بن �سعيـــــــــــد بن عـــــــــزان الـــرواحــــــــــي52

2007/9/29مخلفـــــــان بن �سعيـــــــد بن عـــــــــــزان الــرواحـــــــــي53

2007/9/29معبداللــه بن �سعيـــــــــد بن عــــــــــــزان الـــــرواحــي54

2007/9/29ميا�ســـــــر بن �سعيـــــــــد بن عـــــــــــــزان الــرواحـــــــــــي55

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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تاريخ املوافقةال�ســــــمم

2007/9/29معــــــزة بنـت �سعيـــــــد بن عــــــــــــزان الــــرواحيــــــــــة56

2007/9/29منعيمــــــــة بنت �سعيـــــــد بن عـــــــــزان الرواحيـــــــة57

2007/9/29م�سفيـــــــة بنــت �سعيــــــــد بن عــــــزان الرواحيــــــــة58

2007/9/29منـــا�ســــــــر بن �سعيــــــــد بن عــــــــــزان الــــــرواحــــي59

2007/12/3م�ساهــــــدة بيجــــــــم حممـــــــــــد عبـــــــــدال�ستـــــــــــــــار60

2007/12/3م�سلمــــــــــــى بنــــــــــت حممــــــــــــــــــــــد بن اأحمـــــــــــــــــــــد61

2007/12/3مح�سينـــــــــــــة بنــــــــــــت �ســـــــــالـــــــــــم بن حممــــــــــــــــد62

2007/12/3مزهـــــــــراء بنــــت �سيـــــــــــــد جعفــــــــــــر بـن حممـــــد63

2007/12/3م�ساكـــــــــــرة يو�ســــــــــــــف الديــــــــــن �سـرف الديـــــن64

2008/9/10محممــــــــد اإقبــــــــــال بن اإبراهيـــــم بن بونـــــدري65

2008/8/30مع�سمت بن حممد بن �سالح بن حممود اجلبوري66

2008/8/30مو�سن بنت ع�سمت بن حممد بن �سالح اجلبورية67

2008/8/30ماأمــــل بنت عبداملجيــــد بن حممــــد بن راغــــب68

2008/2/8معابــــــد حـ�ســــــني حممـــــــد �سديــــق جل اأحمــــد69

2008/3/11ماأحمــــــد حممـــــــــد م�سطفـــــــــــــى م�سطفـــــــــــــــى70

2008/3/11منـــــــــدى حمـمــــــــد م�سطفـــــــــــــى م�سطفـــــــــــــــى71

2008/3/11ممنـــــــار حممـــــــــــــد م�سطفـــــــــــــى م�سطفـــــــــــــــى72

2008/9/20م�ســـعادة بنت �ســـليمان بن �ســـيف اجله�سميـــــة73

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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2008/9/20ملـــــــــــوؤي بن اأحمــــــــد بــــن مــو�ســـــى عبـــــوينـــــــــي74

2008/9/20محممد بن  اأحمــــــــد بــــن مــو�ســـــى عبـــــوينـــــــــي75

2008/10/6مواجـــــدة بنـــــت عبــــــدالأميــــــــر بـــن حم�ســــــــــــن76

2008/10/6معمـــــار بن جميــــد بن عبــداحلميـــــــد ناجــــــــي77

2008/10/6مجميـــد بن عبــداحلميــــــد بن عمران ناجــــــــي78

2008/3/12م�سنتـــــاديفـــــــي و�ســــــــــــــــــرام تـــــــــــــــــوبـــــــــــــــرانــــــــــي79

2008/7/28معمري بن يا�ســـر بن �ســياء الديـــن اجلبـــوري80

2008/7/28معمـــار بن يا�ســـر بن �ســياء الديـــن اجلبـــوري81

2008/9/13مجـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــع بـــــن علــــــــــــــــي بــن حممـــــــــــــــد82

2008/9/13ماأنيــــــــــل رامنيكــــــــــــالل نـــــــاغــــــــــــــــردا�س �ســــــــــــــــــــاه83

