
اجلريدة الر�سمية العدد )1102(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/21

مبنــــح اجلن�سيـــة العمانيـــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 , 

وبناء 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 .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :  5  مـن �سعبـــــــــــــان �سنــة 1436هـ

الموافــق : 24 مـن مايـــــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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ال�ســــــمم

�سديـــــــقـة بيجـــــــم عبــــــــدالكريــــــم عبـــدالرحيــــــم1

�ساهيـــــــــــــــــن خاجــــــــــــــــــــــــــة معيــــــــــــــــــــن الديـــــــــــــــــــن2

ريـــا�ض بن حممد اإقبــــال بن اإبراهيـم  بونــدري3

عمـــــــــار بـــــــن جا�ســـــــــم بـــــــن كاظـــــــــــــم العــــــــــزاوي4

لقــــــــــاء بنـــــــــت عليــــــــوي بـــــــن مـــــــــراد اخلزاعـــــــــي5

غديـــــــــــر بنـــــــت عمـــــــــار بــــــن جا�ســــــــم العــــــــــزاوي6

قا�ســــــــــم بــــــــن عمـــــــــار بـــــــن جا�ســــــــــم العــــــــــزاوي7

مــروة بنـــت عمـــــار بن جا�سم بن كاظم العـــزاوي8

يا�ســـر بـــن عمــار بن جا�ســم بن كاظــم العــــزاوي9

علـــــــي بـــن عي�ســـــــــى بـــن جماعـــــــــت بـــــــن �سابـــــــــر10

رخ�ســانـــــــــة بابــــــــــــو ميــــــــــاه دا�سوميــــــــــاه فقيـــــــــر11

غو�سيـــــــــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــــــــــــــــان12

نازيـــــــــــــــــن اأحمــــــــــــــــــــد داود علــــــــــــــــــــــــي اأحمــــــــــــــــــد13

كلثـــــــــــــــوم حممـــــــــــــــــد اأ�سلــــــــــــم نـــــــــــــــور حممــــــــــــد14

هــــــــــــــــــــــدى حممــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــي حنيـــــــــــــــــــــــــــف15

نـــــــــــــــــــورالن�ســـــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــــــــالم حممـــــــــــــــــــــــــــــــد16

�ســــــميــــــــــم اأن�ســـــــار عبـــــــدالرحمـــــــــــن اأن�ســــــــــاري17

هــــــــــــــــــــــدى �سليمـــــــــــــــــــان �سعيـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــرج18

تنفيـــــــــــــــــر خاتـــــــون �سافــــــــــــــــــع اللـــــــــــــه خالـــــــــــــــــد19

فايــــــزة بنـــــــت عبيـــــــد بــن �ســعيـــــــد احل�سرميـــــــــة20

قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة توماينـــــــــــــــــــــــــي مروتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو21

منــــــــــي بنـــــــت علــــــــــــــي بــــــن يو�ســـــــــف العثمانــــــي22

ح�ســـــــيـن بـي بنـت حممـــــــد ح�سيـــــــن بـن حممـــــــد23

مارليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا مونــــــــــــــــــــــــــــــــــار24

فاطمــــة بنــــــت علــــــي بـــــن �سعيـــــــد املجيبــــــــــــي25

جا�سميـــــــــــــــــــــــــن اح�سانـــــــــــــــــــــــول جليلــــــــــــــــــــــــول26

�سعديــة بـنــــت اأحمـــــــد بـــن ح�سيـــــــــن البكريــــــة27

عبيـــر بنــت حممــــــــد بـن حممـــد بــن عبداللــه28

منـــــــــــي بنـــــت حممـــود بــن ح�سيــــن ال�سكجــــــي29

حيـــــــــــاة بنــــــت ح�ســــــــن بــن حممــــــــــد ع�سكــــــــــر30

عاطفـــــــــــــــــة م�سطفـــــــــــــى �سليـــــــــــــــــــم الــــــــــــــورد31

مريـــــــــــــم بنــــــــــــت حممـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــن كريــــــــــــــم32

زبيــــــــــــدة بنــــــــــت من�ســــــــــــــور بـــــــــــن اأحمـــــــــــــــــــد33

�ساهيــــــــن بيجـــــــــم بنـــت حممـــد بـــــــــن �سريــــــف34

منيـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــالرو  ارتيــــــــــــــــــــــل لزتيـــــــــــــــــن35

بيوبـــــــــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزو36

احل�سنية بنت حممــــــــد بـن اجلياللـــــي لعكـــــز37

كوثـــــــــــــــــــــــــــــــــر حميــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــداللـــــــــــــــــه38

هانـــــــــــــــم بنـــــــــــــت حممــــــــــــــــــود بــــــــــن عامـــــــــــــــــــر39

ميــــــــــــــــــــــــــــــرم �سياهـــــــــــــــــــــــــــــــــو حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد40

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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زهـــــــــــــــــــــرة بنــــــــــــــــت �سالمـــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي41

جميلـــــة بنـــــت حممـــــــد بـــــن مــــــــرزوق البقيــــــــــــــوي42

عفــــــاف بنـــــــــت اأميــــــــن بـــــــــن �سليـــــــــــــم البريقــــــــــدار43

خديجــــــــــــة خاجـــــــــــــة حمـــــــــــــــــي الديــــــــــــــن �سيــــــــــــــد44

زهــــــــــــــــــــرة بنـــــــــــــــت حممــــــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــــــــــــــد45

�سيـــــــــــــــــخ برفيــــــــــــــــن فريـــــــــــــــــد موؤمــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي46

وفـــــــــــــــــــاء بنـــــــت حممـــــــد بـــــــن حممــــــــد بــن نافـــــــــع47

اأمينــــــــــة بــــــــي بنــــــــــت حيــــــــــــدر بـــــــــــن علــــــــي �سيــــــــــد48

�ســـنـــــــــــاء بنـــــــــــــــت عبـــــده بـــــــــــــــن حبيــــب بــن يو�ســـف49

عائ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإ�سماعيــــــــــــــــــــــــــــــــل50

نـــــــــــــــــــــــــــــــــورجهـــــــــــــــــــــــــــان حممـــــــــــــــــــــــــد �سبيــــــــــــــــــــــــــر51

هيثـــــم بن اأمري بن بريي بن �سريحممد البلو�ســي52

كوثـر بنت اأمري بن بريي بن �سريحممد البلو�سية53

فوزيـــــــــــــة حميــــــــد �سعيــــــــــد حممــــــــــــــــد خواجــــــــــــــــــة54

مهـــــــــــــــــــــــــــــــــرالن�ســــــــــــــــــــــاء اإبراهيـــــــــــــــــــــــــم �سلطــــــــــان55

فاطمـــــــــــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــــــــم حمبـــــــــــــــــــــوب �ســـــــــــــــــــــــاب56

�سعيـــــــــــــــــــــــــــدة ح�ســــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كريــــــــــــــــــــــــــــــــــــم داد57

زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة حممـــــــــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ض58

زهيــــــــــــــــدا بيجـــــــــــــــــــم �سيـــــــــــــــــــد قا�ســـــــــــــــــــم جفيـــــــر59

عزيـــــــــــــــــزة بانــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــور حممـــــــــــــــــــــد بكـــــــــرى60

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 

ال�ســــــمم

عائ�ســــــــــــــة بنـت عبـداللـــه بــن �سعيـــــــــــــــد بــن حمــــــــــد61

عائ�ســــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت حميــــــــــــــــــــــد بـــــــــــن حممــــــــــــــد62

يا�سميــــــــن بيجــــــــــــــم حممـــــــــــــــد حمــــــــــــــد باوزيـــــــــــر63

فريـــــــــــــــــــــــــدة بيجــــــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــد ح�ســــــــــــــــــــــــــــن64

مليكــــــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــم بنـــــــت حممــــــــد بــــــن علــــــــــــــي65

زيـــــب الن�ســـــــــــــــــــاء جــــــان حممــــــــــــــــــــد حمبــــــــــــــــــــــوب66

اإفتخــــــــــــــــار بنــــــــــــــت لطيـف بــن علــي بـــن ال�سرفــــــي67

فاطمــــــــــة بنــــــــــــــــــــت حممـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــي68

ن�سريـــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــت اإبراهيـــــم بـــــــــــــن خدابخـــــــــــ�ض69

لل مــــــــــــــــــــلك بهـــــــــــــــــــارو دو�ستيــــــــــــــــــن البلو�سيــــــــــة70

مريـــــــم �سبانــــــــــه عـــــــــــــبـدالرحيــــــــــــــــــــــــم حيــــــــــــــــــــــدر71

اأمينــــــــــــــة بنــــــت عي�ســــــى بــــــن دملـــــــــــــراد البلو�سيــــــــــة72

