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اجلريدة الر�سمية العدد )910(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/48    

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 : 13 من جمادى الأوىل �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 28 من اأبريــــــــــــــــــــل �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )910(

قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

تاريخ املوافقة م ال�سم

2001/4/10م ر�ســـــــا بــــــن حممــــــــــد بــــــــــــن حممـــــــــــــــد جبــــــــــــــــاري 1

2001/4/10م بــــــــــــدر بـــــــن حممـــــــــــــــد بـــن حممـــــــــــــــــد جبـــــــــــــــاري 2

2005/9/19م فهـــــد بـن عبداللـــه بن علــي بن �سالـــــح احليـــــدري 3

2005/9/19م بـــــــــــدر بن عبد اخلالـــــــــــــق بن �سهيـــــــــل بن ن�سيــــــب 4

2005/9/19م حمـــــــــد بــــن �سالــــــــــــــم بن اأحمــــــــــــد زعبنـــــــوت معكـوف 5

2005/9/19م بخيـــــــــــت بن كريبــــان بن علــــي قم�سيـــــت عمريــــت 6

2005/9/19م مبخـــــــوت بن كريبــــان بن علـــي قم�سيـــــت عمريـــت 7

2005/9/19م �سعـــــــــــد بن كريبــــان بن علـــي قم�سيــــــــت عمريـــــــت 8

2005/9/19م اأ�ســـــــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــــد ح�ســـــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــوري 9

2006/4/4م �سهري بنت اأبو احلديـــد بن حممـــد بن عبداملجيــــد 10

2006/4/4م �سريفـــة بنــــت رجــــــــــب بن ح�سيــــــــــــــــــــــن بن فـــــــــــــــرج 11

2007/2/4م خديجــــــــــــــــــــــــة بنت �سيــــــــــــــــــد �سجـــــــــــاد بن ح�سيــــــــن 12

2007/7/24م �سفيـــــــــــــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــــــر حممــــــــــــــــــــــــــد نا�ســــــــــــــــــر 13

2007/7/24م عزيـــــــــــزة بنـــــــت ح�سيـــــــــــن بن عبداللـــــــــه نهـــــــــــــــدي 14

2007/11/26م اأ�سامـــــــــــــــــة بن �سميــــــر بن عبدالرحيـــــــــــم هيكــــــــــــــل 15

2007/11/26م اأروى بنت �سميـــر بن عبد الرحيــم بن عطا هيكـــــل 16

2008/3/12م جيفــــــــــــــــــــــن مادوبــــــــــاي نارنــــــــــــدا�س توبرانـــــــــــــــــــــي 17

2008/9/13م عائ�ســـــــــــــــــــة بنــــــــت حممـــــــــــــــــــــــــــد بــــن يو�ســـــــــــــــــــــــــف 18

2008/9/13م اأ�سيلـــــــــــــــــــــــة بنــــــت �سليمــــــــــــــــــــــــان بـــــــن حميــــــــــــــــــــــد 19

2008/9/13م بارفيـــــــــــــــــــــــــــــن عبــــد املجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �سيــــــــــــــــــــــــــــــخ 20

2008/9/13م اأمينـــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد جعفــــــــــــــــــــــــر ديــــــــــــــــــــــــــن 21

2008/9/13م جميلـــــــة بنت ح�سيــــــــــن بـــــــــن قائـــــــــــد الأ�سبحيـــــــــة 22

2008/9/13م عبد الكريــــــم بن اأحمــــد بن عبد الكريــــــم �سونــــــارا 23
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تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

تاريخ املوافقة م ال�سم

2008/9/13م �سفيـــــــــــــــــــــــــة بنــــت �سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــن �ســـــــــــــــــــــــــرور 24

2008/9/13م اإقبـــــــــال جهـــــــــان بيجــــــم �سيـــــــــخ حمبــــــــــــوب علــــــــــي 25

2008/11/18م خيـــــــــــــــر الن�ســــــــــــــاء بنت حممــــــــــــــــــــــــــــد بن علـــــــــــــــــي 26

2008/11/18م عاليــــــــــــــــــة بنــــت علــــــــــــــــــــي بـــن �سالــــــــــــــــم بلجـــــــــــدام 27

