
S. No Name Civil ID

1 ي
خالد حمد حمود البطران  3472846

2 أحمد محسن سعيد المسكري 15515478

3 محمد سعيد سلطان الحبسي 21587324

4 ي ج 
ادريس سالم راشد الشر 18291248

5 أحمد محمد حمد الجهضمي 14703206

6 ي راشد سالم راشد العذون  19363631

7 ي خالد سليمان سيف العذون  14554645

8 عيس سعيد سلطان المشوري 18631501

9 ي
 
أحمد حمود محمد الطوق 14253962

10 هالل راشد خلفان الحبسي 18532914

11 محمد خلفان عامر الحبسي 23257936

12 زاهر حمود سيف الحبسي 22524326

13 ي
محمد هارون محمد البلوشر 9478346

14 ي
محمد سعيد حمد العبيدان  15004634

15 ي
عزيز صالح محمد الحسين  8313192

16 أمجد سلطان سعيد الجابري 18522987

17 حامد محمد سعيد الحبسي 23484482

18 معاذ صالح سالم المسكري 22543775

19 عمر حميد رشيد الضاوي 11044703

20 جمال نارص سعود العامري 23211379

21 ي إبراهيم سيف حمد المنج  25193347

22 ي
عبدالعزيز عبدهللا محمد البطاشر 22798778

23 ي مهند حمد خلفان الشكير 12630365

24 اسماعيل سعيد مسعود الحبسي 8389428

25 اشدي عبدهللا حمد محمد الي  18919485

26 ي
سالم علي سالم البلوشر 14428682

27 ي ج 
محمد محسن سعيد الشر 25644841

28 محمد خلفان سليم االبروي 24646592

29 ي نارص حمود نارص النير 26286789

30 محمد سلطان حمد الجابري 9414936

31 حمد سالم عامر الحجري 22013089

32 عبدالعزيز حمود عبدهللا الحبسي 20244687

33 أيمن صالح سعيد المسكري 24253211

34 أسعد سلّيم نارص الرواجي 11124972

35 ي
خالد خلفان محمد الهديف  11281791

36 محمود سيف سالم البوسعيدي 18650997

37 مجدي عبدهللا مرير الحبسي 10892757

38 ي
عصام محمد عبدهللا الحسن  22896499

39 احمد سعيد نصير الرواجي 10078409

40 ي شهاب سعيد نارص النير 25243397

41 ي
عيس حمدون حمد الحارن  14559149

42 عزان سعيد عامر الحجري 9828817

43 أحمد خميس مسلم الهيملي 25177744

44 ي
وان  يونس أحمد سعيد الي  10986103
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45 ماجد عبدهللا حليس الحجري 13206715

46 يوسف خلفان غافل الغازي 9341828

47 ي راشد سعيد حمود الوهين  18287258

48 عمار راشد سعود العامري 25577009

49 محمد سعيد سالم الراشدي 14764665

50 عبدالعزيز سعود سالم اليحمدي 13103318

51 ي
هالل سعود احمد الحارن  12004726

52 ي مصعب محمد حمود المنج  25224342

53 مازن خليفه مسعود الحنظلي 26147784

54 احمد حمد عبدهللا الظفري 9334335

55 اشدي سالم علي حمد الي  13245114

56 خالد هالل سعيد النهدي 18295828

57 فيصل سعيد شطيط المسلمي 19488953

58 مرشد مرهون سيف البدوي 22988769

59 ي
وان  خالد سعيد سيف الي  14304362

60 ي ابراهيم محمد سليم المغير 24566956

61 محمد خلفان بريك البوسعيدي 27093145

62 ي ج 
نواف جمعه سالم الشر 12694304

63 ي منترص نارص عامر المنج  10492592

64 حميد راشد حميد الراشدي 9714444

65 عادل علي أحمد العزري 10631033

66 عبدهللا زايد سليمان الجهضمي 12069176

S. No Name Civil ID

1 عزه نارص سيف السيابية 5444656

2 شاديه سيف نارص الحبسية 4639657

3 أمل مسعود سعيد السيفية 13131599

4 بهيه سيف مبارك الجلندانية 5398924

5 يدية عطيه سليمان صالح الير  18833405

6 عزه أحمد علي الحارثية 14778751

7 امالك سالم عبيد الحبسية 13411467

8 زيانه نارص سيف السناوية 10470868

9 نعيمه حمد حمود الصوافية 21600431

10 ه حمود أحمد السعدية أمير 21879157

11 ى اسحاق يعقوب النبهانية بشر 7493813

12 أفراح حمدان برغش الرواجي 23900549

13 غاليه عبيد مسعود الحجرية 10525961

14 شيخه سعيد سالم السيفية 21919973

15 رابعه سعيد سالم الحبسية 13631025

16 خديجه حمد محمد الحجرية 14271166

17 ي سالم حمود الحجرية
أمان  18943593

18 سميه سالم سعيد النعمانية 13993129

19 ه حمد سعيد الهاشمية امير 11582009

20 فاطمه علي سعيد البدوية 10072936

21 عزيزه نارص علي الحارثية 26309884

22 ياسمير  سعيد سيف النعمانية 11742621

23 سالمه حمدان محمد الحجرية 11275473

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي هندسة حاسب آىلي : الوظيفة 
(انن /ذكر)فن 

