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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2012/65

مبنح اجلن�سية العمانية 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

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

وبـــناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين ا�سمه .

 املــادة الثانيــــة 

ين�ســـــر هــــــذا املر�ســـــــوم فـــــي اجلريــــــدة الر�سميــــــــة .

�سـدر فـي : 11 من حمـرم �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 25 من نوفمرب �سنة 2012م

  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )992(

قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

تاريخ املوافقةال�ســــــــــــــــــــــــمم

2008/11/18م�سيـــر بانــــــــــــــــــو حممـــــــــــــــد فقيــــــــــــر حـــاجـــــــــــــــــــــــــي1

2009/6/30مح�سينــــــــــــــــــــة بنـــت رحمــــــــــــــــــــــت بــــــن حممـــــــــــــــــــــــد2

2010/11/6معاطـــف بن رحمــت اللـه بن جنبخـــت بن مــــــــــــــراد3

2010/11/6معمــــر بن رحمــــت اللـــه بن جنبخـــت بن مـــــــــــــــــراد4

2010/11/6مجيهـــــان بنت رحمـــت اللـه بن جنبخــــت بن مــــــراد5

2010/11/6مهنادي بنت رحمت اللـه بن جنبخت بن مـــــــــــــــــراد6

2010/11/6معفاف بنت رحمت اللـه بن جنبخت بن مــــــــــــــــــراد7

2010/11/6مفاطمة بنت رحمت الـله بن جنبخت بن مــــــــــــــــراد8

2010/11/6موفاء بنت رحمت اللـه بن جنبخت بــــــن مــــــــــــــــراد9

2010/11/6مهيفاء بنت رحمت اللـه بن جنبخت بــن مـــــــــــــــــراد10

2011/2/8محممــــــــد بن �سالـــــــــــــم بــــن حممـــــد ال�سبيبـــــــــــــــــــي11

2011/2/8مفاديـــــــــــة بنت حممـــــــــــد بن �سالـــــــــــــم ال�سبيبيـــــــــــــة12

2011/2/8منـــــــــــــــادر بن حممـــــــــــــد بن �سالـــــــــــــــــم ال�سبيبــــــــــــــــي13

2011/2/8ماأحمـــــــــــد بن حممــــــــــــــد بن �سالـــــــــــــم ال�سبيبــــــــــــــــي14

2011/2/8مفهمــــــــــي بن حممــــــــــــد بن �سالــــــــــــــــم ال�سبيبـــــــــــــــي15

2011/2/8مجنــــــــــــاح بنت حممـــــــــــد بن �سالــــــــــــــم ال�سبيبيـــــــــــــة16

2011/2/23مفــــــــــــــاروق بــــن عـــــــــالء الديـــــــــــــــن بــــــن اقبــــــــــــــــــال17

2011/2/23مزيــــــــــــاد بــــن عبداجلــبـــار بن زيــــــدان اجلبـــــــــــوري18

2011/2/23مماريـــــــــــــــــــــا ايليـــــــــــــــــــــــن بينــــــــــــــدا تــــــــــــومـــــــــــــــــــــا�س19

2011/2/23متغريـــد بنت حممد فــوزي بن اأحمد بن عيــــــــــــــــــاد20
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تاريخ املوافقةال�ســــــــــــــــــــــــمم

2011/3/30معائ�ســــــــــة بنت حممـــــــــد بن اأحمـــــــــــد الرواحيــــــــــة21

2011/3/30مبلقيــــــــــــ�س بنت كايـــــــــــــــد بن حممـــــــــد �ســــــــــــــال�س22

2011/3/30مخديجــــــــــة بنت اأحمــــــد بن �سعيـــــــــــد بن علــــــــــــــــي23

2011/3/30م�ســــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــوانـــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري24

2011/3/30مخيــــــــر الن�ســــــاء بنــت �سيــــــــــــــــــــــد بـــــــــن حممــــــــــــــــد25

2011/3/30معائ�ســـــــــــــــــة بنـــــت حممـــــــــــــــــد بــــــــــــن يا�سيـــــــــــــــــــــــــن26

