
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1204(

 مر�ســــو �سـلطانـــــ

رقــم 2017/37

مانيــــة سيـــة ال ن مبنـــح ا

�سلطـا عمـا يـ   ـ قابـو� بـ �س ن

بعد االطالع على النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 96/101 ، 

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ـــو ات  ر�سمنـــا مبـــا 

أولـــــ  ــاد ا ا

نـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة اأ�سماوهـم فـي القائمــة املرفقـــة .

انيــــة  ــاد ال ا

ا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل به من تاري �سدور . ين�سر ه

 
ـ ـ   1  مـ  ال �سنـة 1438 ر  سـ

ــــ  25 مـ يـوليــــــــــو �سنـة 2017 ـوا ا

ي قابو� ب �س

�ســـلطــا عـمـــا
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مانيـة سيـة ال ن ـوا ا مـة باأ�سمـا مـ من قا

�ســــــــــــــــم ا

اأحمـــــــــــــــــــد فــــــــــــــادي حيــــــــــدر العطــــــــــــــــــــا�س1

اأرو بنت عبـداللـه بن عي�ســـــى ال عفـــــــــرار2

اأ�سمــــــــــــــاء علــــــي جمعـــــــــــــــــــــه اأبـــــــو بكـــــــــــــــــــــر3

اأحلــــان بنـــت �سالـــــــــــم بــــن علـــــي املهريـــــــــــــــة4

امــــــــــــــال معتــــــــــــــــــز حيـــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س5

اأميـــــــــــــرة عمــــــــــــــر اإ�سماعيـــــــــــل الهمدانـــــــــــي6

تـــــــــــــــاال جهـــــــــــــــــــــــاد مهيــــــــــــــب نعمـــــــانــــــــــــــــي7

مـــد البلو�سيـــــــة8 جان بيبي عبدالرحمــن 

حليمـــــــــــة يعقـــــــــــــو عــــــــــــــر البلو�سيــــــــــــــة9

حمـــــــد بــن عبـــداللـه بـــن عي�ســــى ال عفـــــرار10

مـــــــــــــــد البلـــــو�سيــــــــــــــة    11 حــــــــــــــواء ر�ســـــــــــــا 

حيــــــــــــــدر معتـــــــــــــز حيــــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س12

ربــــــــــــــــى وائـــــــــــــــــــل حيــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س13

يــــــــــــــــم احمــــــــــــــــــد ال�ســــــامليـــــــــــــــة14 رجـــــــــــاء 

رحيمــــــــة ح�ســـــــــــن اأحمــــد بلـــــــــــوج ال�ســــــاري15

ر�سيــــــــــــــــــــــدة اإبــــــــــــراهيــــــــــــــــم خميـــــــــــــــــــــــــــ�س 16

يــــــــــــــة17 رقيــــــــــــــة ح�ســــــــــــــــن �ســــــالـــــــــم امل�سيــــــ
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رنـــــــــــــــــــــــــد معتـــــــــــــــــز حيـــــــــــــــــــــــدر العطـــــــا�س18

ريــــــــــم هــا�ســــــــم اأبـــــــــو بكــــــــــر العطــــــــــــــــــــا�س19

مــــد البلو�سيــــة20 زرينـــــــــة عبـــــــدالرحمــن 

زكـــيــــــــــــــــــــــــة اأمـــــــــــــــــــــان اأمـــــــــــــــــــــــــان اللـــــــــــــــه21

زهــــــــــــــرة مبـــــــرو �ســـــــــرور بــــــــن حيــــــــــــــدر22

مـــــــــــــد عبــــــــداللــــه �ســــــــالـــــــــم23 زوينـــــــــــــــــة 

زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــد �ســـبــــــــــــــــــــــــــــــ24

كـــــــــــر25 �ســـــالــــــــــم حمــــــــد اأبـــــــو الب�ســـــــــــــــر 

مــــــــــــد26 ــــــــالم  �ســـــــــــــــاملــــــــــة اإبراهيــــــــــــــــــــم 

مـــــد حنيــــف يا�سيـن البلو�سيــة27 �ساميـــــة 

�ســـــــــــــريـــــــة عبــــــداللــه عامـــــــــر هـــــــالبــــــــــــــي28

