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مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/17

مبنـــح اجلن�سيــــة 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 القائمــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 7 مـن رجـــــــــــــــــب �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 5 مـن ابريـــــــــــــــل �سنـــة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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اآفــــــــــــــاق عبــــــــــــداللـــــه ف�ســـــــــــــــل نا�ســـــــــــــــر1

اآمنــــــــــــــــــــــــــــة مو�ســـــــــــــــــــــــــــــى حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد2

اأمينــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــــــــــــــــان3

بيبــــي مــــــــراد جـــان حبيـــــب اللـه ح�سيـــــــــن4

جـــــــــــــــــل بيبـــــــــــــي فقيـــــــــــــر داد البلو�سيـــــــــــــة  5

جمعـــــــــــــــه خــــــــــــــادم مبــــــــــــروك مبــــــــــــــــــارك6

جميلــــة عبد الكبيـــر بو�سعيـــــب الغنــــداوي7

حليمــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــد عمــــــــــــــر عثمــــــــــــــان8

حـــــــــــــواء دملــــــــراد عبــــــــــداللــــه البلو�سيـــــــــــــة9

خيــــر الن�ســاء عثمـــان وجنـــــوري عبــــــــــــــا�س10

خيــــــــــــــر جـــــــــــــان نا�ســـــــــر علــــــــــي حممــــــــد11

�سائــــــــــــــــره بانــــــــــــــــــــو حمـــــــــــزه ها�ســـــــــــــــــــــم12

�سبــــــــاء �سليـــــــم حممــــــــد �سليـــــــــم بــــــــــــــــــدل 13

�ســـــــــــــرور اأحمــــــــــــد علـــــــــــــــــي التويتيـــــــــــــــــــة14

�سميـــــــــــــدة عبــــدالرحمــــــــن دو �سمبيـــــــــــــــــــه15

�ساهـــــــــــــدة كريــــــــــــــم بخــــــــــــ�س كياخــــــــــــــــــان16

�سبــــــــــــاح نا�ســـــــــــــر خالـــــــــــــد النبهانيـــــــــــــــــة17

�سوفيـــا حممـــــد اإ�سماعيـــــل حممـــد ح�سيـــــن18

عائ�ســــــة لل بخـــــ�س خــــــــــــدادات بلو�ســــــــــــــي19

عبدالعزيـــز �سليمـــان قا�ســــــم بن يونــــــــــــ�س20

عزيــــــــــــــــــــــــــــزة �سعيـــــــــــــــــــــــــــد �سليمــــــــــــــــــــــــــــان21

عمنيـــــــــــت عبــــداللــــه �سعيـــــــــــــد باكريــــــــــــــت22

عواطــــــــــف م�سعــــــــــــد درويـــــــ�س م�سطفــــــــى23

قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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فاطمـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�س مالـــــــــــــــــــــــــــــك24

فاطمــــــــــــــــــة حمـــــــــراب فقيـــــــــــــــــــر حممـــــــــــــــد25

ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد26

ماجــــــدة حممــــــــــود ح�ســــــــــــن اأبـــو ال�سعــــــــــود27

ماريــــــــــــــة عثمــــــــــــــان حممـــــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــــان28

حمجوبـة بنت اأدريــ�س بن عـالل بو�سوالــــف29

مراد بيبي لل بخ�س غالم ر�سول البلو�سية30

مريـــــــــــــــم �سالــــــــــــــــــم اأحمـــــــــــــــــــد بابقــــــــــــــــــــــــي31

مهرجـــــــــان حممــــــــــد اأ�سلـــــــــــــــم البلو�سيــــــــــــــــة32

مهرنـــــــــــــــــــــــــــج جمعـــــــــــــــــــــــــــه اأوميتــــــــــــــــــــــــــــــان33

موان�ســـــــــــــــــــــــــــودا حممـــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــي34

مـــــــــــــــــــــــــــــــــوزة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مو�ســـــــــــــــــــــــــــــــى35

جنـــــــــــــاح �سليمـــــــــــان حممـــــــــــــــــــود عــــــــــــــــو�س36