2011/3/30مجميلــــــــــــــــــــــــــــــــة �سخــــــــــــــــــــــــــــــــــي داد كهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور27

2011/3/30مجميلـــــــــة بنت دو�ســــت حممــــد بن فقيــر حممـــــد28

2011/3/30معاليـــــــــــه بيجـــــــــم بنت �سيــــد بن �ســــرف الديـــــــــــن29

2011/3/30مجميلـــــــة بنت �سيــــــــــر حممـــــد بن جـــــان حممـــــــــد30

2011/3/30مميمونـــــــــــــة بنت حممــــــــــد بن اأ�سلــــــــم البلو�سيـــــــــة31

2011/3/30ممريـــــــــــم بنت �سيـــــــــــــــــــخ �سانــــــــــــــــــــد بن حيـــــــــــــــــــدر32

2011/3/30مغو�سيــــــــــــة بيجـــــــــــــــم بنت �سيـــــــد وحيـــــد بن علـــي33

2011/3/30م�سبانــــــــــــــــــــــا �ســـــــــــــــــــــــــــــادق اأم بـــــــــــــــــي ت�ساكـــــــــــــــــــــــو34

2011/3/30محوريـة بنت حممد بن ح�سن بن اأبو اإبراهيـــــــــــــــم35

2011/3/30ملطيفـــــــــــــــــــــــــه بنـــــــــت عبــــــــــــــــــــــــــود بن �سعيـــــــــــــــــــــــــد36

2011/3/30محميــــــــــــــدة بنت مــــــــــول داد بـــن جـــــــان حممـــــــــــــد37

2011/3/30مبارفيــــــــــــــــــــــن بنـــــــــت حممــــــــــــــــد بــــــن ح�سيـــــــــــــــــــــن38

2011/3/30ممبينـــــــــــة راج �ساحـــــب �سيــــــــــــــــخ حمبــــوب �سيـــــــــــخ39

2011/3/30ممهنـــــــــــــــــــــــــــــــاز بنـــــــــــــــت بـــوهيـــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن اآدم40

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

2011/3/30مزينــــــــــب بنـــت ميــــــــرزان بـــن حممـــــــــود بيــــــــــــج41

2011/3/30ممـــــــوزه بنــــت حممـــــد بن عبداللـه املعمريــــــــــــــة 42

2011/3/30م�سميــــــــــــــرة بنـــــت �سنــــــــــــــان بــــــــــــــــن را�ســـــــــــــــــــــــــد43

2011/3/30ماختــــــــــر فاطمـة بيجـــــــــم بنت �سيـــــد بن عمــــــــر44

2011/3/30م�سكيلـــــــــة بيجــــــــم عزيــــز خــــان حيــــــــــــدر خــــــــان45

2011/3/30مبلقيـــــ�س بيجــــم بنت حممـــد بن حممد غـــــــــوث46

2011/3/30م�سفيـــــــــــــــــــــة بنـــــت مــــــــــــــــــزار بـــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــراد47

2011/3/30منورجهـــــان بيجـــــم بنت عبدالقيـــوم بن اأحمــــــد48

2011/3/30معائ�ســــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــدل ال�سعيـــــــــــــــد49

2011/4/9ميا�سميــــــــــــــــــــن بنـــت اأحمــــــــــــــــد بـــــــن مــــــــــــــــــــــــراد50

2011/4/9محنيفــــــــــــــــــة بنــــت بركــــــــــــــــــــــات بــــــــــــن مـــــــــــــــــــراد51

2011/4/9مخديجـــــــــــــــــــــــة بنـــــت مـــــــــــــــــراد بـــــــن عزيـــــــــــــــــــز52

2011/4/9مر�سيـــــــــــــه بنـــــــت حممـــــــــــــــــد بـــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــــــر53

2011/4/9مفاطمــــــة بنت �سعيـــــد بن حممــد الرا�سديـــــــــــة54

2011/4/9منعيمـــــــــــــــــة بنــــــت مظفـــــــــــــــــــــر بن اأحمـــــــــــــــــــــــــــــد55