مــــــــــــد التــــــورابــــــــي29 �سعــــــــاد امل�سطفــــــــى 

�سيمــــــــــي جـــــــــــــاويـــــــــد ح�ســــــــــــن ر�ســــــــــــــــوي30

�ساهيــــــن اأختـــــر ميــــــــرزا عبــــداللــــه خــــــــــان31

ــــــــــــ�س جـــــــــــاركــــــــــــــــــــــي32 �ســــــريفـــــــة خـــــــــدا ب

�سفـــــــــــــاء وائــــــــــــــــل حيـــــــــــــــــدر العطـــــــــــــــــــا�س33

ـة بنــت عبـداللـه بــن عي�ســـى ال عفـــرار34 �سي

ابـ  قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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مـــــــد البلو�سيــــــــــة35 عائ�ســـــــــــة داد رحمـــــن 

ــــــــــــــــــــــــــالم هيبتـــــــــــــــــــــــــــــــــان36 عـــــــائ�ســـــــــــــــــــــــة 

عبــــداللـه بــن عي�ســـــي بـــن علــــي ال عفـــــــرار37

عمــــــر بــن عبـــداللـه بـــن عي�ســى ال عفـــرار38

عي�سـى بــن عبـــداللـه بن عي�ســــى ال عفـــــرار39

فــــــــــــادي حيــــــــــــــدر اأبــــــــوبكــــــــــــر العطـــــــــــــا�س40

قمـــــر فاطمـــــة عبــداملجيــــــد عبـــــدالرحمــــــن 41

لبنـــى بنـــت عبـــداللــه بــن عي�ســـى ال عفـــــرار42

لينـــــــــــــــاء حميـــــــــــــــــــد يـــــو�ســـــــــــــــف فــــــــــــــــــــارع43

مـد بــن عبـــداللـه بـــن عي�ســى ال عفــــرار44

مــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــادي حيــــــــــدر العطـــــــــــــــا�س45

مـــــــريـــــــــــــــم وائـــــــــــل حيــــــــــــــــــدر العطـــــــــــــا�س46

معتــــــز حيــــــــــــــدر اأبـــــــــــــوبكــــــــــــــــر العطــــــــــا�س47

�ســــــــو�س48 مــــــــــــــد حل�ســـــــــــــــن ب مليكــــــــــــــة 

منــــــــــــــــــــال اأ�ســـــــامـــــــــــــــة ح�سيــــــــــــــــن علــــــــــــــي               49

منـــــــاهـــــــــــــل خـــــــالــــــد �ســــــــــــــادة احللفــــــــــــــــــي50

ـــالم نبـــي ديــــالور البلو�سيــــة51 مهر الن�سـاء 

ابـ  قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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مــــــــــــــــود النعيـــــــــــــــم52 نـــــــاديــــــــــــة عمــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــــــــــاة تينكــــــــــــــــــــــــــــو اليـــــــكــــــــــــــــــــــــــــ�س53

ــــــــــــــــــالء اأحمـــــــــــــــــــد نـــــــاجــــــــــــــي اأحمـــــــــــــــــد54

نظـــرة بنـــت عمـــــر بـــن كفـــــــايـــن املهـــــــريـــــــــة55

مــــــــــــــد فقيــــــــــــــر 56 نــــــــــــــــور بيبـــــي جــــــــــــــان 

مـــــــــــــــــــــــــــــــود ب�ســــــــــــــــــــــــــــــام57 نـــــــــــــــــــــــــــــــــورة 

نويــــــــــــــــر �ســـــــالــــــــــــــم عي�ســــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــي58

هـــاجـــــــــر �ســـــــالـــــــم حمــــــــــــــد اأبـــــــــــــو الب�ســــــر59

هـــــــا�ســـــــم وائــــــــــــــــــل حيــــــــــــــــــدر العطــــــــــــــا�س60

الهــــــــام عبـــــداحلميـــــــــد كمـــــال امليـــــــزونــــــي61

هـــــــديـــــــــل �ســـــــالــــــــم حمــــــــــد اأبـــــو الب�ســـــــــــــر62

وائـــــــــــــل حيــــــــــــــــدر اأبــــــــــوبكــــــــر العطـــــــــــــــا�س63

ود معتـــــــــــــــــــــز حيــــــــــــــــــــــــــــدر العطــــــــــــــــــــــــــا�س64

و�سنــــــــــــــــــــــــــاء عايــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �ســـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ65

ابـ  قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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