2008/9/13ماأ�ســـرف بن عبـــــدالواحــــد بن نعيــم بن اأحمد84

2008/9/13مبركــــــــــــا�س بن مدوكــــــــــــــر بن مـــــــــوهنــــــــــــالل85

2008/9/13ماأحمـــــــــد بن عي�ســــــــــى بن منــــــــــر بن عثمـــــــــان86

2008/9/13مه�ســـــام بن حافظ بن خريي بن عبدالهـــادي87

2008/9/13ماأحمـــد بـــــن حممد �ساهـــد بن حمــــمد �سفــــي88

2008/9/13معبــــــــــــــداللـــــــه بــــــــــــن مـحمــــــــــــــد بـــــــــن نــــــــــــور89

2008/9/13محممود بن حممد بن عبدالعزيز بن �سعبان90

2008/9/13مكي�ســـــور كومــــار جينتــــالل بـــرمي�سنـــــدمهـــتا91

2008/9/13معبدالر�سول بن �سري حممد بن علي البلو�سي92

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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2008/9/13معواطـــف بنت �سليمان بن �سعيــــد البطا�سيـــة93

2008/9/13منــــــــــان�ســــــــــــــــــــــي لرنتـــــــــــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــــــــــدرون94

2008/9/13ممنتهــــــى بنــــــــت اإمـــــــام بن ح�ســــــــن بــــن طــــــــه95

2008/9/13م�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قمــــــــــــــــــــــــــــــــــر96

2008/9/20منــــــــــــــاديــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد واكيــــــــــــــــــــــــــــــــم97

2008/9/20ميو�ســـــــــــــــــــــف بــــن عبـيـــــــــــــــــد بـــــن خطيــــــــــــــــــب98

2008/9/23معبــداحليكـــم بن مـــول داد بن مـــراد حممــد99

2008/9/28مجمــــــــــــال الـــــــــــــديـــــــــــــــــــن مق�ســـود اأحمـــــــــــــــــد100

2008/10/6مو�ســــــن بنت جميـــــــد بن عبداحلميـــــد ناجــي101

2008/10/7مجيمــــــــــــــــــــــــــ�س انـــــــــــــــــــــــــــــدرو �سبـــــــــــــــالتـــــــــــــون102

2008/10/7ماآنــــــــــــــــات ونتــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــان �سبــــــالتــــــــــــــــــــــون103

1993/1/12مهــــــدارام بنت دملـــــــراد بن عي�ســـــى البلو�سيــــــة104

2001/4/10م عــــادل بن اأحمــــــــد بن حممـــــد اأيــــت لهــــــــري105

2005/4/27مزينـــــت بنت ر�ســــــول بخـــــ�س بن ديــن حممـــــد106

2005/4/27مزوينـــــة بنت ر�ســــول بخـــــ�س بن ديــن حممـــــد107

2005/4/27ماأميـن بن حممـد بن ح�سـني بن جنـــة ح�سـني108

2005/4/27ماأمني بن حممــد بن ح�سـني بن جنـــة ح�ســني109

2005/4/27مخديجة بنت حممد بن ح�سني بن جنة ح�سني110

2005/4/27مبــــدريــة بنــت ر�ســــــــول بخــــــ�س بن اأبــــــــابكــــــــــر111

2005/4/27م�سربية بنـت ر�ســــــــول بخــــــ�س بن اأبــــــــابكــــــــــر112

2005/4/27م�سفيع حممد بن حممد بن اإبراهيم بن �سافـي113

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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2005/4/27مفهــــد بن حممــــــــد بن اإبراهيـــــــم بن �ســــــافــي114