2011/4/9معائ�سة فاطمة بنت عبدالغفار بن حممد مــــــــــراد56

2011/4/9مبلقي�س بيجم بنت اأحمد خان بن فاحت خـــــــــــــان57

2011/4/9م�سلطانـــــــــــة بنت �سعيـــــــــــــد بن فــــرج النهديـــــــــــــة58

2011/4/9مفاطمــــــــــــة بنـــــت نـــــــــــــور خــــــــــــــان بـــــن حممــــــــــد59

2011/4/9ممريــــــــم بنــــت �سيــــــــــــخ ح�سيــــــــن بــــــن عبداللـــــه60
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2011/4/9محـــــــــــور فاطمـــــــة غـــــــــــالم اأ�سغــــــــر لياقــــــــت علــــــي61

2011/4/9مفاطمــــــــــــــــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــد قا�ســــــــــــــــــم62

2011/4/9موهــــــــــاب الن�ســاء حممــــــــد طيــــــب الديـــــن معيـــــــن63

2011/4/9م�سليمــــــــــــــــــــــــــــة بنــــت حممـــــــــــــــــــد بـــــــن حامــــــــــــــــــــــــد64

2011/4/9م�سميـــــــــــرة بنــــت �سميــــــر بــــن كمـــــــــــــال اخلطيـــــــــب65

2011/4/9متـــــــــــــاج بيبــــــــــــي نـــــــور اأحمــــــــــد حممـــــد يو�ســــــــــــــف66

2011/4/9مملــــــــــــك بنــــــت علـــــــــــــي بـــــن عبــــــــــــــــده البعدانــــــــــي67

2011/4/9ممهـــــــــــــــــــــــر الن�ســـــــــــاء بابــــــــو ميـــــــــــــــــــان اأحمـــــــــــــــــــــد68

2011/4/9معائ�ســــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــد �سليــــــــــــــــــــــم �ساحــــــــــــــــــــــــب69

2011/4/9مميمونــــــــــة بنــــت داد حممــــــــــــد بن عبدالرحيـــــــــــــم70

2011/4/9مفريـــــــدة كا�ستـــــــــــرو حم�ســــــــــــــــــــــــن الو�ساحيــــــــــــــــة71

2011/4/9مزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد72

2011/4/9من�سيمـــــــــــــــــــــــه بنــــت رحمــــــــــــــــــــت بــــن عي�ســــــــــــــــــــــــــــى73

2011/4/9مزينــــــب بي بنت حممــــد بن ح�سني بن اأمري خـــــان74

2011/4/9مجنــــــــــــــاة بنت حممـــــــــد بـــــــــن حممــــــــــد وحيــــــــــدي75

2011/4/9موحيـــــــــــــــدة بانــــــو ر�ســـــول بهائـــي حممــــد بهائـــــي76

2011/4/9م�سمبـــــــــــــــوعــــــــــــة م�سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود را�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد77

2011/4/9معابـــــــــــــــــــــــدة بنـــــت عبداللـــــــــــــــــــــه بـــــــن �ساكـــــــــــــــــــــــــر78

2011/4/9م�سميــــــــــــرة بنـــــت بهيـــــــــان بن دملـــــــــــــــراد الرئي�ســـــــــة79

2011/4/9محليــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بنــــــت �سعيـــــــــــــــــــــد بـــــــن �سالــــــــــــــــــــــــم80
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2011/4/9م�سميحــــــــة بنــــت اأحمــــــــد بن جمعــــــــة ال�سكيتيــــــــــــة81

2011/4/9مجميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــت �سيــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــن اآدم82

2011/4/9م�سابـــــــــــــرة حاجـــــــــــــي ر�ســــــول بخـــــــــــــــ�س فيـــــــــــــروز83

2011/4/9م�سكليـــــــــــــة بنــــــت جــــــــــان حممـــــــــــــــد بن مـــــــــــــــولداد84

2011/4/9مزينـــــــــب الن�ســــــــــــاء بيجـــــــــــــم �سيــــــــد برهان الديــــن85

