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اجلريدة الر�سمية العدد )919(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/101    

برد 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

 ، اأ�سماوؤهم فى القائمة املرافقة  ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة  املــادة الأولـــــى : 

اعتبارا من التاريخ املبني قرين ا�سمه . 

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

�سـدر فى : 21 من رم�ســــــان �سنة 1431هـ

املـوافـــق :   1  من �سبتمبـــر  �سنة2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )919(

قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية

تاريخ املوافقة م ال�سم

2008/11/5م �سعيــــــــــــد بـــــن �سالــــــــــــح بـــــن �سيــــــــــــف ال�سعــــــــــــدي 1

2008/11/5م فاطمــــــــة بنــــــــت �سالــــــــح بـــــــن �سيــــــــف ال�سعديــــــــة 2

2008/11/5م عـــــــــــادل بــــن �سالــــــــــــح بـــــن �سيــــــــــــــف ال�سعــــــــــــــدي 3

2009/1/7م اأ�سيلــــــــــــة بنـــــــت علــــــــــــي بـــــن حمــــــــــود املغرييــــــــــــة 4

2009/1/26م غفــــــــــــــرة بنـــــت علــــــــــــــي بـــــن حمــــــــــــــود اجلابريــــــــــــــة 5

2009/1/26م اأ�سمـــــــــــاء بنـــــت عميــــــــــر بــــن �سالـــــــــــم احلب�سيـــــــــــة 6

2009/1/26م اأمينــــــــــة بنـــــت �سعيــــــــــد بـــــن عامـــــــــــر التمتميـــــــــــة 7

2009/2/23م في�ســـــــــــــل بـــــن حمـــــــــــــود بـــــن �سالـــــــــــم الثانـــــــــــوي 8

2009/2/23م بيبيــــــــــه بنـــــت �سعيــــــــــد بـــــن زهــــــــــران امل�سكريــــــــــة 9

2009/2/23م اأ�سمــــــــــاء بنـــــت حمـــــدان بـــــن �سامـــــ�س الزكوانيـــــة 10

2009/2/23م مرفـــــــــــت بنـــــت اأحمـــــــــد بـــــن نا�ســـــــــر الرياميـــــــــة 11

2009/2/23م وحيــــــــــدة بنـــــت اأحمــــــــــد بـــــن نا�ســــــــــر الرياميــــــة 12

2009/2/23م عائ�ســـــــــة بنـــــت اأحمــــــــــد بـــــن نا�ســـــــــر الرياميـــــــــة 13

2009/2/23م حتيـــــــــــــة بنـــــت حممــــــــــــد بـــــن علــــــــــــي ال�سامليـــــــــــــة 14

2009/2/23م �سكيلـــــــــة بنـــــت حممـــــــــد بـــــن �سعـــــــــود اجلابريـــــــة 15

2009/2/23م زوينـــــــــة بنـــــت �سعـــــــــود بـــــن عبداللـــــــه البلو�سيــــــة 16

2009/2/23م ثريـــــــــــا بنـــــت �سليمـــــــــــان بـــــن �سعيـــــــــد املعمريــــــــــة 17

2009/2/23م جوخـــــــــة بنـــــت �سالــــــــــم بـــــن �سيــــــــــف اجلهوريـــــــــة 18

2009/2/23م زهــــــــــرة بنـــــت �سالــــــــــم بـــــن عبداللــــــــــه املنذريــــــــــة 19

2009/2/23م عـــــــــزاء بنـــــت �سالـــــــــم بـــــن حممـــــــــد الربا�سديــــــــة 20

2009/2/23م حميـــــــــدة بنـــــت �سعيـــــــــد  بـــــن را�ســـــــــد احلب�سيــــــــة 21

2009/2/23م زوينـــــــــة بنـــــت حممـــــــــد بـــــن نا�ســـــــــر الرواحيــــــــة 22

2009/3/15م وردة بنـــــت عبداللــــــــــــــه بـــــن حمــــــــــــــود الغيثيــــــــــــــة 23

2009/3/15م اأ�سيلـــــــــة بنـــــت عبداللـــــــــه بـــــن حمـــــــــود الغيثيـــــــة 24

2009/3/15م زينــــــــــب بنـــــت عي�ســــــــــى بـــــن حمـــــــــــود الهنائيـــــــــــة 25
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2009/3/15م فاطمــــــــــة بنـــــت �سعيــــــــــد بـــــن نا�ســــــــــر الغيثيــــــــــة 26

