
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1204(

مر�ســــو �سـلطانـــــ

رقــم 2017/38

مانيــة سيــة ال ن مبنــح 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

نح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوهم فـي القائمة املرفقة .

انيــــة ــاد ال ا

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

ـ ــ �سنـــة 1438 ـ   1  مـ  ال ر  سـ

ــــ  25 مـ يوليـــــــــــــو �سنـــة 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

�ســــــــــــم ا

اإبراهيـــــم �سليمـــــان نا�ســــــــــر الريامـــــــــــــــــــي1

اأحمــــــــــــــد �سالـــــــــــــم عبــــــــــــــداللـه بارامــــــــــــي2

ــــــــــــــــــــــــ�س �ساكــــــــــــــــــــر3 اأحمـــــــــــــــــــد قـــــــــادر ب

مــــــــــــــد نا�ســــــــــر الريامــــــــــــــــــي4 اأحمـــــــــد 

اأ�سمــــــاء بيجــــــم �سيــــد بن علــــــي ك�ســـــــــــــــــار5

مــــد ريـــــا�س ح�سيــــــــن6 اأ�سمـــاء �سلطانــــه 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــد7 امنــــــــــــــــــــــــــة فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

مــــــــــــد8 مـــــــــــــــــد در  بدريـــــــــــــــــــة ولــــــــي 

مــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر9 ب�ســـــــــــــــــــــر 

بهـــاجا�سهـــــري مهنـدرا  كومار كي�سنـــــدا�س10

بو�ســـــــــري املحجــــــــو اإبراهيــــم حافـــــــــــــ11

مــــــد اإقبـــــــال ميــــــــرزا12 مــــــــــل اإقبــــــــال 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مايكـــــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــا13

مــــــــــــــــد يحيـــــــــــــــــــــــى14 جيهــــــــــــان ح�سيــــــن 

حاتــــــــــــــم عز الديــــــــــن اإبراهيـــــم البارونـــــي15

حامــــــــــد �سالـــــــــــم عبـــــــــــداللــــــــــــــه بارامـــــــــــي16

مــــــــــــــد اأوميتـــــــــــــــان17 ح�سيلـــــــــــــــة بيـــــــــــــر 

حفيظــــــــــــة �سالــــــــــم حمــــــــــــــد اأبــو الب�ســـــــــــــــر18

مـــــــــــــــــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــــــــــــــــــــم19 خالـــــــــــــــــــــدة 

مـــــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد20 خايفـــــــــــــــــــــــــــــة 
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�ســــــــــــم ا
خديجــــــــــــة �سليمـــــان نا�ســــــر الرياميـــــــــــــــــــــــــة21

مــــــــــــــــــــــــــــــــد جمعــــــــــــــــــــــــــــــــة22 خديجـــــــــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــــــد نا�ســــــــــر الرياميــــــــــــــــــــــــــة23 خديجــــــــــة 

مــــــــــــــــــد24 خــــور �سيــــد بيجـــم اإبراهيــــم نــــور 

خيــــــــــــــــر بيبــــــــــــــــــــي بيجــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــــوالن25

دنيــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــي اأحمــــــــــــــــــــد الكلــــــــــــــــــــــــدي26

ديانـــا فيت�سي�سال جريجــــــوري �سامونينكـــــو27

رامــــــــــــــــــــي �سالــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللـــــــــه بارامــــــــــــي28

رانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميــــــــــــــــــــــــــــــرزا29

ــــــــــوت �سالــــــــــــح خـــــــــــوار30 رحمــــــــة �سعيـــــــد مب

رحيمــــــــة بيجــــم مري�ســـاد علـــي ميـــر هــارون31

ر�ســــــــا عاطـــــــــــــف عبدالرحمــــن ال�سويركــــــــــي32

بـــــو �سريـــــــــــــف33 رئيــــ�س �سلطانـــه حكيــــم 

زار جــــــــــــــــــــــــــــــول �سمبيـــــــــــــــــــــــــــــــــه راجــــــــــــــــــــــــــت34

زرينـــة بيجــــم �سيـــ داود �ساحـــب ح�ســــــــــــــــان35

زكيــة بيجـــــــــــم عبدالكريــــــــــم عبدالرحيــــــــــــــم36

مـــــــــــــــــــــــــــــد �سديــــــــــــــــــــــــــــــــــــق37 ـــــــــــــــــــــــــــــة  زلي

مـــــــــــــــــــــــــد38 زينــــــــــــــــــــــــب �سليمــــــــــــــــان علـــــــــــي 

مــــــــــــــــــد عيـــــــــــــــــــــــن عبـداللـــــــــــــــــه39 زينـــــــــــــــب 