فرزانـــــــــــــــة ولـــــــــــي حممــــــــــــد �سيــــــــــــــــــــر حممــــــــــــــــــــد73

جوخـــــــــــــــــــة بنــــــــــــت مو�ســـــــى بــــــن عبـــــــــدالرحمــــــــــــن74

�ساهـــــــــــــــــــــــــــــدة حممــــــــــــــــــــــــــــــد اأكبــــــــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــــر75

ن�ســـــريــــــــــــــــن بنــــــــت اإبراهيــــــــــــم بــــــن خدابخــــــــــــــــــ�ض76

مــــــــــــــــــــــــــــوزة بنــــــــــــــــــــــــت حممـــــــــــــــد بـــــــــــــــن �سعيــــــــــــــــد77

كوثــــــــــــــــر حممـــــــــــــد يو�ســــــــــــــــــــف عبــــــــــــــــــدالعلــــــــــــــــم78

زينـــــــــــب بنــــــــــت اإبراهيـــــــــــــم بـــــــن فــــــــار�ض ال�سيـــــــــــــد79

لطيفـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــي بـــــــــن حممــــــــــــــــــــــــد80
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 

ال�ســــــمم

زينـــــــــــــــــت بنــــــــــــت �سليمــــــــــــــان بـــــــــــن �سمبيـــــــــــــــــــه81

ر�ســــية بنت موىل رحمت اللـه بن عبـدالرحيـــم82

عبـدالهـادي بن حممــــــــود بــــن عــــارف قرمــــــان83

فهـــــــــــــد بـــــــــن عبـــــــــــداخلالــــــــــــد بــــــــــن �سمبيــــــــــــه84

�سريفـــــة بيجـــــــــــــم عبــدالقــــــادر �ســـــرف الديـــــــن85

اإميــــــــــان بنـــت عبــــــــــدالوهــــــــــــــاب بــــــــن اأحمــــــــــــــد86

مهرنـــــــــــــــــــــــج دو �سمبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمعــــــــــــــــــــــــــــــة87

فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد88

�سازيـــــــــة بنـــــــت عبـــــــــدالرحمــــــــــــن بـــــــن ها�ســـــــم89

نعيمـــــــــــــــة بنـــــــــــت حجـــــــــــــــــــي بــــــــن عزيــــــــــــــــــــــــــم90

حممـــــــــــودة بيجـــــــــــــم حممــــــــــــــــــــد جهنجيــــــــــــــر91

حفيــــــــــــــــــــــــزة دو �سمبيـــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــــــــــي داد92

فـــــــــرح بنــت حممــــــــــود بــــــــــن حممــــــــــــد جـــــــــــواد93

�سرييــــــــــن خالــــــــــــد قا�ســــــــــــــــــم حممـــــــــد �سيـــــــــخ94

دور بيبــــي عبـــــــــــدالرحمــــــــــن خــــــــــــــــــدا بخـــــــــــ�ض95

�سايــــــــرا بانـــــــــو نــــــــــــور حممــــــــــد �سكـــــــــــور علـــــي96

ختـــــــــام �سيـــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــدالقــــــــــــــــــــادر جـــــــــــــــــــاد97

رخ�سانــــــــــة مــــــــــراد جـــــــــــــــــان جــــــــــل حممــــــــــــــــــــد98

�سمـــــــــــــــــــــــــــــع ناهـــــــــــــــــــــد ف�ســـــــــــــــــــــل اأحمـــــــــــــــــــــــــــد99

نـــــــــــور بــــــــــي بــــــــــي اللـه بخـــــــــــــــــــ�ض اإ�سماعيـــــــــــــــــل100
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زرينــــــــة بيجــــــــــــــم �سيـــــــــــــد رحيــــــــــم الديــــــــــــــن علــــــــــــــي101

عفــــــــــــــت �سلطانــــــــــــة �سيـــــــــــــــــاء ظفـــــــــــــر عبا�ســـــــــــــــــــــــي102

خيــــــــــــــــــــــــرالن�ســـــــــــــــــــــــــــاء اإ�سحـــــــــــــــــــــــاق قـــــــــــــــــــــــــــادر داد103

ماجــدة بنت حممد عبدالونيـ�ض بـن علـي بـن حممـــد104

�سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإبراهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم105

�ساهــــــــــــــــــدة �سيــــــــــــــــــــــــــــــــــخ عبـــــــــــــــــــــــــــــدالرحمـــــــــــــــــــــــــــــن106

ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــــــــــــي107

رابيــــــــــــــــــــة عثمــــــــــــــــــــــــان حممــــــــــــــــــــــــــــــــد اأوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــر108

�سم�ساتـــــــــــــــــــــــــــــون عبـــــــــــداللــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم109

رفيعـــــــــــــة بنــــــــت اأحمـــــــــد بــــــــــن حمـــــــــــود بــــــن �سعــــــــــــــد110

يلينـــــــــــا بيتـــــــــــــــــــر فالدمييــــــــــــــــر جــوروبين�سكيــــــــــــــــــــــــــا111

�سعـــــــــــــــاد بنـــــــــــت علـــــــــــــــــي بـــــــــــن علــــــــــــي ال�سيــــــــــــــــــــــــاد112

فاطمـــــــــة بنــــــــــت اأحمـــــــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــــي املجيبيـــــــــــــة113

ثنيــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــت حممــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــن �سالــــــــــــــــــــح114

مهنـــــــــــــــــــــــــــاز داد حممـــــــــــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــر حممـــــــــــــــــــــــــد115

ف�ســــــيلـــة بنـــــــــت خميــــــــــ�ض بــــــــــن نا�ســــــــــر الكنديـــــــــــة116

غو�سيــــــــــــــــــــــــــــــه عبـــــــــــــدال�ستــــــــــــــــــــــار عبــــــــــدالنبــــــــــــــــــي117

ناز بيبـــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــادر بخـــــــــــــــــــــــــ�ض جانيــــــــــــــــــــــــت118

بـــــــــــــــــــدرالن�ســــــــــــــاء حاجــــــــــــــي حممـــــــــــــــد �سديــــــــــــــــــــق119

�سبــــــــــــــــــــــاح بنـــــــــــت �ســــــــــــــاري بــــــــن اأحمـــــــــــــــد املـــــــــــــالح120

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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حفيظـــــــــــة الن�ســـــــاء ولــــــــي حممــــــــد حمـمـــــــد121

فاطمــــــــــة بنـــــــــــت �سليمــــــــــان بــــــــــــن حميــــــــــــــــد122

زينــــــــــــــــــب بنــــــــــــت رم�ســـــــــــــان بــــــــــن حممـــــــــد123

زينـــــــــــب بنــــــــــــت عي�ســــــــــــــــى بـــــــــن عبــــــــــداللــــــه124

زاهـــــــدة جــــــــول حممـــــــــــد جــــــــــــــــان حممــــــــــــد125

�سلطانــــــــــــة بنــــــــــت �ســعيـــــــــــــــد بـــــــن �سليمــــــــان126

�سلمــى بنــت خليفـــة بــــن حمــــــــــود املغرييـــــــــة127

رملـــــــــــــــــــــــــــــــــة مريانــــــــــــــــــــــــــــان �سليمــــــــــــــــــــــــــــان128

اآ�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــــــــــــــــــف129

�سميـــــــــــــــــــــــــــم �سيــــــــــــــخ حممــــــــــــــــد مقبـــــــــــــــــول130

�سلمــــــــــــــــــــى �سديقــــــــــــة حممـــــــد اإ�سماعيـــــــــــــل131

فريـــــــــــــــــــــدة بنـــــــــــــــت م�سلـــــــــم بــــــــــــن �سالــــــــــــــم132

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــودة �سالـــــــــــــــــــــــــــــــم م�سعـــــــــــــــــــــــــــــــــود133

نيفيــــــــــــــــــــن اأحمـــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــدر134

زهـــــــــرة بنـــت �ساهـــــد بــــن ح�سيــــــــن ر�ســــــــــوي135

�سهنــــــــــــــــــــــاز عبـــــــــــــدالر�سيــــــــــــــد دل�ســـــــــــــــــــــــــــــاد136

عوينـــــــــــــــــة بنـــــــــــت خميــــــــــ�ض بــــــــــــن قا�ســــــــــــــــم137

نرجــــــــــــــــــــــ�ض بنــــــــــــت ح�سيـــــــــــن بــــــــــن كـــــــــــــــارا138

نبيلــــــــــــة بنـــت خليـــــــل اللــه بــــــــن عــــــبدامللــــــك139

نازخاتون بنت عبدالـله بــن علـــــــــي البلو�سيــــة140

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 

ال�ســــــمم

�سهيلــــــــــــة بنــــــــــت �سعيـــــــــــــــــد بـــــــن عبدامللـــــــك141