جنمـــــــــــــــة مولــــــى بخـــــــــ�س نبــــــــــــي بخـــــــــــــــ�س37

ن�سريــــــــــــن ح�ســـــــــــــن هانـــــــــــــــــــي درويـــــــــــــــــــــ�س38

ن�سيمــــة غــــالم ر�ســــول حممـــد البلو�سيـــــــــــــة39

هنــــــــــــــــــاء ذيـــــــــــب �سدقــــــــــــــــــي قمحـــــــــــــــــــاوي40

هنـــــــــــــــد اأحمـــــــــــد بــــــــــن حممـــــــــــــــد لعريــــــــف41

هنـــــــــــــــــــــــــــد خميـــــــــــــــــــــــ�س عبـــــــــــــــــــــــــــــداللــــــــــــه42

هيـــــــــــــــام حممـــــــــــــــد اأختـــــــــــــــر بلــــــــــــــــــــــــــــــــو�س43

هيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد داد اللــــــــــــــه44

تابع : قائمـة باأ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة 
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وحيدة بركات علي جان حممــد البلو�سيــة45

يا�سميـــــــــــن �ســـــــــــاه �سه�ســـــــــــــــوار ب�سمبيــــــــــه46

ياقـــــــــــــــــوت غــــــــــــــــــالم قـــــــــــــــــــــــادر اأنــــــــــــــــــــــــام47

اإح�ســــــــــــــان عمــــــــــــــــر املف�ســـــــــــــل احلاجــــــــي48

اأحـــــــــــالم وهـــــــــــــــــــاب عبــــــــــــداحل�سيــــــــــــــــــــن49

اأ�سمــــــــاء حمبــــــــوب �ساحــــــــــب ال�سريــــــــــــف50

اآ�سيـــــــــــــــــا حممــــــــــــــد ها�ســـــــــم البلو�سيــــــــــــــة51

اأمينـــــــــــــــــــة اإلهـــــــــــــــــي بخـــــــــــــــــ�س اأحمــــــــــــــد52

ب�ســــــــرى جنــــــــاح مكطــــــــــــوف الها�سميــــــــــــــة53

بلقيــــــــــــــــ�س علـــــــــــــــي عبــــــــــــد ال�سعديـــــــــــــــــــة54

بيبـــــــــــــي عبـــــــــداللـه �سالــــــــــم املزروعيـــــــــــــــــة55

ثويبـــــــــــــــة مظهــــــــــــــــــر ظفــــــــــــــــــر ميــــــــــــــــــرزا56

جليلـــــــــــــة �سالـــــــــــــــــم �سالــــــــــــــــح عبا�ســـــــــــــــــي57

حليمـــــــــة يعقـــــــــــــوب عـــــــــــــرب البلو�سيــــــــــــــــة58

حنيفـــــــــــــــــــــة اأحمـــــــــــــــد جاللـــــــي مقـــــــــــــرب59

خديجــــــــــة حممـــــــــد اأحمـــــــــــــد م�ستغفــــــــــــــر60

دانـــــــــــا ح�ســــــــــن عبدالقــــــــــــــادر املي�سريــــــــــــة61

دميـــــــــة عبـــــــــداللـــه يو�ســــــــــــــــف اأ�سعــــــــــــــــــــــد62

راأفــــــــت بارفيـــــــــن �سيــــــــد �سغيـــــــر اأحمـــــــــــد63

رحمــــــــــــة عبــــــــداللـــــه �سيــــــــــــف حممــــــــــــــــــــد64

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



اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

ال�ســــــمم

ر�سوانة بيجــــم �سيـــد قمــــر الديــن درويـ�س65

ر�سيــــة قـــــــادر بخـــــــــ�س �سمبيـــه البلو�سيـــــــة66

رغـــــــــــــدة بديـــــــــــــــع عبـــــــــداللـــه حتاحــــــــــــــــت67

ريــــــــــــــــــام �ســــــــــــــــــادق �سعيــــــــــــــــد املالكـــــــــــــــــــــي68

زبيــــــــــــــــــــــــــــــدة ح�سيــــــــــــــــــــــــــــــن جاجــــــــــــــــــــــــــــان69