2011/4/9مخيـــــــــــر بيبــــي بنت نـور حممد بن دو�ست حممـــــــد86

2011/4/9مجنـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــت در حممـــــــــــــــــد بــــــن بـــــــــــــــــــــــــــالن87

2011/4/9مكلثوم اأمينه بنت ح�سن بن اليا�س بن عبداحلكيــم88

2011/4/9منظـــــــــــــرة بنـــــت �سيــــــــــف بـــن عبداللــــــه احلارثيــــــــــة89

2011/4/9م�سيخـــــــة بنت عبدالوهـــــاب بن عبداللــه العمـــــــودي90

2011/4/9مزرينـــــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــــــان91

2011/4/9ممريـــــــم بنت �سليمــــــان بن حممــــــــــد بن �سلمـــــــــــان92

2011/4/9م�ساهيــــــن بيجــــــــــم حممـــــــد �ســــردار علي حممــــــــــــد93

2011/4/9مزليخــــــــــــــــــة بنــــــــــت اأدم بن عبداللـــــــــه الهوتــــــــــــــــــي94

2011/4/9معابــــــــــــــــــــدة بنـــــت دملـــــــــــــراد بن يــــــــــــــــار حممــــــــــــــــــــد95

2011/4/9مرحمـــــــــــــــــة بنت �سليـمــــــان بن �سعيـــــــــــــــد الفا�ســــــــــل96

2011/4/9مريحانـــــــــة بيجــــــــــــم بنــــت حممـــــــــــــــد بــــن علـــــــــــــــــي97

2011/4/9منــــــــــــــــــــــــــــــورة بنــــــــت جامــــــــــــــــــــع بــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــو�س98

2011/5/4ماأكــــــــــــــــرم بن جمايـــــــــــت بن بنــــــــــــدوك البلو�ســـــــــــي99

2011/7/30م�سمــــــــــاح بنت اأحمـــــــد بن حممـــــــــــــد بن ال�سـيــــــــــــــــد100
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2011/7/30مجل اأفروز بنت حممد عي�سى بن حممد اإ�سماعيــل101

2011/7/30موحيــــــدة بيجـــــــــم بنت حممـــــد بن عظيــم الديــــــن102

2011/7/30مكلثـــــــــــــــــــــــوم خـــــــــــــــــــــــــــان حممـــــــــــــــــــــــــد داد اللــــــــــــــــــه103

2011/7/30ممتــــــــــومــــــــــــــــــــــــــوا �ســـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم جمعــــــــــــــــــــــــــــــــــة104

2011/7/30مفاطمــــــــــــــــــــة بنــــــــــت رم�ســـــــــــــــــــــــان بـــــن علـــــــــــــــــــــــــي105

2011/7/30م�ساحلـــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــد اأحمـــــــــــــــــــد �سيفـــــــــــــــــــــاري106

2011/7/30محبيبـــــــــــة بنـــت حممـــــــــــــــد بن يو�ســـــــف بن خـــــــــــان107

2011/7/30م�سبانـــــــة بــــــي بنــت حممــد بن اأحمــــــــــــد ال �سيـــــــــخ108

2011/7/30ممليكــــــــــــــــــة بنــــــت نــــــــــــــاز بن قــــــــــــــــــــــادر بخــــــــــــــــــــ�س109

2011/7/30ممريـــــــــم يو�ســـــــــــــــــف خـــــــــــــان حممـــــــــــــد يو�ســــــــــــــف110

2011/7/30مر�سيــــــــــــــــــــــــــة بنـــــت عثمــــــــــــــــــان بـــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــراد111

2011/7/30مزاهــــــــــــــــــــــدة بنت بيـــــــــــــــــر حممــــــــــــــــد بن مــــــــــــــــــراد112

2011/7/30محنان بنت حممود �سامي بن فرغلي بن عرفــــــان113

2011/7/30م�ساهيــــــــــــــــن يوني�ســــــــــــا بنت حممــــــــــــــد بن �سليـــــــــم114