2008/11/18م فاطمـــــة خاتــــون بنت اأبـــــو القا�ســــم بن عبد العلـــــي 28

2008/11/18م فاطمـــــــــــــــــــــــــــة داد حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 29

2008/11/18م فاطمــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــت �سيتـــــــــــــــــــو بــــــــــــن اإبراهيـــــــــــــــــــم 30

2008/11/18م �سميـــــــــــــــــــــــم بانـــــــــــــــــــــــــــو عبـــــــد اجلبــــــــــــــار خــــــــــــــــــــان 31

2008/11/18م �سفيـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــت حم�ســــــــــــــــــــــــــن بــن �سالـــــــــــــــــــــــــــــم 32

2008/11/18م فريــــــدة بــــــي بنت عــــــــالء الديـن بن حممـــــد �سيـــــد 33

2008/11/18م رئيفــــــــة بنـــت حممـــد بــــــن علـــــــــــــي ال�سماعيليـــــــــــــة 34

2008/11/18م �سيــــــــــدة الن�ســـــــــــــــاء عبـد ال�ســـــــــــــــالم �سيـــــــــــــد علــــــي 35

2008/11/18م روح اأفــزا اإعجــاز اأحمـــد خو�ســـــي حممــــــــــد كهوكـــــر 36

2008/11/18م رحمــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــت نا�ســـــــــــــــــــر بـــــــــن �سليمــــــــــــــــــــــــــان 37

2008/11/18م فرزانـــــــــــــــة بيجـــــــــم عبد الكريـــــــــــــــم عبد املح�ســـــــــن 38

2008/11/18م �سعـــــــــــــــــــــــــاد بنــــــــــت �سالـــــــــــــــــــــــــــــح بــــــن عبــــــــــــــــــــــــــا�س 39

2008/11/18م مريــــــــــــــــة بنت �سعـــــــــــــد بن حممــــــــــد بن الرا�ســــــــــي 40

2008/11/18م طمـــــــــــــــــــــــــــع بنـــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــن �سعيــــــــــــــــــــــد 41

2008/11/18م نــــــــور بنت عبداللـــــــــــــــه بـــــن �سعيــــــــــــــــــد باكريـــــــــــــــــت 42

2008/11/18م ن�سريـــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــت اأحمــــــــــــــــــــــــــد بن �سريــــــــــــــــــــــــــف 43

2008/11/18م رحيمـــة بنت حاجـــي غــــالم قــادر بن ر�ســـول بخـــ�س 44

2008/11/18م خاجـــة بيجـــــــــــــــم بنت عبد الكريـــــــم بن اإ�سماعيــــــــل 45

2008/11/18م م�ســـــرة بيجــــــم بنت عبـد الرزاق بن حيــــــــــــــــدر زراق 46
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2009/1/12م عائ�ســــــــــــة بنت مــــــــــــــــــازن بن �سالــــــــــــــم �ستوبـــــــــــــــي 47

2009/1/24م حممــــــد بن اأبـــو احل�ســـن بن �سمبيـــــه البلو�ســـــــــي 48

2009/1/25م �سيـــــــــــــــــــــد عبد القــــــــــــــــادر حبيــــــــــــــــــــــــب حممـــــــــــــد 49

2009/1/28م وليــــــــــــــــد بن حممـــــــــــــــد بن علــــــــــــــــي بن مــــــــــــــــراد 50

2009/1/28م عمــــــــــــــــــار بــــــن حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــن رفيــــــــــــــــــــــــــق 51

2009/1/28م جاويــــــــــــــــــــد بـن ح�سيـــــــــــــــــــــــــــــن بــــن �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــم 52

2009/1/28م �سهيل ها�سم بن حممد ها�سم بن اإ�سفاق ع�سكري 53

2009/1/28م خديجــــــــــــــــــة بنــــــــــت هــــــــــــــــــــــارون بـــــــن اأمــــــــــــــــــــــــان 54

2009/2/10م �سلمــــــــان جــــــــالل خــــــــان �ســـــــــــــاه دو�ســـــــت حيــــــدر 55

2009/2/10م جـــــــــــــالل خـــــــــــــــــان �ســـــــــــاه دو�ســــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــدر 56

2009/2/10م �سميــــــــــــــر جــــــــالل خــــــــــان �ســـــــاه دو�ســـــــــت حيـــــدر 57