�سهنـــــاز بيجـــم حممــــــــــــد عبـــــــــــدال�سميـــــــــــــــع142

مهـــــــــــــــــــراج بيجـــــــــــــم حممــــــــــــــد ب�سيــــــــــــــــــــــــــــر143

�سميــرة كريــــــــــم بخـــــــــــ�ض واحـــــــــــــــــد بخـــــــــــــ�ض144

نازيــــــــــــــة بنـــــت عبـــــــدالر�ســــــــــول بــن ها�ســـــــــم145

خديجــــــــــــــــــــة بنـــــــــت حمـــــــــــــد بــــــــن �سلطــــــــــان146

فاديـــــــــــــــــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه147

�سابـــــــــرة بيجـــــم �سيــــــــــخ حمبــــــــــوب فريـــــــــــــــد148

كليمــــــــــــــــا بيجــــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــد يو�ســــــــــــــــــــــف149

قمــــــــــــــــــــــــــــر جابيـــــــــــــــــن �سيــــــــــــــــــخ ح�سيـــــــــــــــــــــن150

رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــــم151

ليلـــــــــى بنــت عثمــان بـــن عبـــداللــه العموديـــــة152

�سميـــــــــــرة بيجــــــم اأحمــــــد �سعيـــــــــد بهاريــــــــــ�ض153

اإح�ســـــــــان بنــت اأحمــد بــن اإبراهيــــم العمــــــري154

زينــــــــــــــب بنـــــــــــت عبـــــــــــــــدول بـــــــــــن عمــــــــــــــــــــــر155

وجيهـــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت عمـــــــــر بـــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــد156

عواطــــــــــــف بنـــــت عبــــداللـــــــه بــــــــــن جمعـــــــــــــــــة157

�سميـــــــــــــــــم بيجــــــــــــــم حممـــــــــــــد د�ستجيــــــــــــــــــــر158

زهـــــــــرة بيجــــــــــــم �سيـــــــــــــــد د�ستجيـــــــــــــر قــــــادر159

هانـــــــــــــــــــــم ح�ســـــــــــــــــــن مديـــــــــــــــن جنيــــــــــــــــــــدي160
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تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 

ال�ســــــمم

فاطمـــــــــة بنـــــت اإبراهيـــــم بــن عبداللـــه البلو�سيــــــة161

ريــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــت حميـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــارك162

اإينـــــــــــــــــــــــــا�ض �سالــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــــد باحميمـــــــــــــــــــود163

مريــــــــــــــــم حامــــــــــــــد حممــــــــــــــد اأبــــــــــــــــو �ســـــــــــــــــــــعادة164

طاهــــــــــــــرة يو�ســـــــــــــــــف جـــــــــــــــــل حممـــــــــــــــــــد خـــــــــــان165

رقيـــــــــة بنــــــــت حممـــــــــد بـن عبداللــــــه ال�ساطريـــــــة166

عــــــــــــــــــزرة بنـــــــــــــــــت حممـــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عي�ســــــــــــــــــى167

عائ�ســـــــــــة بنـــــت حممــــــد اإبراهيـــــــم بـن بنــــدا علــــي168

�سفيـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــت �سالــــــــــــــح بـــــــــــــــن حممـــــــــــــــــــــد169

بارفيــــــــــــــــــن ميــــــــــــــــــــــــــــرزا كريـــــــــــــــــــــم بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــج170

مهـــــــــــــــــــــــر الن�ســـــــــــــــــــاء حممــــــــــــــــــد �سافـــــــي علــــــــــــــــم171

زرينــــــــــــــــــــا بيجــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــد اأكبــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــي172

�سهانـــــــــــــا بيجـــــــــم با�ســــــــــــــا ميـــــاه �سيــــــــد وحيــــــــــــــــد173

نويــــــــــة بـنـــــــــــــت م�سلـــــــــــــم بــــــــــــن عو�ســـات املهريــــــة174

فاطمـــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت حممــــــــــــــــــد بــــــــــــــن من�ســــــور175

�سلمـــــــــــــــى بنـــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــن ربيـــــــــــــــــــــــع176

زينـــــــــــــــــــب بيجـــــــــــــــــم حممـــــــــــــــد يو�ســـــــف برهــــــــان177

مريــــــــــــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــف حممــــــــــــــــــــــــد178