2011/7/30ممريــــــــــــــــــــــــــــم بنــــت عبداللـــــــــه بـــــن �ساوجــــــــــــــــــــــــــي115

2011/7/30مرقيـــــــــــــــــــــــة بنــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــراد بـــــــــن حممـــــــــــــــــــــــــد116

2011/7/30م�سميـــــــــرة بنت اأحمـــــــــــــــد بن حممـــــــــــد بن يو�ســــــف117

2011/7/30م�ســــــــــــــــــــــارة بانـــــــــــــــــــو �سنــــــــــــــــــاء اللـــه نيـــــــــاز اللــــــــــــه118

2011/7/30مفاطمــــــــة بيجـــــــــم بنت حممـــــد يو�سف بن حممـــــــد119

2011/7/30م�سفيـــــــــــــــة بنـــــت اإ�سماعيـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــن يعقــــــــــــــــوب120
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2011/7/30م�سهنــــــــــاز بيجــــــــــــم فا�ســــــــي اأحمــد ب�سيـــر اأحمـــــــد121

2011/7/30ماينـــــدكيــــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــد علـــــــــي جونديــــــــــــــــــــن122

2011/7/30م�سعيــــــــــــــــــــــدة بنـــــــــت حممــــــــــــــــــد بـــــــن حيـــــــــــــــــــــــات123

2011/7/30مرحمـــــــت الن�سـاء بنـت حممــــــد بن بابــــــــو قا�ســـــــــــم124

2011/7/30من�ســـــــــــــرا �سلطانــــــــــــــــــة منــــــــــــــــور حممــد قا�ســـــــــــم125

2011/7/30مخديجـــــــــــــــــــــــة بنــــــــــت �سيـــــــــــــــــــــــــــف بن حمــــــــــــــــــــــود126

2011/7/30مفائــــــــــــــزة بنـــــــت اأبو بكــــــــــر بن اأحمــــد كاكيــــــــــــــري127

2011/7/30مفاطمــــــــــــة بنــــت علــــــــــــي بن حممــــــــــد �سرمــــــــــــــوح128

2011/7/30منعيمــــــــــــــــــــة بنــــــت كريــــــــــــــــــــــــــم داد بـــــــن عثمــــــــــــان129

2011/7/30معـــــــــــــــــزه بنت ح�سيــــــن بن عــــــــــو�س بــن طالـــــــــــــب130

2011/7/30مفاطمـــــــــــــــــة اأنـــــــــــــــــور خــــــــــان �ســـــــــــــــــالة خــــــــــــــــــان131

2011/7/30م�سريفـــــــــــــــــــــة بنــــــــــت اأحمـــــــــــــــــــــــد بـن عبداللـــــــــــــــــــه132

2011/7/30مر�سيـــــــــــــة بـــــــــي عبدالقـــــادر �سيـــــــــخ عبدالــــــــــرزاق133

2011/7/30منهـــــــــــــاد بنت م�سطفـــــــى بن ال�سيــــــــــــد بن �سعــــــــــد134

2011/7/30م�سائـــــــــــــــــرة بنـــــــــــت دو �سمبيـــــــــــــــــــه بــــــــــن مـــــــــــــــــزار135

2011/7/30مجنمـــــــــة بيجـــــــــم بنت �سيــــــــــــد اأحمـد بن غالــــــــــــب136

2011/7/30محنان بنت عبدالهادي بن عبدالرحمن بلكرنينـــة137

2011/7/30مفاطمــــــــــة عبــــــــدالغفـــــــــــــار حممــــــــــــــــد �سيــــــــــــــــخ138

2011/7/30ماأمثــــــــــــــــــل حفيــــــــــــــــــــــــــظ حمـمـــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر139

2011/7/30مر�سيـــــــــــــــــــه بابـــــــو ميــــــــــــاه حممــــــــــــــــــد حمبـــــــــــــوب140
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2011/7/30ماأ�سمــــــــــاء بنت مهنــــــي بن جمعـــــــــة بن عـــــــــــــو�س141