2009/2/10م رخ�سانـــــــــــــــة جــــــــــالل خـــــــــان �سـاه دو�ســــت حيــــــــدر 58

2009/2/10م مهاتــــــــــــون جــــــــالل خـــــــــان �ســـاه دو�ســـــــت حيــــــــدر 59

2009/2/10م ن�سيــــــــــــــــم جـــــــالل خـــــــــان �ســــــاه دو�ســــــــت حيـــــــــدر 60

2009/2/10م فرهـــــــــــــاد جـــــــالل خـــــــــان �ســــــاه دو�ســــــــت حيـــــــــدر 61

2009/2/10م جابــــــــــــــــــر جـــــــالل خـــــــــان �ســــــاه دو�ســــــــت حيـــــــــدر 62

2009/2/10م في�ســـــــــــل جـــــــالل خـــــــــان �ســــــاه دو�ســــــــت حيـــــــــدر 63

2009/2/18م �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 64

2009/2/18م �سفــــــــــــــــــاء بنـــــــت حممــــــــــــــــــــــــد بــــــــن �سحاتـــــــــــــــــــــة 65

2009/3/23م عبد الفتاح بن حممـد بن �سالـــح بن متن�ســــورت 66

2009/3/29م عامـــــــــــــــــر بن �سليمــــان بن عامــــــــــــــــــــــــر �ســــــــــــــــادق 67

2009/3/29م �سليمــــــــــــان بــــــن عامــــــــــــــر بـــــــــن نايـــــــف �ســـــــــــــــادق 68

2009/3/29م حممــــــــــــــــــد بن �سليمــــــــــان بن عامــــــــــر �ســــــــــــــــــادق 69
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2009/3/29م ب�ســـــــــــــار بـــــــــــن �سليمـــــــــــــــــــان بـن عامـــــــــــــــــر �ســـــــــــــــــــــــادق 70

2009/4/6م خمتــــــــــــــــــــــــــــار بــــــــن حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــن ح�ســـــــــــــــــــــــن 71

2009/4/6م اأني�ســــــــــــــــــــــــــــــــــة بنــــــــت جيمـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــن فان�ســــــــــــــــــــــي 72

2009/4/6م طـــــــــــــــالل بن خمتــــــــــــــــار بن حممــــــــــــــــــــد بن ح�ســــــــــــــــن 73

2009/4/6م ه�ســـــــــــام بن خمتــــــــــــــــــار بن حممــــــــــــــــــــــد بن ح�ســــــــــــــــــن 74

2009/4/6م عليــــــــــــاء بنت خمتــــــــــــــــار بن حممــــــــــــــــــــد بن ح�ســــــــــــــــن 75

2009/4/6م زمـــــــــــــــــان بن حيـــــــــــــــــــــــدر بن بيــــــــــــــــــــــــــــر حممــــــــــــــــــــــــــــد 76

2009/4/6م فيــــــــــــروز بنت جــــــــــــــــــان حممـــــــــد بن غــــــــالم حممــــــــــد 77

2009/4/6م �سوغـــــــــــــــــــــــــات بــــــن حيــــــــــدر بــــــــن بيـــــــــــــــــــر حممـــــــــــــــــد 78

2009/4/6م حيـــــــــــــــــدر بـــــــــــــــن بيــــــــــــــــر حممــــــــــــــد بــــــــــــن ب�سمبيـــــــــــــه 79

2009/4/7م عثمــــــــــــــــــــــان بن جهــــــــــــــــــرام بن بت�ســـــــــــــــــوه الزدجالـــــــي 80

2009/4/7م عبدالرحيم بن عثمان بن جهرام بن بت�سوه الزدجالــي 81

2009/4/7م ر�سيـــــــــد بن عثــــــمان بن جهــــرام بن بت�ســـوه الزدجـــايل 82

2009/4/7م منـى بنت عثمان بن جهــــرام بـــــــــن بت�ســـــــوه الزدجاليــة 83

2009/4/7م كرميــــة بنت عثمـــان بن جهــــرام بن بت�سـوه الزدجاليــة 84

2009/4/7م منيــــــــرة بنت عثمــــان بن جهــرام بن بت�سـوه الزدجاليــة 85

2009/4/7م رحيمــــــــة بنت عثمان بن جهــرام بن بت�ســوه الزدجاليــة 86

2009/4/7م عبداللــــــــــــــــــــــــــــــه بن اأحمــــــــــــــــــــــــــــــد بن داود �سعـــــــــــــــــــــــــــــــد 87