اإن�ســـــــــــــــــراح بنـــــــــــــــت علـــــــــــي بـــــــــــــــن اإبراهيــــــــــــــــــــــــــم179

نائلـــــة بنــــت عــــبدالـــــرزاق بـــن اأحمــــــد البلو�سيـــــــــة180
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خديجــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــن خميـــــــــــــ�ض181

ن�سيــــــــــم بيجـــــــــــــــــــم �سيــــــــــــــــــــــد �ســــــــــــــــاه حممـــــــــــــــــد182

�ســــــعـــــــــــاد بنــت �سالح بن عبـدالرحمــــن احلارثيـــة183

زرينــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــد بخــــــــــــــــــــــــــــ�ض عبــــــــــــــــــــــا�ض184

عدميــة بنــت حمـــــــــــود بـــــــــن حممـــــــــــــــد املغرييـــــــــــــة185

ف�سيلــــــة بنـــــــت حميــــــــــد بــــــــن حممـــــــد املعنيــــــــــــــة186

ر�سيــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــــدالغفــــــــــــــــــــــــــــور مهــــــــــــــــــــــــــراب187

حبيبــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــد ح�ســـــــــــــــــــــــــن �سارتــــــــــــــــــــــــــــــو188

زراتون بنت �سري حممد بن لل حمـمـد البلو�سيــة189

ب�سمـــــــة بنـــت خالـــــــــــــد بـــــــــــــن قائـــــــــــــــــد اجلنـــــــــــدي190

رقيــــــــة بنـــــــــــــت عبــــــــــــــدال�سمــــــــــد بـــــن داد حممــــد191

زليخــــــــة بنـــــــــــــــــت �سليمــــــــــــــــان بـــــــــــــــن عبــــــــداللـــــــــــه192

زيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حممــــــــــــــــــــــــــــــــد حطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا193

يا�سميـــــــــــــــن بنـــــــت اأميــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــي194

جبيـــــــــــــــــــن بيجـــــــــــــــــم �سيــــــــــــــــخ �سليـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــادر195

ريحانــــــــــــة بيجــــــــــــــــــم حممــــــــــــد اأحمــــــد عبـــــــــــــــا�ض196

ر�سيه بنت كـــــرمي بخ�ض بــــــــن عثمــــــــــان قا�ســــــــــــــــــم197

جمالــــــــــــــي بنــــــــــت عبـــــــــــــدالرحمـــــن بــــــــن عـــــــــــــرب198

�ساديــــــة بنـــــــــت �سالـــــــــم بـــــــــن �سليـــــــــــم الرا�سديـــــــــــــة199

مريــــــــــــــــــــــــــم بيجـــــــــــــــــــم �سالـــــــــــــــــــــــم �سعيــــــد متيمــي200
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ملـــــــــــك جــــــــــــــــــان عبـــــــــــــــد العزيــــــــــــز كريــــــــــــــــــــــم201

اأنــــــــــو بيجـــــــــــــــــم �سوتـــــــــــــــه ميـــــــــــــاه عبــــــــــداللــــــــه202

مادليــــــــــــــــــــــــــــــن ليـمـــــــــــــــــــــــــــا هرنانديـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ض203

جميلــــة بنـــت عي�ســـــــــى بــــــــن مــــــــزار الزدجاليــــــة204

هاجــــــرة بيبي عبــدالرحمــــن خــــــان حممــــــــــــــــــــد205

عبيــــــدة �ســــــيـخ جمــــال الديـــن م�ستــــــان الديـــــــن206

فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد غالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب207

اأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد غالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب208

جيهــــــــــــــــان اأحمـــــــــــــــــــــد خليـــــــــــــــــــل اجلـــــــــــــــــداوي209

فرزانـــــــــة فاطمــــــــــة حممــــــــد حمـــــــــي الديــــــــــــــن210

هاجــرة بيجـــــم �سيـخ ح�سيــــــــن حمــــــــي الديــــــــــن211

جنالء بنت ر�ســــــول بخ�ض بـن ح�ســن البلو�سيــــة212

جنـوى بنت مر�ســــــي بن عبدالعزيــز بن حممـــــد213

�ساحــــــــــــــــب خاتــــــــــــون جــــــــــل حممــــــــــــــد مـــــــــــراد214

�سفيـــــــــــــة بيجـــــم عبــــــــــــدالكريــــــــــــم جمـــــــــــــــــــــــــال215

