اجلريدة الر�سمية العدد ()1123

�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثالثـة لعــدد مــن �أ�صحــاب ال�سعادة وكالء الوزارات
ومن فـي حكمهم واملبينة �أ�سما�ؤهم (ح�سب القائمة املرفقة) وذلك مبنا�سبة العيد الوطني
اخلام ـ ــ�س والأربعي ـ ــن املجي ـ ــد  ،وقـ ـ ــد �ص ـ ــدر �أمـ ــر املن ـ ــح بتاري ـ ــخ  20م ــن حم ـ ــرم 1437هـ
املوافـ ـ ــق  3مـن نوفمرب 2015م .
قائمـة ب�أ�سمـاء �أ�صحـاب ال�سعـادة
املنعـم عليهـم و�سـام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثالثـة
يـوم الثالثـاء  3نوفمبـر 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

1

م�ست�ش ــار
�سع ــادة  /حم�س ــن بــن خمي ــ�س بــن غ ــالم البلو�ش ــي
بــوزارة التجـارة وال�صناعــة

2

م�ست�ش ــار
�سعادة املهند�س  /خلفان بن �صـالح بن حمـمد الناعبي
بوزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

3

�سعادة ال�شيخ � /سعيــد بــن حمــمد بــن علــي الـبـريكــي م�ست�شار بوزارة الداخليـة

4
5

�سـعـ ــادة  /ح�سـي ــن ب ــن عـل ــي ب ــن زاهــر الهـاللــي

املـدعـ ــي ال ــعام

م�ست�شار ال�ش�ؤون الفنيـة
�سعادة املهند�س � /أحمد بن علي بن عبداللـه احلـب�شي العمري مبكت ــب وزيــر الدولــة
وحماف ــظ ظف ــار
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6

�سـع ــادة  /عبـداللــه بــن عق ــيل ب ــن �أح ــمد �إبراهيـ ـ ــم

م�ست�شار مبكـتب وزيــر
الدولة وحمافظ ظـفــار

7

ف�ضيلــة  /ماج ــد بـن عبداللــه بــن مبــارك العلوي رئي�س حمكمة الق�ضاء الإداري

م�ست�ش ــار
� 8سعادة الدكــتور  /عبداللـه بن حممد بن �سامل الـفطـي�سي
بجامعـة ال�سلطان قابو�س
9

�سعــادة  /حمــمد جــواد بــن ح�ســن بن �سـليمان

م�ستـ�شار بـوزارة املالـيـة

م�ست�شار مبكتب وزير
� 10سعـادة ال�شيخ  /عبداخلالق بن عامر بن من�صور الروا�س
الدولــة وحمافظ ظفار
11

�سـعـ ــادة  /ح�سي ــن بــن عـلــي بــن عب ــداللطي ــف

م�ست�ش ــار
بديوان الـبالط الـ�سلطاين

12

�سع ــادة � /سي ــف ب ــن نا�ص ــر الرحبـ ـ ــي

م�ست�ش ــار
مب�ؤ�س�سة عمـان لل�صحافة
والن�شر والإعــالن

13

�سـعادة  /خليفة بن حمد بن �سامل بن را�شد البادي

م�ست�شار مبكتب
ممثل جاللة ال�سلطان

14

م�ستـ�شار وزير الرتاث
�سـعادة ال�شيخ  /حمـمـود بن زاهر بن غ�صن الهنائي
والث ــقافة لل�ش�ؤون الفنية
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� 15سعادة ال�شيخ � /أحمد بن عبداللـه بن �سامل الفالحي
16

�سـعــادة � /سيـ ــف بــن �أحم ــد بــن عبـدالل ــه ال�صوافـ ــي

ال�صفـــــــــــــة
م�ستـ�ش ــار وزي ــرة
الرتبيــة والتعـليــم
م�ست�شــار مبكتــب
ممثل جاللة ال�سلطان