2009/4/7م يا�سميــــــــــــن بنـــت اإ�سماعيــــــــــــل بن اإبراهيـــــــــــم البلو�سيـة 88

2009/4/7م اأنــــــــــــــــور بن اإ�سماعيـــــــــــــــــــــــل بن اإبراهيـــــــــــــم البلو�ســـــــــي 89

2009/4/7م في�ســـــــــــــل بن اإ�سماعيـــــــــل بن اإبراهيـــــــــــــــــم البلو�ســـــــــــــي 90

2009/4/7م اإ�سماعيـــــــــــــــل بن اإبراهيـــــــــــــم بن يعقـــــــــوب البلو�ســــــــــــــي 91

2009/4/7م راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 92
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2009/4/7م يو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــف هيبـــــــــــــــــــه �سحـــــــــــــــــــــــــر ح�ســــــــــــــــــن 93

2009/4/11م عبداللطيـــــــف بن حممــــــــــــــــد بن عبـــــــد الرحيـــــــم 94

2009/4/11م ب�سمــــة بنت ع�ســــــام بن نا�ســـــر بن عبدالعظيــــــــــم 95

2009/4/11م اأحمـــــــــــد بن ع�ســــــــام بن نا�ســـر بن عبدالعظيــــــــم 96

2009/4/11م طــــارق بن ع�ســــــام بن نا�ســــــر بن عبدالعظيـــــــــــــم 97

2009/4/11م اأني�ســــــــــــــــــــــة بنت حممــــــــــــــــــــد بن عبدالرحيــــــــــــــــــم 98

2009/4/11م زيانـــــة بنت نــــــور حممد بن حممــــد بن اإبراهيــــم 99

2009/4/14م عمــــــــــــــــــــــار ع�سكــــــــــــــري حممــــــــــــــــد اإ�سماعيـــــــــــــــــــــل 100

2009/5/3م اأحمــــــــــــــــــــــــــد بــــــن عبداللـــــــــــــــــه بـــــــــــن �سالــــــــــــــــــــــــــم 101

2009/5/5م معتــــــــز بـــــــــــــن اأحمـــــــــد بن عي�ســــــــــــــى بن منـــــــــــــــــــر 102

2009/5/5م حممــــــــــــــد بن اأحمـــــــــد بن عي�ســــــــــــــى بن منـــــــــــــــــــر 103

2009/5/17م ماجـــــــــــــد بن حممـــــــــــد بن عبداللـــــــــــــه البلو�ســــــي 104

2009/5/17م زوهيــــــــــــر بن احلبيــــــــــب بن عيــــــــــــــــاد بن يحيـــــــــى 105

2009/5/23م بكــــــــــر بــــــــن عبدالغنــــــــي بن اأحمـــــــــد بن حممــــــــد 106

2009/5/23م زينــــــــــــــــب بنــــــت عبدال�سافــــــــــــــــــــي بــــــن حممــــــــــــــــد 107

2009/5/23م اأ�سمـــــاء بنت بكـــــــــــــــر بن عبدالغنــــــــــــي بن اأحمـــــــــد 108

2009/5/23م منــــــــــــى بنت بكـــــــــــــــر بن عبدالغنــــــــــــي بن اأحمـــــــــد 109

2009/5/23م اأحمـــــــــــد بن بكـــــــــــــــر بن عبدالغنــــــــــــي بن اأحمـــــــــد 110

2009/6/30م جنمـــــــــــــــــــــا بيجــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــــــــــــد �سكـــــــــــــــــــــــــــــور 111

2009/6/30م �سافانــــا عــــــــــــرب عابــــــــد عــــــرب حامـــــــــــــــد عـــــــــرب 112

2009/6/30م زبيــدة بنــــــــــت مالنـــــــــج بن قــــــــادر داد البلو�سيـــــــــة 113

2009/6/30م 114 جنـــــــــــــة بنت �ســـــــــــدر الديــــــــــــــــن بن رحمـــــة اللــــــه

2009/6/30م فاطمـــــــــــــــــــة بنـــــــت �سلطـــــــــــــــــان بــــــــن عبداللـــــــــــــــــه 115
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2009/6/30م 116 ليلــــــــــــــــى بنت غـــــــــــــــــــــالم بن علــــــــــــي بن فا�ســــــــــــــل

