
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1379(

مر�ســــو �ســــلطان

2021/ رقــم 

بمنــ الجن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان ــار   نحـ هيثــم بــ 

بعد االطلع على النظام االأ�شا�شي للدولة

وعلى قانون اجلن�شية العمانية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�شي امل�شلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو ات

املــادة االولـــــ

مة املرفقة.  نح اجلن�شية العمانية لكل من الواردة اأ�شماوؤهم فـي القا

املــادة الثانيــــة

ين�شر هذا املر�شوم فـي اجلريدة الر�شمية ويعمل ب من تاريخ �شدوره.

هـ ماد الثانية �سنـة  ـ  26 م  سـدر 

ــــرايــــــــــــــر �سنـة 2021 ــــ    9  م  املـوا

ــار  هيثــم ب 

�ســـلطان عـمـــان
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اأمينــــــــــــــة غــــــــــــلم ح�شيـــــــــــــــــــن �شلطــــــــــــــــــــان1

اآ�شيــــــــة دو�شــــــــ حممــــــــد ح�شن البلو�شيـــــــــة2

اآ�شيـــــــــــا حممـــــــــــــد ح�شـــــــــــــــــــن البلو�شيـــــــــــــــــــة3

اأمينـــــــــــــــة ولــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــد كمــــــــــــــــــــــــو4

اأمينة عبداللطي مــــــل يو�شـــــ البلو�شيـــــة5

اآ�شيــــــــــــــــــــــــــــا يحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى �شالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح6

اآمنــــــــة حممــــد تقـــي نــــور الديـــن م�شكـــوري7

ايوانـــــــا ارينــــــا اأيــــــوان كو�شتاكـــــــــي نكيفـــــــــور8

باركــــــــــــــــــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد9

ب�شـــــــــــر بيجـــــــــــم يو�شـــــــــ علـــــــــــي خـــــــــــــــان10

بيبـــــــــــــي فاطمــــــــــــــة توفــــــــــــــــــــــاز ح�شيـــــــــــــــــــــن11

بدريـــــــــــة �شلطــــــــــــان عبداحلميــــــــــد خـــــــــــــــــان12

بريا فتح حممد ح�شـــن جمعـــ البلو�شيــة13

بــــــري هاتــــون تـــــــــاج حممــــــــد بيــــــــر حممــــــــد14

برفـــــــني �شيــــــــــــــــد يـــــــــــاور ح�شيـــــــــــن خـــــــــــــــان15

تب�شـــــم بيجم حممد �شليـــــــم حممــــــــد اأحمــــــد16

جــــــــــــــــــــول جـــــــــــــــــــــــان حمـــــــــــــــــــزة مو�شــــــــــــــــــــى17

جل�شـــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــان عبــــــــدالـل �شيـــــــــــــــــــــــران18

جـــــــــــــــل ن�شـــــــــــــــاء مولـــــــــــــــى بخــــــــ�س عمــــــــــــــــر19

جــان بــي بــي عبدالـل حممـــــــد البلو�شيــــــــــــــــة20

مة با�سما م منحوا اجلن�سية العمانية قا
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جميلـــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــدابخــــــــــــــــ�س رم�شــــــــــــــــــان21

جوخــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــد �شالــــــــــــم ال�شوافـيـــــــة22

جــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �شوريانــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــارزان23

خيــــــــــــــــــــــري اأحمــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــي كامــــــــــروا24

ح�شينة بي �شكندر اإ�شماعيـــل هوبلـــــــي والـــــــي25

ح�شينـــــــــــة �شاكـــــــــــر داد حممد البلو�شيـــــــــــــــــــة26

ح�شنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي27

حميـــــــــــدة يـــــــــــــــــــــــــــــار حممـــــــــــــد درويـــــــــــــــــ�س28

حميـــــــــــــــــــــــــــدة اللـ بخـــــــــــ�س �شيـــــــــــــــــــــــــــــــر دل29