�ســـــــــــارال اج�ستيـــــــــــــــن ج�ســــــرانــــــــــي رامـــــدا�س40

�سجــــــــى يونـــــــــــــــــ�س �سالـــــــــــــــــــم العجيلــــــــــــــــــــــي41

يـــــــــــــــــر42 �سلطانـــــــــــــــة عبدال�ستــــــــــــــار جهــــــــــا 

�سلمـــــــــى �سالـــــــــــــم حمـــــــــــــد اأبــــــــــــو الب�ســـــــــــــــــــر43

�سلمــــــــــــــــــــــــى عثمـــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــن اأحمـــــــــــــــــــــد44

�سليمـــــــــان نا�ســــــــــــر �سليمــــــــــــــان الريامــــــــــــــــــــي45

ـــــــــــــــــــــــ�س اإبراهيــــــــــــــــم46 �سهيلـــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــر ب

ابـ  قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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�ســــــــــــم ا
�سبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اأ�سلـــــــــــــــــــــــــــــم مو�ســــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــان47

مــــــــــد رم�ســــــــــــان48 �سريفـــــــــــه حاجـــــي عبــــداللــــــــه 

�سميلــــــــــــــــة ب�سيـــــــــــــــــــــــــر اأحمــــــــــــــــــــد عبــــــــداللــــــــــــــــــــــــه49

�سنونـــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــــــــــران املرهوبيــــــــــــــــــــــة50

مــــــــــــد خاجـــا �سيـــــــ51  �سهانــــــــــــــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــــــــــــــم 

�سهنـــــــــــــــــــــــــــــاز �سيـــــــــــــــــــــــد زيــــــــــــــــــــــــــن العابديــــــــــــــــــــن52

�ساحلــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــــم اإبراهيــــــــــــــــــــم عبدالقـــــــــــــادر53

مـــــــــــــــــــد اجلنــــــــــــــــــدي54 مـــــــــــــــــــــــود  �سبــــــــــــــــــــاح 

�سفــــــــــــــــــــــــاء �سالـــــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللـــــــــــــــه بارامــــــــــــــــــي55

�سحـــــــــــــى حيـــــــــــــــــــــــــدر �سالــــــــــــــــــــــــــح احليـــــــــــــــــــــــدري56

�سحـــــــــــــــــــــى يونــــــــــــــــــــــ�س �سالـــــــــــــــــــــــــم العجيلـــــــــــــــــــــي57

طاهــــــــــرة عبداملجيــــــــــــــــــد �سهــــــــــــــــــرا البلو�سيـــــــــــــــة58

عائ�ســـــــــــــــــــــــــــــة �ســــــــــــــــــــــــــار �سمبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دارو59

مــــــــــــــــد60 عبدال�ســــــــــــــــادق عبدال�سمـــــــــــد ولــــــــــــــي 

مـــــــــــــــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــــــر الريامــــــــــــي61 عبـــــداللـــــــــــــــه 

عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س62

مــــــــــــــــــــد �سليمــــــــــــــان الرياميــــــــــــــــــة63 عزيــــــــــــــــــــــــزة 

علــــــــــــي نا�ســــــــــــــــــــــــــــر �سليمـــــــــــــــــــــــــــــان الريامـــــــــــــــــــــي64

الم ر�سول خـان65 مد يو�سف خان  و�سيه بيجم 

مــــــــــــــــــــــــــد66 فاتـــــــــــــن عبدال�سمــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــــــــي 

بــــــــــــــــــــــــو67 فاطمــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــي �سيـــــــــــــــــــــــــــــ 

فاطمــــــــــــــــــــــــة �سليمــــــــــــــــــــان نا�ســـــــــــــــــر الرياميــــــــــــــــة68

فاطمــــــــــــــة �سالـــــــــــــــــــــح �سالــــــــــــــــــــــــــــم اجلابريــــــــــــــــــــــة69

مـــــــــــــــــــــــد حنيـــــــــــــــــــف عبــــــــــــــــــــــا�س     70 فاطمــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــم املهريــــــــــــــــــــــــة71 فاطمــــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرودي72 فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ابـ  قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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�ســــــــــــم ا
مــــــــــــــد نا�ســـــــــــــر الرياميـــــــــــة73 فاطمــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــــد �سعـــــــــــــــــــــود التوبيـــــــــــــــــــــــــة74 فايـــــــــــزة 

فريبـــــــــــــا عبـــــــداللـــــــــــــــه اإبراهيـــــــــــم مدبــــــــــــري            75

ــــــــــــــة ح�ســــــــــــــــــــــــن توفيـــــــــق ال�سقـــــــــــــــــــــــــر76 كر

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت77 كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

كنــــــــــــــــج خاتـــــــــــــــــــــــــون �سليمــــــــــان �سعبـــــــــــــــــــــان78