2011/7/30م�سبانــــــــــــــــــــه �سيـــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــــــــــــــــم142

2011/7/30محنيفــــــــــــــــــــــة بنـــــت �سعــــــــــــــــــــــــــود بـــن ديلــــــــــــــــــــــــورد143

2011/7/30مبرفيـــــــــــن �سابـــــــــر ميــان اح�سان حمـمــــد �سيــــــــــد144

2011/7/30من�سرين �سلطانة �سيد عبدالر�سيــد عبدال�سمــــــــد145

2011/7/30ماأني�س فاطمة بنت عبدال�سكور بن �سيخ حيــــــــدر146

2011/7/30معائ�ســـــــــــــــــــــة بنـــــــت �سالـــــــــــــــــــــــــــح بن مبـــــــــــــــــــارك147

2011/7/30م�سبيحة بيجم بنت حممــد يا�سني بــــــن حممـــــد148

2011/7/30ممريــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــو جنـــــــــــــــــــــو ماكنجـــــــــــــــــــــــــــــو149

2011/7/30مبرفيـــــــــــــــــــن بيجــــــــــــــــم �سيــــــــــــــــد �سيــــــخ حمبــــــوب 150

2011/7/30مفاطمـــــــــــــة بنت عاظـــــــــــــــم بن فايــــــــــــــــــــز خـــــــــــــــان151

2011/7/30م�سيــــــــــــــــــــــــده عبــدال�ستــــــــــــــــــار جهـــــــــــــاجنيـــــــــــــــــــــــر 152

2011/7/30محميــــــــــــــدة بنـــــت ح�سيـــــــــــــــن بــــن نـــــــور حممــــــــــد153

2011/7/30مربــــــــاب بنت اإبراهيـــــــــــــم بن حممــــــــــــــــد بــــــن رزق154

2011/7/30ممريــــــــــــــــــم اكبــــــــــــــــــــادو كابيلـــــــــــــــــى الرا�سديــــــــــــــة155

2011/7/30ماأجـــــــــــــاى حممــــــــــــد اإقبــــــــــــال با�ســـــــــــــــه ميـــــــــــــــــاه156

2011/7/30مفايـــــــــــــــزة بنــت ميــــــــــــــــر اللــــه بخـــــــــ�س بــــــــــــن ازاد157

2011/7/30م�سلطانــــــــــــــــه �ساجهـــــــــــــا عبدالر�سيــــــــــــــد ر�سيــــــــــد158

2011/7/30مخديجـــــــــة بيجـــــــــــم �سيــــــــــخ با�سـا كال �سريــــــــــــــف159

2011/7/30ملطيفـــــــــة بنــــت نا�ســـــــــــــــر بن �سالـــــــم العوينــــــــــي160

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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2011/7/30معائ�ســـــــــة �سديـــــــــق عبدالرحيــــم خمتــــار اأحمــــــــــد161

2011/7/30مجميلـــــــــــة بنت ح�ســــــــــــــــن بن �سعيــــــــــــــد قم�ســــــيــت162

2011/7/30مر�سيـــــــــــــة �سيــــــد عثمــــــــــــــــــان �سيــــــــــــــــخ ر�سيـــــــــــــــــــــة163

2011/7/30مناميتـــا نارجنـــــــان كومــــار هريجـــــــــــــي كيمجـــــــــــــي164

2011/7/30مرابيــــــــــــــة بنت ديـــــــــــن حممــــــــــــــد بن خدابخــــــــــــــ�س 165

2011/7/30مفايــــــــزة بنت فــــــــــــاروق بن حممــــــــــود بن حممـــــــــد166

2011/7/30مريحانــــــــــه بيجــــــــــم با�ســــــــــــا ميـــــــــاه رحمـــــت علــــــــي167

2011/7/30محليمــــــــــــــــــــــــــــــــة بنـــــت �سالــــــــــــــــــــــــــح بــــــن عمـــــــــــــــــــــر168

2011/7/30معائ�ســــــــة بارفيـــــــــــــــــن مريزا عبدالرحمـــــن بيــــــــــج169