رئيـ�س الهيئة
� 17سعادة الدكتور � /سعيـد بن خميــ�س بن جمعة الكعبي العامة حلماية امل�سـتهلـك
رئيـ ـ ــ�س
� 18سعادة املهند�س  /حمود بن حممد بن علي املحروقي �ش�ؤون املن�ش�آت ال�سلطانية
ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
� 19سـعــادة الدكتــور  /علــي بــن طالــب بــن علــي الهنائــي وكيل وزارة ال�صــحة
ل�ش ـ�ؤون التـخطيـط
� 20سعادة الدكتور  /درويـ�ش بن �سيف بن �سعيد املحاربي وكيل وزارة ال�صحة
لل�شـ�ؤون الإدارية واملالية
� 21سعـادة ال�سيـد  /خليفة بن املردا�س بن �أحمد البو�سعيـدي

حماف ـ ــظ م�سنـ ـ ــدم

� 22سعادة ال�سيد  /هالل بن م�سلم بن علي البو�سعي ــدي م�سـت�شار مبكـ ــتب وزيــر
الزراعة والرثوة ال�سمكية
23

�سعادة  /عــبداللـه بن �سامل بن مب ـ ــارك املخيـني
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الرئي�س التنفيـذي
�سعادة الدكتور  /حمـد بن �سامل بن را�شد الرواحــي
لهيئة تنظيم االت�صـاالت

مـ�ست�شار ال�ش�ؤون املحلــية
� 25سعادة ال�سيد  /حمـمد بــن أ�ح ـمـد بـن �سعـيد البو�سعيـدي
بوزارة الداخـلـية
26

�سعــادة  /ميثـ ــاء بنت �ســيف بن ماجد املحروقي ــة

27

نائب رئي�س الهيئة
�سعــادة  /نا�صر بن �سليمان بن حمـد ال�ســيبانـ ــي
العامـة للإذاعة والتلفزيـون

28

�سعادة ال�شيخ  /علي بن نا�صر بن حمد املحروقـي �أمني عام جمل�س ال�شــورى

29

�ســعادة  /عبداللـه بن خلفان بن �سليمان البلو�شي

وكيلة وزارة ال�سـياحة

رئي�س املكتب اخلا�ص
لنائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء

� 30سعادة ال�سيد � /إبراهيم بن �سعيد بن �إبراهيم البو�سعيــدي

حماف ـ ــظ الـربمي ـ ــي

� 31سعادة الدكتور ال�شيخ  /خليفة بن حمد بن هالل ال�سعدي

حمـافـ ــظ الداخلي ــة

32

�سعادة ال�شيخ  /مهنا بن �سيف بن �سال ــم اللمكي
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� 33سعادة ال�شيخ  /هالل بن �سعيد بن حمدان احلجري حمافــظ جنـوب الباطنة
� 34سعادة ال�شيخ  /عبداللـه بن م�ستهيل بن �سـامل �شما�س حم ــافـظ جنوب ال�شرقيــة
� 35سعـادة ال�شيخ � /سيـف بن حمـيـر بن حممد �آل مـالك ال�شحي

حمافـ ــظ الظـاهـ ــرة

� 36سعادة ال�شيخ  /مع�ضد بن حممد بن عبداللـه اليعقوبي

حمــافـ ــظ الو�سط ـ ــى

37

�سع ـ ــادة /عل ــي بن خل ـف ــان بن �سـال ــم اجلاب ــري

وكيــل وزارة الإع ــالم

38

�سع ــادة  /عي�س ــى بن حـمـ ــد بن مـحمـ ــد العــزري

وكي ــل وزارة العـ ــدل

� 39سعــادة ال�سيــد� /سليمان بن حمـود بن علي البو�سعيـدي
40

نائب الأمني العام
ملجلـ ــ�س ال ــوزراء

نائب رئي�سة الهيئة العـامة
�سعادة الدكتور  /ع�صام بن علي بن �أحمد الروا�س
لل�صناعات احلرفيــة

وكيل وزارة الرتبية
� 41سعادة الدكــتور  /حـمود بـن خلفان بن حممد احلارثي
والتعليـم للتعليم واملناهـج
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42