�سراتـــــــــــــــــون حممـــــــــــــد نــــــــــــــــــور البلو�سيــــــــــــــــــــــــة216

اأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــي نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت217

بـــــــــــــــــــــدرالن�ســــــــــــــــــــــاء حممـــــــــــــــد �سريــــــــــــــــــــــــــــــــف218

�سـيماء بنت موىل بخ�ض بن نبي بخ�ض البلو�سيــة219

عليــــــــاء بنـــــت حممـــــد بـــن �سالــــــم الإ�سماعيليــــــة220
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�سديقــــــــــــــة عبــــــــــــــدالــــــــــــــــرزاق عبـــــــــدالرحمـــــــــن221

كري�سيلــــــــــــــــــــــــــــــــدا دولينــــــــــــــــــــــــــــدو دي�سو�ســــــــــــــــــــــــــا222

ن�سريــــــــن بيجــــــــــم حممـــــــــد اإقبـــــــــــــــال خاجـــــــــــــــــه223

�سلمــــــــــــــى بنــــــــــــــت نا�ســـــــــــــــــــر بــــــــــــــن م�سعـــــــــــــــــود224

ر�سية بنت ر�ســـول بخــــــــ�ض بـــن حممـــــــد عثمـــــان225

فاطمـة بنت اإ�ســــــحاق بن دور حممـــــد البلو�سيـــــة226

�سعيــــــــــــــدة بنــــــت عبـــــدالواحــــــــــــــــد بــــن حممــــــــــــد227

جـــــــــــــــــان بيبـــــــــــــــي نا�ســــــــــــــــــــــر رحمـــــــــــــــــــت اللــــــــه228

�سلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــى در حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حيــــــــــــــــــــــــــــــدر229

زيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ح�سيـــــــــــــــــــــــــــــــن230

منرية بنـت حممــد بــــــــــن اأحمـــــــــد بــــــــــن تركــــــــــــي231

ن�ســــــــــــــــــراء بنــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــدر بــــــــــــن زاهـــــــــــــــــــــــــــــر232

لطيفــــــــــــــــة بنــــــــــــت �سيــــــــــــــــــــف بــــــــــــــن جمعــــــــــــــــــــة233

�ساحلــــــــــــــــــة �سيـــــــــــــــــــــــــــــــد �سانــــــــــــــــــــد ح�سيــــــــــــــــــــن234

عابــــــدة خاتــون بنت م�سطفـى بــن مــال خالــــــــــق235

�ســــــكينــــــــة بنـــــــــت عبـــــــدال�سمــــــد بــن داد حممــــــد236

اأمينــــــــــة بنـــــــــــت لل بخـــــــــــ�ض بــــــــــن جهاجنيـــــــــــــــر237

فاطمــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــت اأحمــــــــــــد بـــــــــــــن �سليمــــــــــــــــان238

زينب بنت ح�ســـــــــن بــــن ميــــــــــــداد بـــــــــن خليــــــــــــــــل239

مريــــــم بنت �سعيـــد بــــــن حممـــــــــــــد اجلهوريـــــــــــــة240
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رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي241

عائ�شـــــــــــــــــة بنـــــــــــــت مبــــــــــــــــروك بــــــــــــن حمــــــــــــــــــد242

�شــــــكينــــــــة بنـــت دو�شــت حممــد بن عي�شــى خـــــان243

خاجــــــــــــة بيجــــــم حممـــــــــــــد �شـــــــــــــردار قا�شـــــــــــــــم244

عطيـــــــة بيجـــــــم بنــــــــــــت عبداللـــــــــه بــــن حممــــــد245

فاطمــــــة بنـــت عبـــداللـــــــــه بـــــــــن عامــــر النهديــــة246

�شـــعيدة بنــت مـــوالداد بن دملـــــــــــراد البلو�شيـــــــــــــــة247

ممتـــــــاز بيجــــــــــــم عبـــــدالرحمـــــــــــــــن اإ�شماعيــــــــــــل248

خديجــــــــــــة عبد الغفــــــور رحمــــــــــت البلو�شيـــــــــــــة249

فاطمــــــــــة ر�شتــــــــــــم ح�شــــــــن يو�شــــــف البلو�شيــــــــة250

نـــــــــــــــــــاز بيبــــــــــــــــــــي اإ�شماعيــــــــــــــــــــــــــــل �شمايــــــــــــــــــــل251