2009/3/15م زهـــــــــرة بنـــــت نا�ســــــــــر بـــــن م�سلـــــــــم الها�سميـــــــــة 27

2009/3/15م فاطمــــــــــة بنـــــت �سالـــــــــم بـــــن علــــــــــي احل�سينيـــــــــة 28

2009/3/15م �سالمــــــــة بنـــــت �سالـــــــــم بـــــن �سيــــــــف احل�سينيــــــــة 29

2009/3/15م حميـــــــدة بنـــــت حممــــــد بـــــن خلفـــــــان اجلابريــــــة 30

2009/3/15م زوينــــــــة بنـــــت �سليمــــــــان بـــــن نا�ســــــــر احلارثيـــــــة 31

2009/3/15م جوخــــــة بنـــــت زاهــــــر  بـــــن عبداللــــــه النبهانيــــــــة 32

2009/3/15م عـــــــــــزاء بنـــــت را�ســــــــــد بـــــن �سعيــــــــــــد احلارثيـــــــــــة 33

2009/3/15م �سفيــــــــــة بنـــــت عي�ســـــــــى بـــــن نا�ســـــــــر املزيديــــــــــة 34

2009/3/15م جوخــــــــــة بنـــــت اأحمــــــــــد بـــــن را�ســــــــــد امل�سكريـــــــــة 35

2009/4/11م عــــــــــــزة بنـــــت حممـــــــــــد بـــــن �سالـــــــــــم البداعيـــــــــــة 36

2009/4/11م �سهيلـــــــــــة بنـــــت �سالـــــــــــم بـــــن حميـــــــــــد الغيثيـــــــــــة 37

2009/4/11م �سبـــــــــــاح بنـــــت �سالــــــــــــم بـــــن حميــــــــــــد الغيثيــــــــــــة 38

2009/4/11م �سعيـــــــــــــد بـــــن �سالــــــــــــــم بـــــن حميــــــــــــــد الغيثـــــــــــــي 39

2009/4/11م �سيخــــــــة بنـــــت حممــــــــد بـــــن حمــــــــود الرواحيـــــــة 40

2009/4/11م �سيخــــــــة بنـــــت �سيــــــــف بـــــن حم�ســــــــن احلارثيـــــــة 41

2009/4/11م جوخـــة بنـــــت عبداللـــــه بـــــن �سيـــف الإ�سماعيليــــة 42

2009/4/11م م�سعــــــــود بـــــن حممــــــــد بـــــن �سعيـــــــد العبيدانـــــــي 43

2009/4/11م �سعــــدة  بنـــــت حممـــــــد بـــــن �سعيـــــــد العبيدانيــــــــة 44

2009/4/11م �سليمــــــة بنـــــت حممــــــد بـــــن �سعيــــــد العبيدانيــــــة 45

2009/4/11م زوينـــــــة بنـــــت �سيـــــــف بـــــن عامـــــــر ولـــــد �ســــــــاوي 46

2009/4/11م زكيــــــــــة بنـــــت �سالـــــــــــح بـــــن علـــــــــــي ال�سيذانيـــــــــــة 47

2009/4/4م عائ�ســــة بنــــت خليفــــة بـــــن حممــــد البو�سعيديـــــة 48

2009/4/18م عبدالرحمـــــن بـــــن ح�ســـــن بـــــن جمعـــــة امليا�ســــــي 49

2009/4/6م عائ�سة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمـن القا�سي 50



- 4 -

اجلريدة الر�سمية العدد )919(

تابع : قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية

تاريخ املوافقة م ال�سم

2009/4/28م جوخــــــــة بنـــــت �سعيــــــــد بــــن علـــــــــي البيمانيــــــــــة 51

2009/4/28م حممــــــــد بـــــن خلفــــــــان بــــن �سعيــــــــد الكيومــــــــي 52

2009/4/28م زيانــــــــة بنــــــت �سالــــــــح بـــــن يحيـــــــــى الهنائيـــــــــة 53

2009/4/28م �سالمــــة بنــت عبداللـــــه بـــن حممـــــد احلارثيـــــة 54

2009/4/28م فاطمـــــة بنــت عبداللـــــه بن حممـــــد النعمانيـــــة 55

2009/4/28م عائــــــــدة  بنت حممــــــــد بن �سلطـــــــان امل�سكريـــــــة 56

2009/4/28م �سليمــــــــة بنــــــــت نا�ســــــــر بــــــــن �سيــــــــف التوبيـــــــة 57