2005/4/27معالية بنت حممـــــد بن اإبراهيـــــــم بن �ســـافــي115

2005/4/27م�سامية بنت حممــــــد بن اإبراهيــــم بن �ســافـي116

2005/4/27معمرية بنت حممـــــد بن اإبراهيــــم بن �ســـافـي117

2005/4/27م علـــــي بن �ســــــالــــــــح بن علـــــــي بن حميــــــــــوب118

2005/4/27م بلقيـــ�س بنت ف�ســــــل كريـــــم بن نـــور حيــــــــات119

2005/4/27م فـــــــــــــرح بنت ف�ســــــل كريـــــم بن نـــور حيــــــــات120

2005/4/27م قيــــــــ�س بن ف�ســــــــــــل كريـــــم بن نـــور حيــــــــات121

2005/4/27م في�ســـــــل بن ف�ســـــــل كريـــــم بن نـــور حيــــــــات122

2005/4/27م �سميـــــــر بن ف�ســــــــــل كريـــــم بن نـــور حيــــــــات123

2005/4/27م يا�ســــــر بن ف�ســـــــــل كــــريـــــم بن نـــور حيــــــــات124

2005/4/27م منيـــــــر بن ف�ســـــــــل كــــريـــــم بن نـــور حيــــــــات125

2005/4/27م �سبــــــــــــــــــــرا بنـــــــــت حممـــــــــــــــــد بـــــــن علــــــــــــــــــي126

2005/9/10م �سهنــــاز اأمينة بنت �سيــــخ حممــد بن ح�ســـــني127

2005/10/3م جميلــــــة بـــانـــــــو بنـت �سيــــخ بن عبـــــداملجيـــــد128

2006/4/4م منــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــــت جــبــــــــــــــــــــــار بن عبـــــــــــا�س129

2006/10/3م �سميــــــــــرة بنــت جعفــــــــــــر بن عامـــــــــــر كــــــــــده130

2006/10/3م دليـــــــــــة بنـــــــت بكــــــــــــــــــاري بن بحـــــــــــــريــــــــــــــــــــا131

2006/11/7م م�ســـــــعب بن فـــــــــار�س بن ثابـــــــت بنجــــــرادي132

2006/11/11م �سنـــــــاء �سعـــــــد بنت حممــد �سعـــد بن حممـــد133

2006/11/11م حممـــد عــــامـــر بن حممـــد �سعــد بن حممــد134
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2006/11/11م �سباح �سعـد بنت حممد بن  �سعد بن حممد135

2007/2/4م جنمــــــة بانـــــــــــو بنــــــــت عثمـــــــــان بن بــــــــــا�ســـــه136

2007/2/4مجنــــــــــــــــني ميلـــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــد بــــــــــــابـــــــــــــــــــــري137

2007/2/4ماأمينــــــــة بنت رحيــــــــم بخـــــــــ�س بـــن حممـــــــود138

2007/2/4مرفيقـــــــة �سلطــــانـــــــة �سيـــــــــد عبـــــــــــا�س علــــــــــي139

2007/2/4مرحيمـــــــة بــــــــنت جــــــــــل حممــــــد بن يــو�ســــــف140

2007/2/4معائ�ســـــــــــــة بنــــــــــــــــت حممـــــــــــد بـــــن خليـــــــــــــــــل141

2007/4/29م عائ�سة بيجم بنت حممـــــــد بن �سيـــــخ خـــــــــان142

2007/7/24معــــــــزيـــــــــزة بنــــــت حممـــــــــــــــــد بن �سهــــــــــــــــــداد143

2007/7/24م�سريفة عبد الرحمن حممــــد عبدالرحمــــن144

2007/7/24مزكيــــــــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــد حممــــــــــــــد جبـــــــــــــــــران145

2007/7/24م�سفــــــــــــــــــاء بنـــــــــــــت �سليـــــــم بـــــــن م�سعـــــــــــــــــــــود146

2007/7/24م�سبينـــــــــة بنــت عبدالغنــــــــي بــــــن �ســــــــاحـــــــــب147

2007/7/24مفتيحــــــة بنت الهــــــــادي بن حممــد التوزانــي148

2007/7/24مروزينـــــا بنت كريـم بخــ�س بن دو�ست حممــد149

2007/7/24م خــــــــــــــديجـــــــــــــــــــــــــة ميــــــــــــــــــــــــــــرل دملـــــــــــــــــــــــــــــان150

