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قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــم م

كلثــــــــــم بنـــــــــت عبداللــــــــــه بــــــــن حممــــــــــــــد1

فاطمـــــة بنت حممـــــد بن عمــــار جبـــــــــــــري 2

نظيـــرة بنت �سالـــم بن حمود ال�سكيليـــــــــــــــة 3

زينـــب عبــــــداجلليــــــل عبداللــــه باحجــــــــاج 4

�سيــــــدة عائ�ســــــــة عبــــدالر�سيــــــــد حمبـــــوب5

بــــــــدر الن�ســـــــاء د�ستجيــــــــر �سيـــــــــخ بو�ســــــــــا 6

وريـــــــــــــــــــــــــــــ�س عثمــــــــــــــــــــــان عبــــــداللــــــــــــــــــــه7

زينـــــــــــب بنــــــــت ح�ســـــــــــن بــــــــــــن احلامـــــــــــد8

اأ�سامــــــــــــــــــة بـــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــورج حـــــــــــــــــــداد9

نــــــــــــــــــــــــوح بـــــــــن اأ�سامـــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــداد10

زيـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــت اأ�سامــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــداد11

اأميـــــــــرة بنـــــت اأحمـــــــد بن �سالـــــم رعفيــــــت12

نـادية بنت عبدالتواب بن علي بن ناجـــــــي13

�سميــــــــــــم بنـــــــت حممـــــــد بــــن اإ�سماعيـــــــــــل 14

عزة بنت ال�سيد بن عبدالرحمن بن �سعـــد 15

اأميلــــــــــــي اأميـــــــــــرة تريفــــــــــــــور ماريــــــــــــوت 16

ن�سيمــــــــــة بنـــــت نــــــــور حممـــــد بـــن ح�ســــــن 17

جنمــــــــــــــــــــــة مولبخـــــــــــــــــــــــــــ�س كمـــــــــــــــــــالن18
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�سكينــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــالم حممــــــــــــــــــد نعيــــــــــــــــم 19

�سلـــــــــــم بنـــــت كرامــــــــة بـــــن رزيــــــق دومــــــــان20

النيتـــــــــــــــــــــــــا جر�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا�سكــــــــــــــــــــــــــــال21

حممــــــــــــد علــــــــي مب�ســــــــــر مالـــــــك حبيـــــــــب 22

نــــــــــــــور الن�ســـــــــــــــاء دملـــــــــــــــــــــراد كــــــــــــــــــــــرم داد23

فاطمـــــة بنــــت عبـــدالعزيـــــز بــــن حممــــــــــود 24

ر�سيـــــــــدة بنـــــت حممـــــــــــد بـــــن اإ�سماعيــــــــــــــل 25

در بيبــــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــــــد ها�ســـــــــــــــــــــــــــــم 26

فاطمــــــــــة بنــــــــت خلفـــــــــــان بــــــــن �سعيــــــــــــــــــــد27

نوربــــــــــي �سيـــــــــخ حممــــــــــــــد عبدالرحمــــــــــن28

رحيمـــــــــة حممــــــد خـــــــــان �سالـــــح حممـــــــــد29

حت�سـني بيجم بنت ح�سني بن حمي الديــــن30

برويـــن �سيـــد عطــــاء اللـــه �سيـــد د�ستجيــــــــر31

مــــــــاي جــــــــــول ح�ســـــــــــن فقيـــــــــــــر حممــــــــــــد32

�سفيـــــــــــة بنـــــــت ح�ســـــــــــن بــــــــن اأبـــــــــــو بكـــــــــر33

�سهــــــــــــــر بـــــــــــــي ح�ســـــــــــــــــــن اأبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر34

فرزانــــــــــة عبـــــــــدالـــــــــرزاق حممــــــــــد �سيـــــــــخ35

بارفيـــــــــــن بيجـــــــــــم مهــــــــــدي علـــــــــي خــــــــان 36

تابــــع : قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
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ن�سيـــــــــم بانــــــــــو �سيــــــــــخ اإمــــــــام ديــــــــــــــن ولــــــــــــــــي37

مريـــــــــــــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــــــــــد روؤوف الديـــــــــــــــــــــن38

حممــــــد بن علــــــي بــــــــن مريـــــــــــد البلو�ســــــــــــــــــي39

�سفية بنت حممد بن  مو�سى البلو�سيـــــــــة 40

جمـــــــال بن حممــــد بــن علـــــي البلو�ســـــــــــي 41

مرمي بنت حممد بـــن علــــي البلو�سيــــــــــــــــة 42

�سفيقا بنت حممد بـــن علـــي البلو�سيـــــــــــــــة 43

خليـــــل بــن حممـــد بن علي البلو�ســــــــــــــــــــي 44

جهان زايب بن حممد بن علي البلو�ســــــــي 45

جميـــل بن حممـــد بن علـي البلو�ســــــــــــــــــــي 46

خالـــد بــن حممـــد بن علـــي البلو�ســــــــــــــــــــي 47

عبداللـــــه بــن حممد بن علي البلو�ســـــــــــــي 48

اإ�سماعيل بن حممد بن علي البلو�ســــــــــــــي 49

فاطمـة بنت حممـــد بن علي البلو�سيـــــــــــــة 50

فجـــــر بنـــت حممـــد بن علــي البلو�سيــــــــــــــــة 51

مو�ســـى بن حممـــد بـــن علــــي البلو�ســــــــــــــــي52

حليمـــة بــي عبــدالر�سيــــــــــــــــد �سيــــــــخ نــــــــــور 53

زوينـــــــــة بنـــــــــت زيــــــــــــــــد بـــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــود 54

تابــــع : قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
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اأمينــــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــاران55

جنمــــــــة �سهــــب الديـــــن غـــــــــو�س الديــــــن 56

اأمينـــــــــة بنـــــــت حممـــــــــــــــــــد بــــــــــن علــــــــــــي57

اآ�سيـــــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر 58

نــــــــــــــور جيهـــــــــــــــان حممــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــي59

ريحانــــــــــة ريزفــــــي �سيــــد اإمداد ح�سيــــــن 60

رابيــــــــــــــــــــــة جاجيـــــــــــــــــــــان ميــــــــــــــــــــــه داود61
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