حميـــــــــدة ح�شــــــــــن عي�شى بهرام البلو�شيـــــــــــة30

حميدة بيجم حممد معز الدين ر�شول بخـ�س31

حليمــــــــــة خاتـــــــــون اأميــــــــــــــــــــن الـل �شليمـــــــان32

حليمـــــــــــــــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مو�شـــــــــــــــــــــــــــــى33

خديجــــــــــــــــــــة عبدالقــــــــــــــــــــــــــــادر �شعيـــــــــــــــــــــــــــــــد34

حفـيظــــــــــــــة حممد لقمان حاجـــــــــــي اأحمـــــــــــد35

خاجــ بيجم الل حممـــد اإبراهيـــــــــــم مو�شـــــى36

ـــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي37 خاجــــــــــــــــــــة بـــــــــــي اأ

خديجــــــــــــــة عبدالغنـــــــــــي �شالـــــــــــح يافعــــــــــــــي38

خديجـــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد39

دنيــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــي ح�شيـــــــــــن احلديثيـــــــــــــــــة40

مة باأ�شماء من منحوا اجلن�شية العمانية تاب  قا

-11-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1379(

اال�ســـــم

در دانــــــــــــــــــــــة �شليـــــــــــم �شيــــــــــــــــــــــد �شيـــــــــــــــــــــــــخ41

ر�شــــــــــــــــــــــا يحيــــــــــــــــــــــى اأ�شمـــــــــــر ثوابتـــــــــــــــــــــــ42

رابيــــــــــــــ مبـــــــــــار مبــــــــــار بـــــن �شعيــــــــــــــد43

رخ�شانــــــــــــــــــــــة عبدالرحمـــــــــــــــــــــــن ح�شـــــــــــــــــن44

ر�شيـــــــــــــــــــــــــدة حبيبثـــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــراد45

ر�شيـــــــــــــــــــــــــــدة بنـــــــــــــــــــــــــــــــــدو �شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه46

شيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــزار عثمـــــــــــــان البلو�شيــــــــــــة47 ر

شوانـــــة بانـــــــــــو حممـــــــــــد فتيـــــــــــح اأحمـــــــــــد48 ر

رخ�شانة جان حممـــد اإبراهيــــــــم البلو�شيــــــــة49

روبينـــــــــــا بيجــم حممـــــــــــد جو�شــــــــي حيـــــــــــدر50

رحيمــــــــــــــة رحمـــــــــــــ ح�شيـــــــــــن البلو�شيــــــــــة51

ر�شيــــدة بيجــم حممـــــــــــد خاجـــــــــــ موالنـــــــــــا52

رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــــــــــــــــــداللــ جمعـــــــــــــــــــة53

رقيـــــــــــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــــــــــــداللــ باغــــــــــــــــــــــــــوث54

ريحانــــة رخ�شانة �شيـــــــــــد حممـــــــــــود علـــــــــــي55

ر�شيـــــــــــــــــــــــــــــــــدة �شيـــــــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي56

زارجـــــــــــــــل مــــــــــــــراد ح�شـــــــــــــن البلو�شيــــــــــــــــــــة57

يــــــــــــــــة58 زهــــــــــــــــــــــرة �شليــــــــــــــــــــــم حممـــــــــــد الطا

زرينــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــد جــــان عبدالرحمـــــــــــــــن59

زيانـــــــــــــــــــــــــــــــــة �شيــــــــــــــــــــــــــــــــ �شعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد60

مة باأ�شماء من منحوا اجلن�شية العمانية تاب  قا
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زينـــــــــــــــــــــــــــــــــب عي�شـــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد61

�شيدة تايبندا �شخاوات علي حيــــــــــدر بخـــــاري62

�شعــــــــــــــــــــــاد ح�شــــــــــــــــــــــن م�شطفـــــــــــى علــــــــــــــــي63

�شهيلـــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــ64

�شاميـــــــــــة عبداحلميـــــــــــد عبــــــــداللطيـــــــــــــــــ65

�شلمـــــــــــــــــى حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حنيــــــــــــــــــــــــــــــــــ66