24613377: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



24 هيام سعيد احمد المنجية 26312426

25 موش سليمان نارص المسكري 20598525

26 ه عزان عامر الكويلية امير 24943927

27 أسماء راشد سالم المنجية 26606268

28 ي
عبدالمجيد نارص حميد السابف  26979841

29 عذراء حمود سعيد النوفلية 26097818

30 وانية ايمان سعيد عبدهللا الي  12088643

31 عبير عيس سالم السباعية 27711726

32 ناريمان حمود مسعود المحرزية 12810293

S. No Name Civil ID

1 ي
محمد سالم عبدهللا الحارن  19558075

2 شهاب محمد راشد البوسعيدي 20515629

3 يدي نبهان سليمان محمد الير  10508395

4 ي
ابراهيم يوسف راشد البلوشر 17908001

5 سالم محمد سالم الشهيمي 22315149

6 ي صالح سعيد سليمان السيان  14677728

7 عامر علي سيف الراشدي 22516572

8 ي يارس سيف سعيد الرحن  22530855

9 فهم عبدهللا مبارك الجهضمي 6908859

10 محمد سيف خميس المحرزي 7842167

11 ي
خالد صالح عامر النعمان  24925242

12 ي
 
سيف عبدهللا ماجد الصواق 12473247

13 سالم ماجد سالم العزري 22390225

14 ي
ماجد عبدهللا محمد الحارن  10324084

15 ي منذر مرهون أحمد الحرن  25149323

16 أحمد سيف خلفان الحبسي 15491053

17 ي
أسعد محمد سعيد الحارن  9783413

18 ي خليفه سالم خليفه المغير 15441208

19 حمدون محمد نارص المسعودي 22574236

20 غالب سعيد محمد الحجري 14853216

21 سلطان سعيد سالم الشبلي 24248528

22 مهند سالم حمود المسكري 12081328

23 قصي أحمد سيف الجهضمي 22836052

24 المهند سيف عامر المعوىلي 14015821

25 سلطان سالم راشد الحجري 9729508

26 بدر نارص حمود الهاشمي 22044544

27 سعيد علي سيف النجيدي 22269793

28 عوض سيف حمد الدويكي 25258222

29 محمد خليفه سالم الريامي 14748621

30 اليقظان يوسف محمد المسكري 25161621

31 أحمد حمد سّعيد العامري 23408493

32 محمد يحنر محمد البوسعيدي 14542995

33 أحمد ابراهيم قرطع النهدي 10815982

34 منذر عبدهللا سليمان الحبسي 11273178

35 سالم عبدهللا راشد المسكري 14740961

36 ي
 
حمود محمد سعيد الصواق 9805937

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813433: رقم الوظيفة 



37 ي
عبدهللا علي صالح الغين  18250718

38 ي
 
علي محمد سلطان المحروق 9742227

S. No Name Civil ID

1 ي عرابة
أمينه سيف حمد بن  4714305

2 فاطمه سالم خميس العيشية 14802834

3 فاطمه حمود محمد البدرية 18699524

4 سعيد جمعه خلفان السعدي 21522889

5 ي مالك سعيد الشبلية
تهان  20249393

6 جية أحالم حمود سعيد الشر 13924995

7 سليمه سيف حمد اإلسماعيلية 22486213

8 بدريه هالل سعيد الحبسية 12114908

9 ندا خالد سعيد النافعية 22487037

10 ليل سعيد مبارك المحاربية 22162148

11 مياء سالم حمود الحجرية 19495419

12 هيثم سيف علي الخالدي 23581266

13 هدى محمد حميد الحارثية 22357586

14 شيخه محمد عبدهللا الرحبية 21004139

15 وزراء سعيد حمد الهاشمية 20746699

16 صفيه عامر قيس الشيبانية 15455027

17 عواطف سعيد سيف الحسينية 8687481

18 كلثم نارص سليمان الرواحية 24909301

19 فاطمة سيف محمد الحبسية 25016059

20 صفاء سعيد خلفان الطالعية 14068794

21 حبيبه عبدهللا سعيد المسكرية 20210296

22 بسمه سليمان خلفان الرحبية 23634115

23 شيماء حمود محمد الحبسية 25303514

24 ه عامر سالم المسعودية أمير 23959229

25 عزاء احمد حمد الحارثية 10703631

26 والء سعيد سليم الحبسية 8816632

27 ورود سليمان سعيد الوهيبية 14594524

28 ية زوينة حمود سعيد األغي  22039374

29 ي حمد محمد الحمحامية
من  20834389

30 مياده هدوب حمد العلوية 24817467

31 انتصار صالح خلفان الجابرية 22673756

32 حميد سعيد حمد الهاشمي 15435163

33 هاجر أحمد صالح الحارثية 9876807

34 عائشه سعيد حمود الصوافية 10573332

35 سهام خليفه سعيد النعمانية 12659407

36 اشدية أنوار سعيد حمد الي  12005114

37 سىه عبدهللا سالم الكويلية 26444102

38 ابرار خليفه عبدهللا المسكرية 12926342

39 جية مهجه سلطان سيف الشر 25235829

40 عائشه حمد عامر الراشدية 26707478

41 ثرياء سعود محمد الرحبية 20209476

42 أروى أحمد عبدهللا الصقرية 11818365

43 شيماء صالح يارس الراشدية 13106334

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ونيات واتصاالت: الوظيفة  ي هندسة الكي 
فن 

