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اجلريدة الر�سمية العدد )899(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/65    

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 : متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فى القائمة املرافقة ، 

اعتبارا من التاريخ املبني قرين ا�سمه . 

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

�سـدر فى : 21 من ذى القعدة �سنة 1430هـ

املـوافـــق :  9   من نوفمبــــــــر �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

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

تاريخ املوافقة م ال�سم

2001/4/10م مريـــــــــــم بنـــــــت حممـــــــــــــد بـــن حممـــــــــد جبـــــــــــاري 1

2004/6/9م 2 ثريـــــــــــــــا بنـــــت �سعيــــــــــــد بن اأحمــــــــــــد املحروقيــــــــــة

2005/4/27م اأحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــن يو�ســــــــــــــــــــــــف بــــــــن �سالـــــــــــــــــــــــــــــم 3

2005/4/27م عــــــــــــــارف بــن يعقـــــــــــــــــــــــــــوب بـن جـــــــــــــــــل حممـــــــــد 4

2005/4/27م �ساهـــــــــدة بنـــــت مــــــــــــراد بخــــــــــــــــــ�ش بـــن نكبخـــــــــــت 5

2005/4/27م �سميـــــــــــــــــر بـــن مــــــــــــراد بخــــــــــــــــ�ش بــــــن نكبخـــــــــــــت 6

2005/4/27م �سميـــــــــــــــــرة بنت مـــــــــــــراد بخـــــــــــــــــ�ش بــن نكبخـــــــــت 7

2005/4/27م اأميمـــــــــــــــــــة بنــــت مــــــــــــــراد بخـــــــــــــ�ش بـــن نكبخــــــــت 8

2005/10/3م جميلـــــــــــــــــــــة بنـــــت كنجــــــــــــــــــــــي بـــــــــن حممـــــــــــــــــــــــــد 9

2005/11/1م عائ�ســــــــــــــــــــــة بنــــــــــت حممـــــــــــــــــــــــد بــــــن ملتــــــــــــــــــــــان 10

2006/4/4م كرميـــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــت حممــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــن حممـــــــد 11

2006/10/3م زليخـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــراد بـــــــــــن خدابخـــــــــــــ�ش 12

2006/10/3م مـــــــــــــــــراد بيبــــــــــــــــي بنـــــــــــت حيــــــــــــــــــدر بـــن ب�ســــــــــــام 13

2006/10/3م اآمنـــــــــة بنــــت مهـــــران بن جـــــــــان حممــــــد بلو�ســـــي 14

2006/11/11م فــــدا بن عبـــدالرحيـــم بن �ســـار �سمبيـــه البلو�ســــي 15

2006/11/11م اأحمـــــــد بـــــــن قي�ســـــــر بــــن ح�سيــــــــن بــــــن عبيــــــدي 16

2006/11/11م حممـــد بــــن زهيــــر بـــن عبــــدالر�ســـــا بـــن �سامليـــــن 17

2006/11/11م حممـــــــــــــد بـــن اأحمـــــــــــد بــن الهــــــــــــــادي بــن علـــــــــي 18

2007/2/4م قمـــــــــــــــــــر ن�ســـــــــــــاء بنـــــت مظهـــــــــــــــــــر بـــن علــــــــــــــــــــي 19

2007/2/4م �ساحلـــــــــــــــــة �سيــــــــــــــد حممــــــــــــد عبـــــــــــدالعزيــــــــــــــــز 20

2007/2/4م �سعـــــــــــاد بنــــــت عبداللـــــــــــه بــــــــن علـــــــــــــــي زوبيــــــــــــــر 21

2007/2/4م خيــــــــــــــــــــــــــرون بنــــــــــــــت علــــــــــــــــــــي بـــــــــــن �سالـــــــــــــــــــــم 22

2007/2/4م دلــــــــــــــــــــول بنــــت �سيــــــــــــــــف بــــن عبــــــــــــــدالــــــــــــــــــــــرب 23

2007/4/23م ممتاز اأحمد بن ن�سري اأحمـد بن عظيـــم بن خــــان 24

2007/7/24م خديجـــــــة بنـــــت �سالـــــــم بــــــن يو�ســـــــــــف تيمامــــــــــــي 25
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تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقة م ال�سم

2007/7/24م خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداد 26

2007/7/24م رخ�سانـــة برويـــن بنـــت اإمـــام بخـــ�ش بـــن اإبراهيــــم 27

2007/7/24م ر�سيــدة بــــــي بنت عبدال�سمــــــد بن عبـــــدال�ســــــــــالم 28

2007/7/24م ر�ســــــــــــــا بنـــت مهـــــــــــــدي بــــن ي�سلــــــــــــــــــم ال�سقــــــــــــاع 29