2009/6/30م �سبيحـــــــــــــــــة بنــــت عبدال�سمــــــــــــــد بــــن غـــــــــــــــــــــــالم 117

2009/6/30م با�سلـــــــــة بنـــــت اإبراهيــــــم بن يعقـــــــوب اأبو الريـــــــ�س 118

2009/6/30م ملوك بنت نـــــــــــــواف بن عبدالرحمـــــــــــــــــن العابــــــــد 119

2009/6/30م فاطمــــــة بنـــــــــت حاجـــــــــــــــي غــــــــــــالم بن قــــــــــــــــــــــــادر 120

2009/6/30م ملــــــــــــــــــك بنـــــت كريـــــــــــــــــــــــم بخـــــــــــ�س بـــــــــــــــــن دلور 121

2009/6/30م فريـــــــــــــــــــدة بيجـــــــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 122

2009/6/30م فريـــــــــــــــــــــدة حممــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــاروق اأن�ســــــــــــاري 123

2009/6/30م �سعيـــــــــــدة بنــــــــت نا�ســـــــــر بن �سالــــم بن هــــــــــــــــــــادي 124

2009/6/30م ب�ســــــــــم اللـــــــــــــــه �سيــــــــــــــــخ ح�سيـــــــــــن بنجريوالــــــــــــي 125

2009/6/30م مرفــــــــــــــــــــــــــــت ال�سيـــــــــــــــــد مليجـــــــــــــــــــــــي �ســـــــــــــــــــــالم 126

2009/6/30م عائ�ســـــــــــــــــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جنجيـــــــــــــــــــــــــــــــر 127

2009/6/30م رميــــــا بنت خليـــــــــــــــــــل بن حممــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــاوور 128

2009/6/30م نظيــــــــــرة لل حممـــــــــــد علــــــــي حممـــــد البلو�سيـــــة 129

2009/6/30م كانـــــــــــــــــــــــــي بنــــــــــــت �ســــــــــالح بــــــــن عبدالقــــــــــــــــــــادر 130

2009/6/30م اآمــــــــــــــــال بنــــــــت ال�سيبانـــــــــي بن عبداللـــــــه اجلــــدر 131

2009/6/30م نبيلـــــــــــــــــــــــــــــة بنـــــــت ح�سيـــــــــــــــــــــــن بـــــــن �سالــــــــــــــــــــــــــم 132

2009/6/30م �سيخــــــــــــــــــــــــة بنــــــــت عـلـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــن خميـــــــــــــــــــــــ�س 133

2009/6/30م لكــــــــــــــــــــــي �سمبيــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــــــور حممــــــــــــــــــــــــــد 134

2009/6/30م ريحانــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــي حممــــــــــــــــد عبدالواحــــــــــــــــــــــــــد 135

2009/6/30م الفـــــــــــــــت بنــــــت عــــــبـده بـــــن علــــــــــــــي بـــــــن �سيـــــــــــــــد 136

2009/6/30م ن�سرين بيجم بنت حممد غوث بن حممد جمثوم 137

2009/6/30م غـــــــــــــــــــــــــــــــــزوى بنـــــــــــت حمــمـــــــــد بــــــــن �سبيـــــــــــــــــــــب 138
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2009/6/30م �سريفــــــــــــــــــة بنـــــــــــــت حممــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن �سعيـــــــــــــــد 139

2009/6/30م برويـــــــــــــــــــــــــن نائلـــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــالم ربانــــــــــــــــــــــــــي 140

2009/6/30م خولــــــــــة بنــــــــــت حممــــــــــد بــــــــن ح�سيــــــــــن العلــــــــــي 141

2009/6/30م رينوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كيمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــي غانـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 142

2009/6/30م فاطمــــــــــــــــة بنــــــــــت مرادجـــــــــــــــان بـــــــــــــــن بهـــــــــــــــرام 143

2009/6/30م ن�سريــــــــــن بنــــــــــت رم�ســــــــــان بــــــــــن علــــــــــــي بيــــــــــــج 144

2009/6/30م دوريـــــــــــــــ�س بيبيتـــــــــــــــو مانتـــــــــــــــو�س احل�سنيــــــــــــــــــة 145