زهــــــــــــرة مبـــــــــــــــروك �ســــــــــــــرور بــــــن حيـــــــدر70

زينــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــدالرحمــــــــــــــــن حممـــــــــــــــــــد71

�ساميــــــــــــــــة اأكبـــــــــــــر علـــــــــــــــــــي اأبــــــو بكـــــــــــــــــــر72

�ســــــــــــــــرى �ســـــــــــــــــادق �سعيــــــــــــــــد املالكـــــــــــــــــــي73

�سريـــــــــــــــة عبــــداللـــــــــــه عامـــــــــر هالبــــــــــــــــــــي74

�سليمـــة بــي حمبــــوب خـــان �سم�سيــــر خــــــان75

�سريفـــــــة اأبـــوبكـــــــــر حممــــــــد الزكوانيــــــــــــــة76

�سهـــزادي بيجـــم حممـــــد جعفـــر ح�سيـــــــــــن77

�سهيـــــــــدة اأحمـــــــد ح�ســـــــن مــــــــلك خـــــــــــــــــــان78

�ســــــــــــــــادق �سعيــــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــم املالكــــــــــــــــــي79

عايــــــــــــــــد �سبـــــــــع ح�سيـــــــــــــــــن ال�سلطانــــــــــــــــي80

عائ�ســـــــــــة بانــــــــــــــو حممــــــــد �سابـــــــر�سيـــــــــــــخ81

عائ�ســـــــــــــة �ســــالح جليــــــــل حليمـــــــة مــــــــداح82

علــــــــــــــــي �ســـــــــــادق �سعيــــــــــــــــــــــد املالكـــــــــــــــــــــــــي83

عواطـــــــــــــــــــــــف حم�ســـــــــن عبــــــدالأ�ســـــــــــــــــــدي84

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



اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

ال�ســــــمم

فاطمـــــــــة ح�ســـــــن بازماندكــــــــان ق�سمـــــــــي85

فاطمـــــــــــــــــــــة �سالـــــــــــــــم علــــــــــــــــي ديـــــــــــــــــــول86

فاطمـــــــة حممــــــــــــــد عـــــــــــــزوز املذكــــــــــــــوري87

فائـــــــــــــــــــزة اأحمــــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــم بخيـــــــــــت88

فائـــــزة عبــــد اخلالــــق رم�ســــــــان القــــــــــــط89

فريــــدة حممــــــد خاجــــــا �ســـــــرف الديـــــــــن90

ماجــــــــــــــــــــــــــدة حممـــــــــــــــــــــــــــــــد اإقبــــــــــــــــــــــــــــال91

مريــــــــــــم عبــــــــــــــد الكريــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــداللـــه92

مريـــــــــــــــم علـــــــــــــي �سعيـــــــــــــــــــــد القمرييــــــــــــة93

مريــــم حممــــد عبـدالقيــوم حممد يو�سف94

مهــــــــر الن�ســـــاء بيجــــــــم من�ســـــــــور غفـــــــور95

مريفـــــــــــــت يو�ســــــــــــــــف اأحمـــــــــــــــد ن�ســـــــــــــــــر 96

جنمـــــــــــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــدوكو�ســــــــــــــــــــــــــــــــدل97

نــــــــــــدى عقيــــــــــل �سليمــــــــــــــان النهديــــــــــــــــة98

نعيمـــــــــــــــــة جمعـــــــــــــــة ا�ستبـــــــــــــــــان بريــــــــــك99

نهــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــي ح�سيـــــــــــــن �سالــــــــــــــــــــــــح100

نيـــــــــــــــــــــــــــــــرت عي�ســـــــــــــــــــــــــى �سعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 101

هاجــــرة بيجــــــــم �سيـــــخ ابو بكــــــــر حممـــــــــد102

هنــــــــــــــــــــــادي م�سطفــــــــــــــــــــــى ظاهـــــــــــــــــــــــــــــر 103

يوليـــــــا �ستاني�سالفوفنـــــــــــا جــوريانوفــــــــــــا104

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


