اجلريدة الر�سمية العدد ()932

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2011/51
برد اجلن�سية العمانية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فى القائمة املرافقة  ،اعتبارا من التاريخ
املبني قرين ا�سم كل منهم .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فى  18 :من ربيع الثانى �سنة 1432هـ
املـوافــــق  23 :من مــــــــــــار�س �سنة 2011م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قائمة ب�أ�سماء من ردت �إليهم اجلن�سية العمانية
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

تاريخ املوافقة

1

مري ـ ــم بن ــت حمـ ــود بـن �سعيـ ــد احلارثي ــة

2009/12/21م

2

�صبــرة بنــت خمـي�س بن �سعيـد اخل�صيبيــة

2009/12/21م

3

تيمــورة بنت �سليمــان بن حميــر النبهانيـة

2009/12/23م

4

خديجـة بنت �سليمـان بن حمري النبهانيـة

2009/12/23م

5

عزيــزة بنــت خلفــان بــن �سعــود ال�شيذانيــة

2009/12/23م

6

فاطمــة بنت حممـد بن �سليمـان احلارثية

2009/12/23م

7

زوين ــة بنــت حمم ــد بـن عبداللـه العربيــة

2010/1/4م

8

ري ــا بن ــت �سليم ــان بــن حمــدان احل�سينيـة

2010/1/4م

9

�شيخ ــة بنــت خميــ�س بــن �سعيــد احلارثيــة

2010/1/4م

� 10أحمـ ـ ـ ــد بـ ــن عل ـ ـ ــي بـ ــن حم ـ ــد النا�ص ـ ــرى

2010/3/9م

� 11أرينـب بنت حممـد بن عبدالـله احلمدانية

2010/4/7م

 12هاللة بنت حممد بن عبداللـه احلمدانية

2010/4/7م

� 13ساميـ ــة بن ــت في�ص ــل ب ــن حمــود الثانويــة

2010/4/7م

� 14أن ـ ــور ب ـ ــن في�صـ ـ ـ ــل بـ ــن حم ـ ــود الثان ـ ــوى

2010/4/7م

� 15شنونـ ــة بنـ ــت حميـ ــد ب ــن را�شـ ــد الغيثيـ ـ ــة

2010/4/7م

� 16شيخــة بن ــت �سيـ ــف ب ــن حمـ ــود العامريـ ــة

2010/4/7م

� 17سالمـ ـ ــة بنـ ــت �أحمـ ــد بن �سيـف اخلايفيــة

2010/4/7م
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م

اال�ســــــــــــــــــــــم

تاريخ املوافقة

 18ري ـ ـ ــا بن ـ ــت �سعي ـ ــد ب ـ ــن عامـ ـ ـ ــر التمتمي ـ ـ ـ ــة

2010/4/7م

 19فاطمـ ــة بنـ ــت �سلي ـ ــم بـ ــن �س ــواد ال�سناويـ ـ ــة

2010/4/7م

20

عائ�شة بنت مبارك بن �سليمان اخلرو�صية

2010/4/7م

21

ن�صـراء بنـت حممـد بـن �سالــم احل�ضرميــة

2010/4/7م

22

عزي ــزة بنـت خلفــان بــن حمم ــد الدغاري ــة

2010/4/7م

23

�صفيـ ـ ــة بنـ ــت م�سلـ ــم بـن عام ــر املرهوبي ــة

2010/5/31م

24

�سالمـة بن ــت �سعيـد بـن مرهـ ــون اجلابريـة

2010/5/31م

25

مهي ــرة بن ــت خلف ــان بــن حمم ــد احلب�سيــة

2010/5/31م

26

�شم�ســة بن ــت عل ــي بن ه ــالل البو�سعيديـ ــة

2010/5/31م

27

�صاحل ــة بنــت عي�س ــى ب ــن �سليـ ــم الندابيـ ــة

2010/5/31م

28

�أ�سمــاء بنــت حم ـ ــدان بن �سالـ ــم امل�سعودي ــة

2010/5/31م

29

جوخـ ــة بن ــت �سالـ ــم بـن م�صب ــح الكيومي ــة

2010/5/31م

30

زوينـ ــة بن ــت �سلي ـ ـ ــم بن �سـ ـ ـ ــواد ال�سناويـ ـ ــة

2010/5/31م

31

فه ـ ــد ب ــن حمم ــد بــن عبداللـ ــه ال�صبحـ ــى

2010/5/31م
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