2009/6/30م اأ�سمــــــــــــاء �سيـــــــــــــخ حمبـــــــــــــــوب �سيــــــــــــــخ موؤمــــــــــــــن 146

2009/6/30م زرينـــة بيجـــــم بنت �سيـــــر خـــــان بـــــن قا�ســـــم خـــــان 147

2009/6/30م هاتـــــــــــــون بنــــــــــــت ميـــــــــــــار بـــــــــــــن مـــــــــــــراد علـــــــــــــي 148

2009/6/30م منــــــــــى بنـــــت حممــــــــــد رفيـــــق بن اأميـــــن �سحـــــاده 149

2009/6/30م ميــــــــرم خاتــــــــون بنـــــــت خــــــــدادات بــــــــن �سمبيـــــــــــه 150

2009/6/30م فريـــــــــــــــدة بنــــــــــت عبدالرحمــــــــــن بـــــن اأبوبكـــــــــــــــر 151

2009/6/30م اأكبـــــــري بيجـــــم حممـــــد غـــــوث حممـــــد �ساحـــــب 152

2009/6/30م ا�ستقــــــــــالل بنـــــــت منــــــــــر بـــــــن خليــــــــــل ال�سمنــــــــــة 153

2009/6/30م خاتــــــــــــــــــــون بنـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن حممـــــــــــــــــد 154

2009/6/30م مـــــــــــــــــــــــــاه خــــــــــــــــــــــــــــان  كليــــــــــــــــــــــــــــر حممــــــــــــــــــــــــــــد 155

2009/6/30م مهر الن�ساء فاكر بيجم بنت اأحمد بن حمي الدين 156

2009/6/30م ر�سوانــــــــــة بيجــــــــــم �سيــــــــــــخ عبداللــــــــــه حممــــــــــــد 157

2009/6/30م زينــــــــــب بيجــــــــــم بنـــــت حممــــــــــــد بــــــــن جــــــــــــــــالل 158

2009/6/30م رحيمة بيجم بنت جعفر خـــان بــــن �ســـاردار خـــــان 159

2009/6/30م نـــــور جا�سميـــــن تهمينـــــا حممـــــد نـــــزار �سالديـــــن 160

2009/6/30م ماجـــــدة بنـــــت عبـــــا�س بـــــن بخيــــــت احلميدييـــــــن 161

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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2009/6/30م اأ�سمــــــــــاء بنـــــت نبـــــي بخــــــــــ�س بـــــن خدابخــــــــــ�س 162

2009/6/30م عائ�ســــــــــة بنــــــــــت عبدالرحمــــــــــن بــــــــــن رجــــــــــــب 163

2009/6/30م �ساهيــــــــــــــــــــن بيجــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــــف 164

2009/6/30م زليخــــــــــة بنـــــت �سيـــــخ حممـــــــــــــد بــــــــن يعقــــــــوب 165

2009/6/30م فريدة بنت عبدالرحمن بن خري اللــه اأن�ســاري 166

2009/6/30م ن�ســـــــرت فاطمـــــــة بنـــــــت حممــــــــد بـــــــــن اأحمــــــــد 167

2009/6/30م مهرجــــــــان بنـــــــت حـــــــاج �سوالـــــــي بـــــــن �سالــــــــــح 168

2009/6/30م ف�سيلة بنت حممد ح�سني بن حاجي م�سطفى 169

2009/6/30م ريحانــــــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــد خاجــــــــــــــــــــة 170

2009/6/30م جمـــد بنـــت عبــــدالوهـــاب بـــن فـــالح الطراونــــة 171

2009/6/30م رفيقـــــــــــــــة بنــــــــــت اإ�سماعيــــــــــــل بــــــــــن عبداللــــــــــه 172

2009/6/30م را�سيا بنت حممــد يو�ســـف خــان بن كريـــم خـــان 173

2009/6/30م رويــــــــــــــــــدا بنـــــــــــــــت ح�ســـــــــــــــــــن بــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــي 174

2009/6/30م مريـــــــــم بيجــــــــم بنـــــــت عبداللــــــــه بـــــــن جعفـــــــر 175

2009/6/30م بارفيـــــن فاطمــــــة بنـــــــت حممـــــــد بـــــــن �سديـــــــق 176