2007/7/24معائ�ســــــــــــــة بنــــــــــــــت حممـــــــــــــــــد بـــن �سعيــــــــــــد151

2007/7/24م�سميم بانوبنت اإ�سماعيل خان بن حممد خان152

2007/11/10مروبـــــــــــــــرت جــــــــــــــــــــورج هنـــــــــــــــــري لــــــوكـــــــــــــر153

2007/11/10م األـــــــني �ســـــــــرولــــــت روبـــــــــرت جـــــــورج لــــوكـــر154

2007/11/10م مـرجـــريـــــت اأنـــــــي ارن�ســـــــت جــــــــون لــــــــوكــــــر155
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2007/12/3م �سيمــــــــــــــني بنــــت اأنـــــــــــــــــــور بـــــن عثــمــــــــــــــــــــــان156

2007/12/3م ح�سمــــــــــت بي بنـت �سيـــــد م�ستــــــــاق بن علــــي157

2007/12/3م حـــــــــواء بنـــــــــــــت حممــــــــــــــــــــــود بـــن فـــــــــــــــــــارح158

2007/12/3م �سنـــــــــــونـــــــــــــة بنـــــــــت اأحمــــــــــد بن �سليمــــــــــــــان159

2007/12/3م نــــــور جهـــــــــان بنت نـيـــــــــك بخــــــت بن عبــا�س160

2007/12/3م نازيـــة بيجــــــــم �سيـــــــــد حممـــــــــــــد خـــــــــاجــــــــــــا161

2007/12/3م اأنيـــــ�س بيجـــــــــم بنـــــــت حمـــــمد بــــن ح�ســــــني162

2007/12/3م خيـــــــر بيبــــــي بــــنت عبدالقــــــــادر بن هــونـــك163

2007/12/3م �ســــــارة بنــــــت حممــــــــد بن اإبراهيـــــــم بــــا�ســــــه164

2007/12/3م مـــــــــــريـــــــــــم بنـــــــــت اإقبـــــــــــــــــــــال بــن اأحمـــــــــــــــد165

2007/12/3م �سهيــــــر بنـــــــت متــــــــــــولــــــــي بــــن اإبــــــــراهيـــــــــم166

2007/12/3م �سهنـــاز بيجــــم بنــــت حممــــــد بـــــــن خـــــالـــــــــــد167

2007/12/3م ريحــــــــــانـــــــة بنــــــــت حممـــــــــد بن قـــــــا�ســــــــــــــــــم168

2007/12/3م  �سم�ســـــــــــــة بنــــت اأحمـــــــــــــــــد بــــــن �سليمـــــــــــــــــان169

2007/12/3م رابيــــــــــــة بنــــــــت عبــــــــدالكريــــــــــــــم بــــن كيــــــــاه170

2007/12/3م �سمينـــــــــــــــــــــــة �سيــــــــــــــــــــــــــــــــــخ حمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب171

2007/12/3م زيـــــــــــانـــــــــــــة بنــــــــت �سليمــــــــــــان بـــــن زاهــــــــــــــــر172

2007/12/3م زرينــــــــــــة بنـت حممــــــــــــــــــــــد بـــن يــو�ســــــــــــــــــــف173

2007/12/3م �سكينة بي بنت حممــد اأمـــني بن عبداملجيــد174
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2007/12/3م�سكيلة بيجم بنت عبدال�ستار بن �سادق �سيث175

2007/12/3م ن�ســــــــــــــراء بنـــــــــت �سيـــــــــــــــف بـــــن �سليمــــــــــــان176

2007/12/3م ريحــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــالم نبـــــــــــــــــــــــــــي177

2007/12/3م روزينــــا بنت لل حممــــــــد بن بيـــــــر بخــــــــ�س178

2007/12/3م  �سيــــــدة �سامينـــــــا خــــــاجـــــــة نظيـــــــــر اأحــمـــــــد179

2007/12/3م �سلمــــــــــــــى بنـــــــــــــت مـبـــــــــــــارك بن �ســــــــــالــــــــــــم180