2009/4/28م �سلطـــان بن عبــدالرحمــن بن بهــدور البلو�ســـي 58

2009/4/28م وحيــــد بن عبــدالرحمـــن بــن بهـــدور البلو�ســــي 59

2009/4/28م غنيــــــــة بنــــــــت عميــــــــر بــــــــن �سالــــــــم احلب�سيــــــــة 60

2009/4/28م �سريفــــــــة بنـــــت �سعيـــــــد بن م�سعــــــود ال�سرجيـــــة 61

2009/4/28م ريــــــــا بنــــــــت �سيــــــــف بــــــــن حممــــــــــد احلب�سيــــــــــة 62

2009/4/28م ب�ســـــارة بنـــــت عبداللـــــه بـــــن زهـــــران الرياميـــــة 63

2009/5/23م عــــــــــزة بنـــــــت علــــــــــي بـــــــن حمــــــــــــد احلب�سيــــــــــــة 64

2009/5/23م نازمليــــك بنــــت �سيــــران بـن حمتــــاج البلو�سيــــة 65

2009/5/23م �سيخــــــــة بنــــت را�ســــــــد بـــــن �سعيــــــــد ال�سبيبيــــــــة 66

2009/5/23م جواهــــــر بنـــــت اأحمــــــد بــــن حممــــــد الكيوميــــــة 67

2009/5/23م فاطمـــــة بنـــت �سالـــــم بـــــن حممـــــد الربا�سديـــــة 68

2009/5/23م ليلـــــــى بنـــــت عبداللــــــه بـــــن حمـــــــد احلارثيـــــــــة 69

2009/5/23م عائ�ســـــة بنــت عبداللـــــه بـــن نا�ســـــر املحروقيـــــة 70

2009/5/23م نعيمـــــــــة بنـــــت علــــــــي بـــــن �سالـــــــــم ال�سيذانيــــــــة 71

2009/5/23م مــــــــوزة بنـــت �سلطــــــــان بـــن را�ســــــــد النعمانيــــــــة 72

2009/5/23م �سلمــــــــى بنـــت �سعيــــــــد بــــن �سليمــــــــان املعوليــــــــة 73

2009/5/23م كليــــــــة بنت حممــــــــد بن �سليمــــــــان املحروقيـــــــة 74

2009/5/23م �سيخــــــــة بنت حمــــــــد بن �سالــــــح البو�سعيديـــــــة 75
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2009/5/23م اآ�سيــــــــا بنــــت حمــــــد بــــن �سالـــــــح البو�سعيديــــــة 76

2009/5/23م طاحلـــــة بنـــت حمـــد بـــن �سالــــح البو�سعيديـــــة 77

2009/10/6م فتحيــــــة بنــــت عبداللـــه بن حمـــــود املحروقيــــة 78

2009/10/6م عزيــــزة بنــــت عبداللــــه بــــن حمــــود املحروقيــــة 79

2009/10/6م كوثــــــــر بنـــت �سيــــــــف بــــن �ساعــــــــد الفرقانيــــــــة 80

2009/10/6م نايفــــــــة بنـــت �سيــــــــف بـــن �ساعــــــــد الفرقانيــــــــة 81

2009/10/6م يا�ســــــــر بــــــــن �سيــــــــف بــــــــن �ساعــــــد الفرقانـــــــــي 82

2009/10/6م اأ�سمــــــــاء بنــــت �سعيــــــــد بـــن �سيخــــــــان التوبيــــــــة 83

2009/10/6م رايــــــــــا بنــــــت حـــــــــارب بــــن حمـــــــــد العي�سريـــــــــة 84

2009/10/6م حممــــــــد بن �سعيــــــــــد بــن نا�ســــــــــر الق�سابــــــــــي 85

2009/10/6م مــــــــــوزة بنــــت �سعيـــــــــــد بــــن نا�ســــــــــــر الق�سابيــــــــة 86

2009/10/6م بيوبــــــــوه بنت �سعيــــــــد بن نا�ســــــــر الق�سابيــــــــة 87

2009/10/6م �سلمــــى بنـــت حممـــــد بـــن �سليمــــــان الرياميــــــة 88

2009/10/6م زهــــــــــرة بنــــت علـــــــــي بـــن �سالــــــــــح اجلابريــــــــــة 89

2009/10/6م �سارة بنت م�سعود بن عبدالرحيم البو�سعيدية 90

2009/10/6م مــــــــوزة بنت عبداللــــــــه بن �سعيــــــــد الرواحيــــــــة 91

2009/10/6م زيريــــــــدي بنت قا�ســــــــم بن عبداللــــــــه البحريــــــــة 92