�شلمـــى حممد بخــــــــ�س خـــــــــــداداد البلو�شيــــــــة67

�شامية ويل حممـــــــد در حممـــــــــــد البلو�شيــــــة68

�شمينـــــة ر�شــــــــول بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س خدابخــــــ�س69

�شميــــــــــــــــــــــــــــــــرة حممـــــــــــد اأف�شـــــــــــار با�شــــــــــــــــــــا70

�شاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فتحـــــــــــي عبـــــــــــده عمـــــــــــــــــارة71

�شاجدة عبدالغفور �شي الديـــــــــــن البلو�شيــــة72

�شكينة عي�شى جنجـــــا بهـــــــــــدور البلو�شيـــــــــــــة73

�شاملة بيجم �شيد برهــــــان الديـــــــــــن ح�شيـــــــــــن74

�شيمـــــــــــا نـــــــــــاز حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مو�شيـــــــــــــــــــــن75

�شتــــــــــــــــارة مـــــــــــراد بخــــــــــــــــــ�س قـــــــــــادر بخـــــــ�س76

�شعيدة عبداحل�شــــن بري حممــــــد البلو�شيــــــــة77

�شميـــــــــــرة اأمري جـــــان حممـــــــــــد البلو�شيـــــــــــة78

�شنجيـــــــــــــــن الل بيـــــر حممـــــــــــد البلو�شيـــــــــــة79

�شعيــــــــــــــــــــــــــــدة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �شالــــــــــــــــــــــم80

مة باأ�شماء من منحوا اجلن�شية العمانية تاب  قا
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�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بانــــو �شانـــــــــــد جزيـــــــــــر خــــــــان81

�شكينة بيجم حممد �شـاور حممـــــــــــد عثمـــــان82

�شميــــــــــرة عبـــــــــــداللــ حميـــــــــــد الرقي�شيـــــــــــة83

�شميــــــــــــــــــــــــــرة ح�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي84

�شكيلـــــة ولــــي حممـــــــــد كمــــــــــوه جـــــــــــــــــــــــــــول85

�شكيلـــــــــــــة خـــــــــــواد داد كمـــــــــــال البلو�شيــــــــــــــة86

�شهيـــــــــــــــــــــدة حممــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــم قا�شــــــــــــم87

�شاهــــــــــــــدة بيجم �شيــخ حممـــــــــــود ح�شيـــــــــــن88

�شهنـــــــــــــــــــــاز بــــــي �شيـــــــــــد اأحمـــــــــــــــــــــد علـــــــــــي89

�شرب ن�شاء موال دين حممـــــد ميــــــــر دو�شــــــ90

�شــــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــداللـــ91 عا

عريفــــــــة حممـــــــــــد �شريـــــــــــ البلو�شيـــــــــــــــــــــة92

عديلـــــــــة �شعيـــــــــــد عبـــــــــــداللـ الرواحيـــــــــــــــة93

�شـــــــــــــــــــــــــــــة ب�شيــــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد94 عا

عاليــــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد عي�شــــــــــــــــــــــــــــى95

ــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــراد96 شا عزيــــــــــــــــــــــــــــــــزة ر

�شــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد يو�شــــــــــــــــــــــــــــــــ97 عا

عبيـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــودة نافـــــــــــــــــــــع خليفـــــــــــــــــات98

�شــــــــــــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــدالـل حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد99 عا

ع�شــــــــــــرت الن�شــــــاء بيجـــــــم حممـــــــد اأكبـــــــــــــر100

مة باأ�شماء من منحوا اجلن�شية العمانية تاب  قا
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غنيمـــــــــــة عي�شــــــــــــــــــــى علـــــــــــي البيمانيــــــــــــــــــــة101

غاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــداللـ م�شلـــــــــــــــــــــــــــــــــم102

فاطمــــــــــــــــــــة حممـــــــــــد يو�شـــــــــــ خـــــــــــــــــــــــــان103

فاطمة بيجم حممد جــــــــلل علـــــــــــي باقـــــــــــر104
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