�سعادة  /عبـداللـه بن �سـامل بن عبـداللـه ال�ساملـي

الرئي�س التنفيذي
للهيئة الع ــامة ل�سـوق املال

� 43سعادة املهند�س  /خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وكيل وزارة الداخلـيـة

� 44سعادة املهند�س � /سيف بن عامر بن �سليمان ال�شق�صي

وكيل وزارة الإ�سكان

الرئي�س التنفيذي
� 45سعادة الدكتور � /إبراهيم بن �أحمد بن �سعيد الكندي مل�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة
والن�شر والإعالن
46

رئي�س التخطيط
�سعادة ال�شيخ � /سعـيد بن هـالل بن علي اخلليلــي و�ش�ؤون املـوارد الب�شرية
ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

47

رئي�س ال�ش�ؤون املالية
�سع ــادة  /عبــا�س بن عـبداللـه بن �صالح البحرانـي
ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

48

�سعادة املهند�س � /سامل بن نا�صر بن �سعيد العوفـي وكيل وزارة النفط والغاز

49

م�ست�شار للدرا�سات والبحوث
�سعادة الدكتور  /علي بن قا�سم بن جواد اللواتـ ـ ــي
بدي ــوان البـالط ال�سلطاين
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� 50سعادة الدكتور  /خالد بن حممد بن مرهون العزري

ال�صفـــــــــــــة
م�ست�ش ــار
بوزارة التعليم العايل

الرئي�س التنفيذي
� 51سعادة  /عبدال�سالم بن حممد بن عبداللـه املر�شدي ل�صندوق االحتياطي العام
للـدول ـ ــة
م�ست�شــار ال�ش ـ�ؤون ال�صحي ــة
� 52سعادة ال�سيد الدكتور� /سلطان بن يعرب بن قحطـان البو�سعيدي
ب ــوزارة ال�صحـ ــة
53

�سع ــادة  /طـ ــالل بن �سليمان بن حبـيـب الرحبـي

نائــب �أميـن عــام
املجـلـ�س الأعلى للتخطيـط

54

�سعــادة  /نـجـي ــب ب ــن عل ــي ب ــن أ�حـمـ ـ ــد الـ ــروا�س

وكي ــل وزارة البيــئة
وال�شـ ـ�ؤون املناخي ــة

وكيل وزارة الزراعـة
� 55سعـادة الدكـتور � /أحمد بن نا�صر بن عبداللـه البكري
والرثوة ال�سمكية للزراعة
56

وكيل وزارة اخلدمة املدنية
�سعادة ال�شيخ � /أحمد بن حممد بن نا�صر الندابي
ل�ش�ؤون اخلدمة املدنية
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� 57سعادة الدكتـور  /خليفة بن عبداللـه بن حمد الربواين

ال�صفـــــــــــــة
الرئي�س التنفيذي
للمركـ ــز الوطني
للإح�صاء واملعل ـ ــومات

58

الرئي�س التنفيذي للهيئة
�سعادة الدكتور  /حممد بن نا�صر بن علي الزعابي
العــامة للطريان املدنــي

59

�سعادة الدكتور � /سعيد بن حمد بن �سعيد الربيعـي �أمني عام مـجــل�س التعـ ــليم

الرئي�س التنفيذي
� 60سعادة املهنـد�س  /هالل بن حممد بن حمود البو�سعيدي
للهيئة العامة للتعدين
م�ست�ش ـ ــار
� 61سعادة ال�سيد  /في�صل بن حمود بن ن�صر البو�سعيدي
وزير الرتاث والثـقافـ ــة
62

�س ــعادة  /ح�سـ ــن ب ــن مـحـ ـم ــد ب ــن عـل ــي الل ــوات ــي

م�ست�شار وزي ـ ــر الرتاث
والثقافة ل�شـ ـ�ؤون الرتاث

63

�سعادة الدكتور  /هالل بن علي بن هالل ال�سب ــتي

الرئـي�س التنفيذي
للمجـلـ�س العماين
لالخت�صا�صات الطبيـة
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