
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1232(

مر�ســــوم �ســــلطان

2018/ ــم  ر

بمنــ الجن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان ابـو� بـ �سعيـد   نحـ 

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 بمـــا هــــو ات

ولـــــ ة ا املــا

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

انيــــة  ة ال املــا

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

هـ انيـة �سنــة 9 ما ال ـ    4  مــ  سـدر 

رايــــــــــــــــــر �سنــة 2018م ــــ   20 مــ  املـوا

ابو� ب �سعيد  

�ســـلطان عـمـــان
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مـة با�سمـا مـ منحـوا الجن�سيـة العمانيـة ا

�ســـــــــــــــمم ا

اأحمـــــــــد �سامليـــــن �سالـــــــم احلريـــــــــزي املهــــــــــــري1

اأحمـــــــــــــد علـــــــــــي اأحمـــــــــــــــــد علـــــــــــي �ســــــــــــــــــودي2

اأ�سمــــــــــــــاء بيجـــــــــــم �سيــــــــ عبـــــدالقــــــــــــادر رزاق3

اأ�سمـــــــــــــــاء من�ســــــــــــــور زكريــــــــــــــــا ارمنيــــــــــــــــــو�س4

اأ�ســــــــــرف بيجــــــــــم �سليـم خــان مرت�سى خــــــــــان5

اآمنــــــــــــــــــــــة علــــــــــــي اأحمـــــــــــــد علــــــــــــي �ســــــــــــــــودي6

اأني�ســـــة حممـــــد خاجـــــه حممـــــــــــد اإ�سماعيـــــــــــل7

ايريـــن اخرت عبدال�سكور عبداملعبود ت�ســـــــودري8

بظاعــــــــــــــــه حممــــــــــــــــد �سالــــــــــــــم احلريزيــــــــــــــــــة9

جــــــــــــــــــــان بيبـــــــــــــي اأبــــــو بكــــــــــــر داد حممــــــــــــــــــــد10

جميلــــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــم داد رحيــــــــــــــــــم راهـــــــــــــــــــي11

حليمـــــــــــــــــــة �سمــــــــــــــــ�س الديــــــــــــــــن حممــــــــــــــــــــــــد12

حمـــــــــــــــدة م�سطفـــــــــــى اأ�سعـــــــــــــد اأبو هــــــــــــــــــــذال13

حمـــــودة اأحمد �ساملني �سامل احلريـــزي املهـــــــري14

خاتــــــــــون عبــدالــــله عبدالرحمــــــن البلو�سيـــــــــــة15

خديجــــة بلـــــو�س جـــل حممـــد بلــو�س �سليمـــــان16

خديجــــــــــة بــــــــي �سيـــــــــــ فائـــــز علــــــــــــي اأحمـــــــــد17

خديجــــــــــــــــة �سـبــــــــــــــــري اإبراهيــــــــــــــــم حبــــــــــــــــــــه18
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خيـــــــــــر الن�ســـــــــــــــاء عبــــــدالغفـــــــــــــــــور �سيـــــــــــــــــــــــ19

خــــيــــــر بيـبــــــي ملنــــــــــــج مــــــــــــراد البلو�سيـــــــــــــــــــة20

رانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�س علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي21

رحيــــــــــــــم بيجــــــــم �سيــــــ �ساند �سي جمــــــــــــــــال22

رخ�سانــــــه بيــــــبي رجــب علـــي ادينــــه البلو�سيـــــة23

ر�سوانـــــــــــــــــــــــــه �سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد24

زرينــــــــــــــــه اأكـــــــــبــــــــــــــر �سيـــــــ اأنــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــي25

زهيـــــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــد اإ�سماعيـــــــــــــــــــل26

�سالــم اأحمــد �سامليــن �سالـم احلريــزي املهـــــــري27

�سالـــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــود علـــــــــــــــــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــــــر28

�سانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�س دينكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لد29

ال�سعــــد اأحمد �ساملني �سامل احلريـــــزي املهــــــري30

�سعديـــــة اأحمد �ساملني �سامل احلريزي املهــــــــري31

�سعــــــــود اأحمد �ساملني �سامل احلريـــــزي املهــــري32

�سعيــــــــــــــــد عبـــــــدالرحيــــــــــم �سعبـــان البلو�ســــــــي33

�سلمـــــــى حممد جاهنجــــــري حممد بران �سيــــ34

�سمـــــــيـــــــرة طالــــــــــــب عبـــــــــــــــدي العربيـــــــــــــــــــــــــــــة35

�سازيـــــــــــــــة غـــــــــــــــالم حممـــــــــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــــــــة36

�سريفـــــــــــــــة حممـــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــــة37

�سفـــــــــــــــــــاء �سيـــــــــــــــــد عبـــــــداللـــــــه العطـــــــــــــــــــــا�س38

تابــ  قائمة باأ�سماء من منحوا الجن�سية العمانية
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�سم�ســـــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــاج حممـــــــــــــــــــد عي�ســـــــــــــــــــــــــــى39

�سوجرا بيجم حممد جهاجنريا حممد مو�سى40

عايــــــــدة �ســــــــــــار �سمبيـــــــه غــــــــــــازي البلو�سيـــــــــــة41

عائ�ســــــــــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــداللـــــــــــــــــــــه42

عبـــــــدالـــــــــــــــروؤوف اإبراهيــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــــــــــود43

عبــداللـه اأحمــد �ساملني �سامل احلريزي املهـــــــري44

ع�سمــــــــت خاتون حممد �ســـــــاه حممد رحيـــــــــم45

علـــــــي اأحمـــــد �ساملني �سامل احلريزي املهـــــــــــــــري46

فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �سليمـــــــــــــــــــــــــــــــان حممـــــــــــــــــــــــــــد47

فتحيــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــر عبـــــــداللــــــــــــــــه بامعــــــــــــ�س48

قمــــــــــــر الن�ساء حممــــد عــــازم حممـــــــد ها�ســـــم49

قمـــــــر بيجم �سي اإ�سماعيــل �سي عبدالغفـــــــــور50

كـــــــــــــــراف فاطمــــــة �سيــــــــد �سابــــــــر �سيد ازغـــــــــر51

ـــــــــــــــــة بيبـــــــــــــــــــي �سياهيـــــــــــــــــــــــل �ســــــــيــــــــران52 كر

كوثـــــــــــــــــــــــــــر بيجــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــد �سابــــــــــــــــــــــر53

ماجــــــــدة غـــــــالم ر�سول اأحمــــــــــــــد البلو�سيــــــــــــــة54

ماريا هاتــــــف بهــــــــــــــــروز غنـــــــــــــــــي اقت�ســـــــــــادي55

مـــــال اللــــــــه عبدالرحمــــــــــــــن مبارك البلو�ســــــي56
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