2011/7/30مح�سنـــــــــــــــــة بنت را�ســــــــد بن عبداللـــــه املزروعـــــــــــــي170

2011/7/30معطيــــــــــــــــــــة بنت يو�ســــــــف الديــــــــن بن اإ�سماعيـــــــل171

2011/7/30مفرزانــــــــه بيجــــــــــــــم جميــــــد خــــــــــــــــان حممد خــــان172

2011/7/30م�سبانـــــــه غــــــــــــــــــالم قـــــــــــــــــــــادر �سيــــــــــران البلو�ســـــــي173

2011/7/30ماأ�سمـــــــــــــــــــــاء بنــــــت �سليمــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــن علـــــــــــــــــــــي174

2011/7/30م�سميـــــــــــــــة بنـــــــت اأحمـــــــــــد بن ح�ســـــن قطنانـــــــــــــــــي175

2011/7/30معريفــــــــــــــــــــــه بنـــــــت حممـــــــــــــــــد بــــــــن جعفـــــــــــــــــــــــــــر176

2011/7/30م�سهنـــــــــــــــــــــاز بنـــــــت اأنــــــــــــــور �ســـــــــــــــــاه بن حنيـــــــــــــــف177

2011/7/30مقيـــــ�س بن عامـــــــــــــــر بـــن �سعيــــــــــــــــد بن باهـــــــــــوارث178

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

2011/7/30مفاطـمـــة بنت عامـــــــر بن �سعيـــــــــد بن باهــــــــــــــــــوارث179

2011/7/30م�سهيــــــــل بن عامـــــر بن �سعيــــــــــــد بن باهـــــــــــــــــــــوارث180

2011/7/30ميا�سني بن بري حممد بن جل حممد البلو�ســـــــــــــي181

2011/7/30م�سمايلة بنت بري حممد بن جل حممد البلو�سيـــــــة182

2011/7/30ممرمي بنت بري حممد بن جل حممد البلو�سيــــــــــة183

2011/7/30ماأ�سماء بنت بري حممد بن جل حممد البلو�سيــــــــــة184

2011/7/30م�سامية بنت بري حممد بن جل حممد البلو�سيــــــــة185

2011/7/30مماريا بنت بري حممد بن جل حممد البلو�سيـــــــــــة186

2011/7/30ماآمنة بنت بري حممد بن جل حممد البلو�سيــــــــــــة187

2011/10/1ماآمـــــــــــــــــال بنـــــت فـــــــــــــــــوزي بن اأبــــــــــــــــــــــو الفتـــــــــــــــوح188

2011/10/1مهاجــــــــــــــــــــــــــرة حممـــــــــــد اإ�سماعيــــــــــــــــــل يو�ســـــــــــــــــف189

2011/10/1مبدريـــــــة بنت �سيــــــــــــــــــــد اإ�سماعيـــــــل بن منـــــــــــــــــــــــور190

2011/10/9مبــــــــــــــــــــــول راجنــــــــــــــــــدرا ديفنــــــــــــــــــدرا كامــــــــــــــــــــــــاث191

2011/10/9م�سانـــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــا راجنــــــــــــــــــــــــــــــدرا كامـــــــــــــــــــــــــــــاث192

2011/10/11ممايكـــــــــــــــــــــــــــــل ايـــــــــــــــان ردلـــــــــــــــــــــــــــي مارتــــــــــــــــــــــــــن193

2011/10/16ماأحمــــــــد بن يو�ســـــــــــــــــف بن اأحمــــــــــــــــد املو�ســــــــــــوي194

2011/10/16محيــــــــدر بن يو�ســـــــــــــــــف بن اأحمــــــــــــــــد املو�ســـــــــــــــوي195

2012/1/31مهنـــــــــــــاء بنــــت رجــــــــــــب بن علـــــــــــــــــــي بن ال�سيـــــــــــــد196

2012/1/31مدوردانـــــــا بيجــــــــــــــــــم ميــــــــــرزا قدرة علـــي اأ�ســـــــــرف197

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