2007/7/24م زينـــــــــــــــــــــــــب بنــــــت ور�سمــــــــــــــــــــه بــــــــــن عثمـــــــــــــــــــــــان 30

2007/7/24م �سولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد رودري جويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 31

2007/7/24م �سكينــــــــــــــــــة بنـــــت �سهمـــــــــــــــــــــراد بــــن كرميكــــــــــــــــــــي 32

2007/7/24م �ساهـــــــــــــــــــــدة بيجـــــــــــــــــــــم حمبــــــــــــــــــــــــــــــوب بيــــــــــــــــــــج 33

2007/7/24م عـــــــــــــزة بنـــت زكريــــــــــــــــــا بــــن حممـــــــــــــــد ال�ســـــــــــرف 34

2007/7/24م عائ�ســـــــــــــــــــــــة بنــــــت �سالــــــــــــــــــــم بـــــن �سويــــــــــــــــــــــــــدان 35

2007/7/24م عزيــــــــــــزة بنــت حاجـــــــــــــي اإبراهيــــم بـــن بيكتــــــرول 36

2007/7/24م غيثـــــــــــــــــــــــــــــــة بنــــــت خليفـــــــــــــــــــــــــة بـــن زاهـــــــــــــــــــــــــــــر 37

2007/7/24م فاطمـــــــــــة بنـــت اأمــــــــــــــان اللــــــــــــه بــن داد حممـــــــــــــد 38

2007/7/24م ف�سيلــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــت علـــــــــــــــــــــــي بـــــــن حميــــــــــــــــــــــــــــد 39

2007/7/24م كوثــــــــــــــــــر بيجــــــــــــــــــــــــم عظيـــــــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 40

2007/7/24م كرميــــــــــــة بنت جمعـــــــــــة بن م�ســـــــــــــرف بن ديـــــــــاب 41

2007/7/24م ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بنــت علــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــن نا�ســــــــــــــــــــــــــر 42

2007/7/24م ممتـــــــــاز بــــــــــــي �سيــــــــــد جبــــــــــــــــــــــار اأميـــــــــــــــر �سيــــــــد 43

2007/7/24م نورجهــان بنت نـور حممــد بن مال فايز حممــــــــــد 44

2007/9/12م مبـــــــــارك بن �سعيـــــــد بن فريـــــــــــــــــ�ش الربيدعــــــــــــي 45

2007/10/9م حممـــــــــــــــــد بـــن عمـــــــــــر بـــن عبداللـــــــــــــه با�سعـــــــــــــد 46

2007/10/9م �سلمـــــــــى بنـــــــــــت �سعيــــــــــــد بــــن عبداللــــــــــه جابــــــــــــر 47

2007/10/9م نبيـــــــــــــــل بــــن حممـــــــــــــــــــد بــــن عمـــــــــــــــــر با�سعـــــــــــــــد 48

2007/10/9م نزيـــــــــــــه بــــــن حمـمـــــــــــد بـــــــــن عمـــــــــــــــر با�سعـــــــــــــــــــد 49

2007/10/9م ناديـــــــــــة بنـــت حممــــــــــــــــد بـن عمـــــــــــــــــر با�سعـــــــــــــــــــد 50
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2007/10/9م نـــــــــــازك بنـــــــــت حممـــــــد بـــــــن عمـــــــــر با�سعـــــــــــــــــــــــد 51

2007/10/9م جنــــــــالء بنــــــت حممـــــــد بـــــــن عمـــــــــر با�سعـــــــــــــــــــــــد 52

2007/10/9م ناهــــــــــــــد بنــــت حممـــــــــد بــــــن عمـــــــــــر با�سعـــــــــــــــــــــــد 53

2007/10/9م عي�ســـــــــــى بـــــن عمـــــــــــر بـــــن جمعــــــــــــــــة املزروعــــــــــــي 54

2007/10/9م اأ�سيلـــــــــــة بنـــــت عامـــــــــــــر بن عي�ســـــــــــى ال�سقريـــــــة 55

2007/12/3م نعيمـــــــــــــة بنــــت مكـــــــــي بـــن كاظـــــــــــــم بن يو�ســـــــــف 56

2007/12/3م ن�سيمـــــــــــــــة بنـــــــت اإبراهيـــــــــــــــــــــــــم بــــــــن حمـــــــــــــــــــــــــل 57

2007/12/3م جنمــــــــة بنـت جانـــــــــــي ميـــــــــــــــان بــن عبـدالنبـــــــــــــي 58

2007/12/3م نورجــــــــان بنت حممــــــــد بن عبداللـــــــــه البلو�سيـــــة 59

2007/12/3م ن�سرين بنت حممد بن عدنان بن خليل حبــرو�ش 60

2007/12/3م نــــــــــــــــــــــــــــورة بنــــــت اأحمــــــــــــــــــــــــــــد بــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــي 61