2007/12/3م جنــــــة بيجــــم بنت اآدم بـــــــن �سمــــــ�س الـــديـــن181

2007/12/3م بــــروين �سلطــــــانــة جـــــــي حمــــــــي الـــــــــديـــــــن182

2007/12/3م زمـــــــــــــزم عبـــــــــــداللـــــــــه علــــــــــــــي عفـــــــــــــــــــــــرار183

2007/12/3م ناديـــــة بنــــت �سيـــــــــد بن حممــــــــود بن جـــــــــاد184

2007/12/3م نــــاز بيبـــي بنـــت اإ�سحـــاق بن عبـــدالـــــرحيــــــم185

2007/12/3م بيجـــــــــــــــــــــــم بنــــــــــــت ح�ســــــــــن بــــــن عمــــــــــــــــــــــر186

2007/12/3مر�سية بنت بابا �ساحب بن حممد �ساحب �سيد187

2007/12/3م عائ�ســــــة بنـــــــــت اأبـــــــــــو بكـــــــــــر بـــــــــن حممــــــــد188

2008/1/7مديـــــــــــــب اإبـــــــــــــــــراهيــــــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــدالنـــــــــــور189

2008/1/7مماريـــــــــــز ديــــــــــب اإبراهيــــــــــم عبــــــــــــدالنــــــــــــور190

2008/1/7مو�سيــــــــال ديــــــــــب اإبراهيــــــــــم عبــــــــــــدالنــــــــــــور191

2008/1/7مداليــــــــــدا ديــــــــــب اإبراهيــــــــــم عبــــــــــــدالنــــــــــــور192

2008/1/7مجــانيــــت ديــــــــــب اإبراهيــــــــــم عبــــــــــــدالنــــــــــــور193

2008/1/7م جـــورجــات بنت فــــــوؤاد بن �سبيـــــروا جقيـــــــــم194

2008/1/20م فـــــــــرح بنــــــت ح�ســـــــــــــن بـــــن دران رئــــي�ســـــــــــي195
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2008/1/20م مينـــى بنــــــت ح�ســــــــــــــن بـــــن دران رئــــي�ســـــــــــي196

2008/1/20م يا�ســــــــر بــــــــن ح�ســـــــــــــن بـــــن دران رئــــي�ســـــــــــي197

2008/1/20م ي�ســـــرا بنـــــــت ح�ســـــــــــــن بـــــن دران رئــــي�ســـــــــــي198

2008/1/20مح�ســــــــــن بــــن دران بن درويـــــــــ�س رئــــي�ســــــــــــــي199

2008/2/8م منيــــــــــــــــــرة بنــــــــــــــــــــت حمــــــــــــــود بن مــــــــــــــــــراد200

2008/2/8م ميمونـــــــــــــة بنـــــــــــــــت حمـــــــــــــــود بــن مـــــــــــــــــراد201

2008/2/28م نا�ســــــــر حممـــــــود بن حبيـــــــــب اللــــه خـــــــــــان202

2008/2/28م ميـــــــان بن اإح�ســـان اللــــه بـن عنــــــايـــــــة اللـــــــه203

2008/2/28م حممد برويــز بن حممد اأف�ســـل بن ميــــــرزا204

2008/3/11ماأ�ســــــــــــــــوك �ســــــــــــــــوريــــــــــــــــ�س بت�ســـــــــــــــــاريـــــــــــــــــا205

2008/4/20مجنيـــــــــــــــــد �سيـــــــــــــــد ب�سيــــــــــــر اأحمــــد اأمـــــــــــني206

2008/10/28ماأثيـــــــــل بن اأحمـــــــــــد بن هـــــــــادي كمــــــــــونــــــــــــة207

2008/10/28ماأ�سيــــــــل بنـــــت �سبـــــــري بن عبدالغنــــــي كبـــــة208

2008/10/28ماأحمـــــــد بن اثيـــــــــــل بن اأحمــــــــد كمــــــــــونــــــــــــــة209

2008/10/28ماأو�س بــــن اثيــــــــــــــل بن اأحمــــــــــد كمـــــــــــــونـــــــــــــة210

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 


