اجلريدة الر�سمية العدد ()1133

ديـوان البـالط ال�سلطانــي
املرا�ســم ال�سلطانيــة
�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح �أو�سمـة ع�سكرية لعدد من قادة الأ�سلحة وكبار ال�ضباط بالأجهزة الع�سكرية والأمنية واملبينة
�أ�سما�ؤهم (ح�سب القائمة املرفقة) وذلك مبنا�سبة العيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيـد .
وقــد �صــدر أ�مـر املنــح بتاريــخ  26مـ ــن حمرم 1437هـ املوافـ ــق  9مـن نوفمبـر 2015م .
�أوال  :و�ســام عمــان الع�سكــري مــن الدرجــة الثانيــة
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

املن�صــب

 1اللواء الركن مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي

قائــد اجليــ�ش
ال�سلطانــي العماين

اللواء الركن
2
طيار

مطر بن علي بن مطر العبيداين

قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين

اللواء الركن
3
بحري

عبداللـه بن خمي�س بن عبداللـه
الرئي�سي

قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية

 4اللواء الركن عامر بن �سامل بن مبارك العمري
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قائد قوة ال�سلطان
اخلا�صة
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تابع �أوال :و�ســام عمــان الع�سكــري مــن الدرجــة الثانيــة
م الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

املن�صــب

حماد بن مبارك بن �أحمد امل�شيخي

�أمني عام
ال�ش�ؤون الع�سكرية
باملكتب ال�سلطاين

 6اللواء طيار �صالح بن حميد بن �سعيد ال�سيابي

املرافق الع�سكري
جلاللة ال�سلطان

5

اللواء
الركن

7

اللواء

�أمني عام
�أحمد بن علي بن �سليمان ك�شوب جمل�س الأمن الوطني
باملكتب ال�سلطاين

8

اللواء
الركن

م�ساعد رئي�س
غ�صن بن هالل بن خليفة العلوي جهاز الأمن الداخلي
للعمليات

9

اللواء

م�ساعد املفت�ش العام
�سليمان بن حممد بن حمد احلارثي لل�شرطة واجلمارك
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

10

اللواء

م�ساعد املفت�ش العام
حمد بن �سليمان بن مبارك احلامتي لل�شرطة واجلمارك
للعمليات

11

اللواء

عبداللـه بن علي بن حمد
احلارثي
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رئي�س الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف
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ثانيا  :و�ســام الأجمــاد الع�سكــري مــن الدرجــة الأولــى
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

 1اللواء الركن خليفة بن عبداللـه بن �سعيد اجلنيبي
 2اللواء الركن

�سامل بن م�سلم بن علي قطن

املن�صــب
قائــد احلر�س
ال�سلطانــي العماين
�آمر كلية الدفاع الوطني

ثالثا  :و�ســام عمــان الع�سكــري مــن الدرجــة الثالثــة
م
1
2
3
4

اال�ســـــــــــــــم

الرتبــة
العميد �أول
عو�ض بن حممد بن �سعيد امل�شيخي
الركن
العميد �أول
نا�صر بن �سلطان بن مالك احلارثي
الركن (متقاعد)
العميد الركن
نا�صر بن حممد بن �سامل احلارثي
(متقاعد)
العميد الركن
يعقوب بن �سعود بن �سعيد التوبي
جوي

 5العميد الركن �سليمان بن �سامل بن �سليمان الديهني

املن�صــب
م�ساعد �آمر
كلية الدفاع الوطني
اجلي�ش ال�سلطاين
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين
العماين
رئي�س الهيئة الوطنية
للم�ساحة
رئي�س التدقيق الداخلي
بــوزارة الدف ــاع

العميد
�سالح اجلو
 6الركن طيار نا�صر بن حمدون بن �سيف احلارثي
ال�سلطاين العماين
(متقاعد)
امللحق الع�سكري
 7العميد الركن را�شد بن حمدان بن حممد املعمري
بالقاهرة
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تابع ثالثا  :و�ســام عمــان الع�سكــري مــن الدرجــة الثالثــة
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