ع�شـــــــرت فاطمـــــــة ب�شـــــارت علــــــي خـــــور �شيــــــــــــــد252

�شديقـــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــــــم �شلطـــــــــــــان يو�شــــــــــــــــــــــف253

ر�شمـــــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــد يو�شــــــــــــــــــــــــــــف254

مريـــــــــم جـــــميـــــــــــل اإ�شماعيــــل خـان قا�شــــم خـــان255

�شلمـــى بيجــــــــــــــــــم حممــــــــــــــد �شكــــــــــــــور يو�شــــــــف256

اإمـــــــــــــــداد اللـــــــــــــه ن�شــــــــــــــــــــــراللـــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــــان257

فهمـــــــــي بـــــــــــن خالــــــــــد بــــــــــــن حمـــــد احلارثـــــــــي258

حيـــــــــــــــــــــــــــــاة اللــــــــــــــــــه ن�شــــــــــــــرالـله جــــــــــــــــــــــــــــــــان259

�شيمـــــــــــــــــــــــــــاء بريبخــــــــــــــــــــــــــــ�ش خدابخــــــــــــــــــــــــــ�ش260

تابع : قائمـة باأ�شمـاء مـن منحــوا اجلن�شيـة العمانيـة 
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جنيــــــــــــــــــــــــــــب اللــــــــــــــــــه ن�ســـــــــــــــراللــــــــــــــــــه جـــــــــــــان261

اأ�ســــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــــه ن�ســـــــــــــــراللــــــــــــــــــه جـــــــــــــــان262

وليــــــد بن عبداحلليــم بن عبـداللـــــــــه البلو�ســـــــي263

�ســــمرية بنت عبداحلليم بن عبداللـه البلو�سيـــة264

خليــــــل بن عبداحلليــم بن عبـداللـه البلو�ســــي265

جمــــــيل بـن عبداحلليـم بـن عبداللـه البلو�ســــي266

ريحانــــــــــــــــة �سيـــــــــــــــخ اإبراهيـــــــــــــــــم مو�ســـــــــــــــــــــى267

ناهــــــــــــــــــــــد دلور خـــــــــــــان خاجــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــان268

نــــــــــــــور جيهـــــــــــــــــان بيجـــــــــــم حممـــــــــــد علـــــــــــــي269

اأ�سمـــاء بيجـــــم �سابـــــــر خــان جفـــار علــي خـــان270

رايــــة بنــت حممـــــــــد بـــن �سليمـــان الرواحيــــــــة271

ديفيبــــــــــــــــــــــــــال باجوانـــــــــــــــــــــدا�ض باوانـــــــــــــــــــــــــي272

زينـــب �سرفـــــــــت حممـــــــــد اإقبـــــــــــال �سديقــــــــــي273

مرفـــــــــــــــــــــــــــت حممـــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــت غانــــــــــــــــم274

اأمـــــــان بنــت اأحمــــــــــد بـــــــــن حممــــــــــد لغظــــــــــــف275

اأمينــــــــــــــه �سيـــــد معـيـــن ديــن ها�ســم �سيــد رزاق276

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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مايكـــــــــــــــــــــــــــــــان حاجــــــــــــــــــــــــــي در حممــــــــــــــــــــــــــــــد277

نـــــــــــــــــــــــــــــورة حممـــــــــــــــــــد خليـــــــــــــــــــــــل فليــــــــــــــــــل278

نــــــــــــــــــــــــــــور بيبـــــــــــــــــــي نتــــــــــــــــــــــــــاك هونـــــــــــــــــــــــك279

مليكــــــا بيجــــــــــــــم موالنـــــي ر�ســـــــــــــــــول خــــــــــــــان280

خديجـــــة بنـــــــت عبداللـه بن حممد العنبورية281

زينـــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــرج بــــــــــن مبــــــــــــــــــارك282

فاطمـــــــــــــــــــة بنــــــــــــــت حممـــــــــــــد بــــــــــن قـــــــــــــــادر283

رزوانــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــي ت�سانـــــــــــــــــــــــــد با�ســـــــــــــــــــــــــــــــا284

ن�ســــــراء بنت نا�سر علـي بـن دو�ســــــت حممــــــــد285

جنـــــالء بنت نا�سر علـــي بــن دو�ســــــــت حممـــــد286

اإميــــــــان بنت نا�ســر علــي بــن دو�ســـــــت حممـــــــد287

حممـــــــــد بن نا�ســــــــر علـــي بـن دو�ســـت حممـــد288

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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