2007/12/3م نــــــــــــدى ال�سيــــــــد عبــــــداجلليـــــــــل �سلمــــــــان �سبـــــــــر 62

2007/12/3م جنمــــــــــــــــــــــة بنــــــت اأحمــــــــــــــــــــــــد بــــــن عبداللــــــــــــــــــــــه 63

2007/12/3م ن�سيـــــــــــــــــــــــــم بنــــت حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــن قا�ســـــــــــــــــــــــم 64

2007/12/3م نعيمــــــــــــــــــــــــــــة بنــــت حممـــــــــــــــــد بـــــــن قا�ســــــــــــــــــــــــــــــم 65

2007/12/3م نهلــــــــــــــــــــــــــة بنـــت اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــن نا�ســــــــــــــــــــــــــر 66

2007/12/3م هانـــــم بنـــت م�سيلحـــــــــي بـــــن �سالـــــــــم بن �سقــــــــــر 67

2007/12/3م هيمانـــــــــــــــــــــــة بنـــــت كمــــــــــــــــــــــالن بـــــن مريــــــــــــــــــــــــد 68

2007/12/3م هويــــدا بنــــت �سيـــد عبــــــــــــود بـن ف�ســـــــــــل �سعيـــــــــــد 69

2007/12/3م وردة بنــــــت عبداللـــــــــــه بـــن حممـــــــــــــــد باح�ســــــــوان 70

2007/12/3م يا�سميــــــــــــــــــــــن بنــــت حممـــــــــــــــــــــــــــــد بـن كمـــــــــــــــــــــــال 71

2007/12/3م جـــل �سبـــاح بنـــــــــت غـــــــالم ح�ســيــــــــن بن عبداللـــــه 72

2007/12/3م اأ�سمـــــــــــــــــــاء بنــــت لل حممــــــــــــــــــــــد بــن مـــــــــــــــــــــــــراد 73

2007/12/3م اأمينـــــــــــــة بيجــــــــــــــم بنـــت �سمبيـــــــــــــــه بـــن اأحمــــــــــــــد 74

2007/12/3م اآ�سيـــــــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــــــــات حممـــــــــــــــــــــــــد حيــــــــــــــــــــــــــات 75
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2007/12/3م اآمنـــــــــــــــــــــــــة بنـــت لل حممــــــــــــــــــــد بن حممـــــــــــــــــد 76

2007/12/3م اأمينـــــــــــــــــــــــــــــــة دو�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 77

2007/12/3م برويـــــــــــــــــــن �سلطانـــــــــــــــــــــــة �سيــــــــــــــــــــــــد �سابــــــــــــــــــر 78

2007/12/3م برويــــــــــــــــــــــــــــــــــن �سيــــــــــــــــــــــــــــــخ اإ�سماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 79

2007/12/3م جميلــــــــــــــــــــة بنــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــن حمــــــــــــــــــــــــــود 80

2007/12/3م جوهــــــــــــــــــر بنــت نــــــــــــور حممــــــــــد بــن عثمـــــــــــــــان 81

2007/12/3م جا�سميــــــــــــــــن بنـــــــــت اأحمــــــــــــــــــــــد بـــــن �سعــــــــــــــــــــود 82

2007/12/3م جميلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــــــد 83

2007/12/3م حميـــــــــــــــــدة بنــــــــــت حممـــــــــــــــــــــــــد بــــــن علــــــــــــــــــوي 84

2007/12/3م حميـــــــــــــدة بانــــــــــــــو مق�ســـــــــود ح�سيـــــــــن من�ســــــــي 85

2007/12/3م حنـــــــــــــــــــــــــــــة بنــــت علــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــن حممــــــــــــــــــــــــد 86

2007/12/3م ح�سينــــــــــــــــة بنـــت عبــدالرحيــــــــــــــم بــن �سعبــــــــــــــان 87

2007/12/3م حبيبـــــــــــــــــــــــة بنـــــــت عزيـــــــــــــــــــــــز بــــــــــن عامــــــــــــــــــــــر 88

2007/12/3م ح�سنــــــــــاء بنت حممـــــد بن �ســـــــــــالح بن اأحمــــــــــد 89

2007/12/3م حنـــــــــان بنت عبـدالفتـــــاح بن علـــــــي بـــن جامـــــــــع 90

2007/12/3م حميـــــــــــــــدة بنت خلفــــــــــــان بن �سعيـــــــد املعوليــــــــــة 91

2007/12/3م حليمـــــــــــــة بنت اأ�سعــــــد بن قا�ســـــــم بن م�سطفــــى 92

2007/12/3م خديجـــــــــة بنـــــــــت هيبتـــان بـــــــن �سيــــــر حممـــــــــــــد 93
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