2009/6/30م زبيــــــــــــــــــــدة بنـــــــــــــــت عثمـــــــــــــــان بــــــــــن حممـــــــــــــــد 177

2009/6/30م رقيــــــــــة بنـــــت رحيــــــــــم بخــــــــــــ�س بـــــــن حممــــــــــــد 178

2009/6/30م �ســـــدري بنـــت عبــــدالرحيـــم بن كيـــــا البلو�سيـــــة 179

2009/6/30م فاتنـــــة بنـــــت اإبراهيــــم بـــــــن اأحمـــــــد اأبو�سبحـــــــا 180

2009/6/30م ربيكــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــارو با�ســــــــــــــــــــودج �سالــــــــــــــــــــــم 181

2009/6/30م زبيدة بيجم بنــت ويل حممــد بن حاجـــي كريـــم 182

2009/6/30م اأمنيــــــــــــة بنــــــــت اإبراهيــــــــم بـــــن خـــــــان �ساحـــــــب 183

2009/6/30م حفيظـــــة بنت اأحمــــــــــد بــــــــــن حممــــــــــد بنعمــــــــــر 184

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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2009/6/30م مريـــــم بنت اأبو بكـــــر بن اإبراهيـم بن �سالــم احلـــــداد 185

2009/6/30م قي�ســــــــر تب�ســــــــم بنـــت �سيــــــــــد بـــن عبــــــــــد اجلليـــــــــــل 186

2009/6/30م زينــــــــــب بــــــــي بنــــــــــت قــــــــــــادر بــــــــن بات�ســـــــــــاه علـــــــــــي 187

2009/6/30م �سهيــــــــــرة بنــــــــــت برهــــــــــان بـــــن حممــــــــــد املعوليــــــــــة 188

2009/6/30م فاطمـــــــــــــة بنـــــــت غــــــــــــوث بـــــــن اإ�سماعيـــــــــــــــل خــــــــــان 189

2009/6/30م منـــــى بنـــت حممـــــد �ســـــرف الديـــــن بن جابـــــر علـــــي 190

2009/6/30م �سمــــــــاح بنــــــــت حممــــــــد بــــــــن �سليمــــــــان احلارثيــــــــــة 191

2009/6/30م منـــــــــــــــى بنــــــــــت علـــــــــــــــي بـــن �سعيـــــــــــــــد ال�سما�سيــــــــــة 192

2009/6/30م فوزيــــة بيجـــم بنـــت اأختـــر اأحمـــد بـــن مبـــــارك علــــي 193

2009/6/30م �ساجــــــــــــــــــدة بنـــــــــــــت جميــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــن اأحمـــــــــــــــــــــد 194

2009/6/30م �ساحلــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن رئيــــــــــــــــــــــــ�س 195

2009/6/30م جميـلــــــــــــة بنـــــت مـــــراد بـــــن �سليمــــــــــــان البلو�سيــــــــــــة 196

2009/6/30م فاطمـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــر بن اأحمــــــــــــــد بــــــــــن اأذن 197

2009/6/30م ي�ســـــــــــــــــــــــــرى بنــــــــــــــــــــت �سعيــــــــــــــــــــــد بـــن عبداللــــــــــــــــــه 198

2009/6/30م خديجــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــر بـــــــــــن ميـــــــــــــــــــــــــران 199

2009/6/30م فرخنــــــــــــــــدة بنــــــــــــــت حممـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــن عظيـــــــــــــــــــــم 200

2009/7/7م ميــــــــــــالن كي�ســـــــــــــور كومـــــــــــــار جنتيــــــــــــالل مهتـــــــــــــا 201

2009/8/10م عدليـــة بنت ميـــان بن اإح�ســـان اللـــــه بن عناية اللـــــه 202

2009/8/10م فــــــرح بنـــــت حممــــــد اإقبـــــال بـــن اإبراهيـــــم بونـــــدري 203

2009/8/10م حممد فيا�س بن حممد اإقبال بن اإبراهيم بوندري 204

2009/8/10م حمفوظــــــــــة بنـــــت حممـــــد بـــــن عمــــــــــر البلو�سيــــــــــة 205

2009/8/10م اأحمــــــــــد بــــــن عبداللــــــــــه بــــــــــن حممــــــــــد بـــــن نــــــــــور 206

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