2009/11/21م �سهيــــــرة بنت عبداللـــــه بن حممـــــــد العوفيــــــــة  93

2009/11/21م مـــــــــوزة بنــــت حمــــــــــد بـــن عمــــــــــران املعوليــــــــــة 94

2009/11/21م لطيفــــــــة بنت �سليمــــــــان بن علــــــــي الدغاريــــــــة 95

2009/11/21م نا�ســـــــــر بـــــن اأحمـــــــد بــــــن نا�ســــــــــر الريامـــــــــي 96

2009/11/21م رملــــــــة بنــت �سالـــــــــم بــن را�ســــــــد اجله�سميــــــــة 97

2009/11/21م حنـــــــــان بنـــت مبـــــــــارك بــــن �سالـــــــــــم العمرييـــــــــــة 98

2009/11/21م حمـــــــــد بــــن مبـــــــــارك بــــن �سالــــــــــم العميـــــــــري 99

2009/11/21م مريـــــــــم بنـــت عميـــــــــر بـــن �سالـــــــــم احلب�سيــــــــــة 100
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2009/11/21م �سالــــــــم بـــن عبيــــــــد بـــن �سليمـــــــان الطيوانــــــــي 101

2009/11/21م مريـــــــــم بنــــت �سعيـــــــــــد بـــن علــــــــــــي املنذريــــــــــــة 102

2009/11/21م اأ�سيلــــــــة بنت نا�ســــــــــر بــن �سعــــــود ال�سيذانيـــــة 103

2009/11/21م �سم�ســـــــــة بنت �سالـــــــــم بن �سعيـــــــــد احلارثيــــــــــة 104

2009/11/21م زوينــــــة بنت مطـــــــر بن هوي�ســـــــل احلرا�سيـــــــة 105

2009/12/26م رحيـــــــــة بنــــت �سعيـــــــــد بــــن علـــــــــــي النوفليـــــــــــة 106

2009/12/26م �سفيـــــــــة بنت �سلطـــــــان بن �سالــــــــم احلارثيــــــــة 107

2009/12/26م خديجــــة بنـــت عبداللــــه بــــن نا�ســــر ال�سيديــــة 108

2009/12/26م �سميـــــــــــرة بنــــت نا�ســـــــــر بــــن را�ســــد الهنائيـــــــة 109

2009/12/26م رحمـــــــــة بنـت حمـــــــــد بــن �سعيـــــــــد الق�سابيـــــــــة 110

2009/12/26م �سالمـــــــــة بنــت �سالـــــــــم بــن علـــــــــي الهطاليـــــــــة 111

2009/12/26م جوخـــــــة بنـــــت �سليمــــــان بـــــن �سعيـــــد ال�سامليـــــة 112

2009/12/26م عائ�ســــة بنــت خلفـــان بـــن هوي�ســــل اخل�سيبيـــة 113

2009/12/26م عزيـــــــــزة بنت خليفـــــــــة بن علـــــــــي الزكوانيـــــــــة 114

2009/12/26م مـــــــــوزة بنــــت �سعـــــــــود بــــن علـــــــــي املحروقيـــــــــة 115

2009/12/26م ثريـــــــــا بنــــت �سليمـــــــــان بــن زاهـــــــــر الفرعيـــــــــة 116

2009/12/26م مـــــــــوزة بنـــت علـــــــــي بــــن حممـــــــــد املزروعيـــــــــة 117

2010/1/3م زوينـــــــــة بنت نا�ســـــــــر بن خميـــــــــ�س امل�سكريـــــــــة 118

2010/1/3م حبيبـــــــــة بنت حممـــــــــد بن �سعيـــــــد العامريــــــــة 119

2010/1/3م عبداللـــــــــه  بن علـــــــــي بن عبداللــــــه العــــــــدوي 120

2010/1/3م �سعيـــــــــد بــن حممـــد بـن �سيــف اآل عبدال�ســـالم 121

2010/1/3م جوخـــــة بنـــــت حمـــــد بـــــن �سليمـــــان اجلابريـــــة 122

2010/1/3م عزيـــــــــزة بنت �سعيـــــــــد بن حمـــــــــود الرواحيـــــــــة 123

2010/1/3م رحمـــــــة بنت م�سعـــــــود بن حممـــــــد املزروعيـــــــة 124

2010/1/3م فاطمـــــــــة بنــــت علـــــــــي بـــن �سالـــــــــم احلب�سيـــــــــة 125