كينتــــــــــــــــــــــــــــــا فالبــــــــــــــــــــــــــــــــاي روب�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي79

الل بيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي �سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو دادو80

ليلـــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال داد  دملـــــــــــــــــــــــــراد                        81

مــــــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــر الريامـــــــــــي82 ماهـــــــــــــــــــــــر 

مـــــــد �سالــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللـــــــــــــــه بارامــــــــــــــــــي83

مــــــــــــــد �سليمـــــــــــــان نا�ســـــــــــــــــر الريامـــــــــــــــــي84

مـــــد عبـــــــــداللــــــــه هجــــــــــــــــــــــــــــــــري85 مـــــــد 

مـــــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــر �سليمـــــــــــــــان الريامــــــــــي86

مــــــود �سالـــــــــــــــــــم عبـــــــــــداللــــــــه بارامــــــــــــــــــي87

مـــــــــــــــــــــروة �سالـــــــــــــــم عبـــــــــــداللــــــــه بارامــــــــــــــــــي88

مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر �سعيــــــــــــــــــــــــــــــد89

مــــــــــــــد ال�ساملــــــــــــــــــي90 م�سعــــــــــــــود حمــــــــــــــدون 

م�سطفـــــــــــــــى �سالــــــــــــم عبــــــداللــــــــه بارامـــــــــــــــــي91

مــــــــــــــــــد نا�ســــــــــــــــــر الرياميــــــــــــــــــة92 منــــــــــــــــال 

ــــــــــــ�س93 مــــــــــــــد قـــــادر ب مهرنـــــــــــــج جـــــــــــــــول 

مهنــــدرا كومـــــــــــار كي�سنــــــــــــدا�س في�سومــــــــــــــال94

مهيـــــــــــ�س كومــــــــار نفين�سنــــــــــدرا ابجـــــي ا�ســـــار95
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�ســــــــــــم ا
مـــــد البلو�سيــــــة 96 ميمونــــة اأحمـــــــــد داد 

مد قا�سم الهوتيـة97 مود  ناديـة خالــد 

مـــــــــد �ســـــر الديـــن ال�سرفـي98 ناديـــــــــة 

ـــــــــان فتحــــــــــي �سعيــــــــــــــد عايــــــــــــــــــــدة99 نار

نازيـــــــــــــــة قــــــــــادر �سيـــــــــــــ عبدالقديـــــــــــــر100

نا�ســــــــــــــــــر علـــــــــــــــي نا�ســـــــــــــــر الريامــــــــي101

ناهيــــــــد حمــــــــــــــــــزة اأحمـــــــــــــــــد بتيــــــــــــــــــــــــل102

نائلـــــــــــــــــة علـــــــــي نا�ســــــــــــــــــــر الرياميـــــــــــــة103

مــــــــــد نا�ســــــــــر الرياميـــــــــــــــــة104 نتيلـــــــــــة 

مـــــــــــــد علـــــــــــــــي ح�ســـــــــــــــــن105 ـــــــــــــــــــاة 

ــــــــــــــــــــــــالء علــــــــــــي نا�ســــــــر الرياميــــــــة106

مـــــــــــة علــــــــــي نا�ســــــــــــر الرياميـــــــــــــــــــــة107

ن�سريــــــــة علــــــــــــي نا�ســـــــــــر الرياميــــــــــــــــة108

نعيمـــــــة نا�ســــــــــر �سليمـــــــــان الرياميـــــــــــــة109

نــــــــــــــــــــوال علــــــي نا�ســـــــــــــــــــر الرياميـــــــــــــــة110

نــــــــــور بيجـــــــــــــم عمــــــــر �سالـــــــــــم با�ســـــــــــــــر111

نـــــــــــــور جهــــــــــان �سليـــــــــــــــــــم خيـــــــــــر اللــــــــه112

مــــــــــد113 مـــــــد در  مـــد ولــــي  نـــــــــور 

مـد مهـــدي114 مــد تقــــي  نـــورا �سيــــد 

نــــــــــــــــــــــــــــورو اأكبــــــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــد                               115

نيفيــــــــــــن علــــــــي نا�ســــــــــــــــــــر الرياميــــــــــــــــة116

هبــــــــــــــــــــــة �سالـــــــــــم حمـــــــــــــــد اأبو الب�ســـــــــــر117

هيلـــــــــــن  روز  ايفـــــــــــــو لو�سيجنولـــــــــــــــــي118

يا�سيـــــــن بيجـــم اأحمــــد علــــــــي رم�ســــــــــان119

يعقـــــــو �سليمــــــــان نا�ســــــــــر الريامـــــــــــي120

يو�ســــــــــــف �سليمــــــــان نا�ســــر الريامـــــــــــــــي121
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