املن�صــب

حمد بن را�شد بن �سعيد م�ساعد رئي�س �أركان
قوات ال�سلط ــان امل�سلحــة
 8العميد الركن
البلو�شي
للعمليات والتخطيط
مدي ــر عـ ــام
عبداللـه بن �أحمد بن �سعيد
الرقابة والتفتي�ش بقيــادة
 9العميد الركن
الكثريي
اجلي�ش ال�سلطاين العماين
حممد بن �شما�س بن حمود
 10العميد الركن
البطا�شي
خمي�س بن علي بن حممد
 11العميد الركن
العلوي

ملحــق بقيــادة
قوات درع اجلزيرة

�أحمد بن حممد بن يو�سف
 12العميد الركن
الفهدي

كبري �ضباط الأركان
بقيادة اجلي�ش
ال�سلطاين العماين

�سيف بن حممد بن �سيف
 13العميد الركن
ال�شيدي

مدير عام
العمليات والتدريب
بقي ـ ـ ــادة اجلي ـ ـ ــ�ش
ال�سلطانـ ــي العمانـي

حممد بن �صالح بن علي
 14العميد الركن
ال�شبلي

قائد مدرعات �سلطان عمان

م�سعود بن علي بن عبداللـه
 15العميد الركن
الهطايل

قائد لواء حر�س احلدود
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منتدب باملكتب ال�سلطاين
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تابع ثالثا  :و�ســام عمــان الع�سكــري مــن الدرجــة الثالثــة
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

العميد �سامل بن خلفان بن حممد
الرحبي
 16الركن جوي

املن�صــب
كبري �ضباط الأركان
اجلويني بقيادة
�سـ ــالح اجل ـ ــو
ال�سلطاين العماين

مدير عام
العميد الزبري بن حممد بن الزبري
العمليات بقيادة �سالح
17
الزبري
الركن طيار
اجلو ال�سلطاين العماين
م�ساعد رئي�س �أركان
العميد مكتوم بن �سامل بن مكتوم قوات ال�سلطان امل�سلحة
18
للتدريب والتمارين
املزروعي
الركن طيار
امل�شرتكة
قائد قاعدة غال اجلوية
العميد بدر بن عبداللـه بن حممد
19
و آ�م ــر �أكادميي ــة
الركن جوي
املحرمي
ال�سلطان قابو�س اجلوية
العميد
20
الركن بحري

يعقوب بن يو�سف بن
عبداللـه الكم�شكي

كبري �ضباط الأركان
بقيادة �سالح البحرية
ال�سلطانية العمانية

العميد
عبداللـه بن علي بن �سليمان
البحرية ال�سلطانية العمانية
 21الركن بحري
اليحيائي
متقاعد
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تابع ثالثا  :و�ســام عمــان الع�سكــري مــن الدرجــة الثالثــة
م
22

23

24

الرتبــة
العميد

حممد بن �سامل بن حماد كبري �ضباط الأركان بقوة

الركن

الروا�س

العميد

حممد بن �أحمد بن �سعيد

الركن

العمري

العميد

حممود بن عبدالرحمن بن

م�ست�شار باليخوت

الركن بحري

عبداللـه الفار�سي

ال�سلطانية

حممد بن حمد بن حممد

املرافق الع�سكري

ال�صارمي

جلاللة ال�سلطان

�سليمان بن علي بن �أحمد

املرافق الع�سكري

احل�سيني

جلاللة ال�سلطان

حممد بن حميد بن علي

املرافق الع�سكري

الوهايبي

جلاللة ال�سلطان

25

العميد

26

العقيد

 27املقدم بحري

28

اال�ســـــــــــــــم

املن�صــب

العميد الركن املكرم  /نا�صر بن �سعيد بن
(متقاعد)

نا�صر الهدابي
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ال�سلطان اخلا�صة
م�ساعد قائد قوة
ال�سلطان اخلا�صة
للعمليات والتدريب

احلر�س ال�سلطاين
العماين
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رابعا  :و�ســام الأجماد الع�سكــري مــن الدرجــة الثانيــة
اال�ســـــــــــــــم

املن�صــب

م

الرتبــة

�سعيد بن فرج بن �سعيد الربيع

جهاز الأمن الداخلي

2

العميد

عدي بن هالل بن نا�صر املعويل

املكتب ال�سلطاين

3

العميد
الركن

�إبراهيم بن �سعيد بن دروي�ش
الريامي

املكتب ال�سلطاين

4

العميد

�أحمد بن عبداللـه بن حممد
احل�سني

املكتب ال�سلطاين

5

العميد

�إدري�س بن عبدالرحمـن بن حمود
الكندي

املكتب ال�سلطاين

6

العميد
الركن

نا�صر بن �صالح بن �سعود املعويل

املكتب ال�سلطاين

7

العميد

حفيظ بن عامر بن �أحمد
ال�شنفري

املكتب ال�سلطاين

 1العميد �أول

مدير عام الإ�سناد
العميد
8
خليفة بن حمد بن حامد القا�سمي بقيادة البحرية
الركن بحري
ال�سلطانية العمانية
العميد
9
الركن بحري

10

العميد
الركن

حممد بن �سعيد بن �سنان الهنائي

قائـ ــد قاعـ ــدة
�سعيد بن �سلطان
البحرية

حممد بن يو�سف بن �سعيد
احلارثي

مدير عام الإدارة
والقوى الب�شرية
بقيادة احلر�س
ال�سلطاين العماين
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تابع رابعا :و�ســام الأجماد الع�سكــري مــن الدرجــة الثانيــة
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

املن�صــب

11

العميد

علي بن عبداللـه بن �سامل
املرهون

مدير عام �أمن املطارات

12

العميد

عامر بن �سعيد بن علي
احلجري

قائد �شرطة حمافظة
الداخلية

13

العميد

قائد �شرطة
م�سلم بن �سامل بن حمد
حمافظة جنوب الباطنة
اجلنيبي

14

العميد

مدير عام العمليات
ب�شرطة عمان ال�سلطانية

15

العميد

املهند�س حممد بن عو�ض مدير عام املرور ب�شرطة
عمان ال�سلطانية
بن �سامل الروا�س

16

العميد

مدير عام امل�شاريع
�أحمد بن دروي�ش بن احلاج
وال�صيانة ب�شرطة عمان
�صفر الزدجايل
ال�سلطانية

17

العميد

مدير عام التحريات
را�شد بن �سامل بن را�شد
والتحقيقات اجلنائية
البادي
ب�شرطة عمان ال�سلطانية

18

العميد

عبداللـه بن حممد بن علي مدير عام املوارد الب�شرية
ب�شرطة عمان ال�سلطانية
اجلابري

عبداللـه بن حممد بن
�سيف احلو�سني

العميد الركن املكرم /عي�سى بن �سعيد بن
19
�سليمان الكيومي
( متقاعد)
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�شرطة عمان ال�سلطانية
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تابع رابعا :و�ســام الأجماد الع�سكــري مــن الدرجــة الثانيــة
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

العقيد الركن �سامل بن خلفان بن �شبط
20
الأغربي
جوي

املن�صــب
مدير التن�سيق واملتابعة
بقيادة �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين

مدير التموين واللوازم
�سعيد بن حممد بن نا�صر
 21العقيد الركن
بقيادة احلر�س ال�سلطاين
اجلابري
العماين
22

العقيد

عبداللـه بن �صالح بن
مبارك الغيالين

قائ ــد �شرط ــة
حمافظة �شمال الباطنة

23

العقيد

بدر بن طالب بن بدر
ال�شق�صي

مدير مكتب املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك

�سيف بن زاهر بن �سيف
 24العقيد طبيب
ال�ساملي
25

العقيد

�سليمان بن حمد بن �سليمان
الفار�سي

�أحمد بن م�سلم بن �سامل
 26الدرجة الثانية
الروا�س
الدرجة الثانية
27
(متقاعد)

�سامل بن بدر بن �صالح
العوفـي
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م�ساعد امل�شرف على
الفريق الطبي اخلا�ص
جهاز الأمن الداخلي
اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع
رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة
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خام�سا :و�ســام عمان الع�سكــري مــن الدرجــة الرابعــة
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

عبدالنور بن خمي�س بن �سونيا
العقيد
1
الزدجايل
الركن بحري

املن�صــب
مدير �إدارة العمليات
باليخوت ال�سلطانية

�ساد�سا :و�ســام الأجماد الع�سكــري مــن الدرجــة الثالثــة
م

الرتبــة

اال�ســـــــــــــــم

املن�صــب

1

املق ــدم

خلفان بن علي بن خلفان
املعمري

جهاز الأمن الداخلي
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