24613376: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



44 رحمه سعيد محمد الحجرية 9488396

45 مروان هاشم عامر السعدي 26113247

46 فاطمه حمد محمد الحجرية 26396924

47 ثمنا عباد الخطير القعدوية 11535453

48 جية ي الشر
 
خلود سليمان شاق 12976674

49 ية رحاب مسعود حمود النير 27010479

50 هاجر مرير حارب الحميضية 26751755

51 حسناء سليمان حمود الحجرية 24205338

52 ريميه صبيح حمدان الوهيبية 22807787

53 جوهرة نارص مرهون الرحبية 21392805

54 آمنه محمد أحمد الشبيبية 27705324

55 هناء محمد سالم الرواحية 26734231

56 حسام سيف فايل المالكي 25797219

57 جواهر مصبح سالم الحبسية 27003304

58 ريم سعيد خلفان السعدية 26785827

S. No Name Civil ID

1 سلطان سالم سليمان الحبسي 18053248

2 ي
منذر احمد خميس البلوشر 20514576

3 أحمد محمد نارص السعدي 9688609

4 محمود يعقوب محسن القاسمي 9620962

5 راشد عبدهللا محمد الكندي 18126197

6 ي
اسماعيل احمد سعيد السيبان  14500296

7 حمود محمد عزان الراشدي 21571286

8 أنس ادريس نارص الخروصي 3397565

9 أسعد سعيد عبدهللا العدوي 21031863

10 مهنا حمد مهنا الشكيلي 3537065

11 ي
محمد عيس يوسف البلوشر 10093812

12 محمود خلفان علي المنذري 12631629

13 أحمد محمد مبارك البوسعيدي 22949372

14 ي
مكتوم عوض سليمان الهنان  11812732

15 باسم خلفان حمد النارصي 12549933

16 علي طالب سالم المسلمي 13469459

17 ي محمود غابش زايد الهدان  23272059

18 سالم علي يارس السالمي 12683229

19 ي نرص نارص سعيد الراسن  15452687

20 ي
سعيد محسن سعيد البطران  5929711

21 ي
محمد سعيد محمد الجلندان  22317514

22 محمد خميس محمد العامري 11665167

23 محمد عبدهللا سلطان البوسعيدي 7106346

24 ي
رشاد سالم خلفان العمران  7002655

25 خالد جمعه حارب الهنداشي 6038267

26 ي
عمر أحمد راشد الحوقان  12100138

27 منير علي جمعه الخروصي 19817175

28 ي محمد سعيد سعّيد التون  8516243

29 ي خليفه ابراهيم السالمي خير 12167731

30 ي
محمد يحنر محمد البطاشر 22949986

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613406: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



31 ي
أحمد راشد مسعود الغين  13125323

32 سلطان سيف صالح الجابري 12105336

33 حمد حمود عامر الحبسي 22349264

34 ي محمود حارب منصور التون  7595022

35 ي
مراد عبدهللا مراد البلوشر 10923128

36 ي إبراهيم غريب ربيع السيان  24137841

37 اشدي احمد سليمان عبدهللا الي  8222537

38 ي
محمد عثمان محمد العثمان  12945326

39 نوح زاهر عبدهللا البوسعيدي 8223652

40 أيوب حمود حمد السعدي 24294993

41 ي
رضا خالد نارص الدغيسر 19481057

42 محمود جمعه حمد الرواجي 9109082

43 ماجد أحمد محمد السعيدي 22940297

44 عبدهللا صالح سليمان المياجي 13524702

45 ي هشام يحنر عبدهللا السيان  10505932

46 ي سيف علي حارب السيان  18923001

47 ي
أحمد خلفان علي الغين  13333826

48 مازن مرزوق جميع الريامي 12618564

49 مكتوم سالم محمد المكتومي 12963595

50 ي
مهند مرهون نارص الحسن  18622295

51 ي الشكيلي
عبدالعزيز حمد ثن  18745097

52 أمجد سليمان سعيد الشعيلي 12351982

53 عبدهللا مبارك محمد الزدجاىلي 10665021

54 عناد سالم راشد الحديدي 18657871

55 مروان مسلم سالم المحرزي 15305552

56 محمد علي محمد الرئيسي 11267587

57 ي
سعيد مبارك سعيد الحسن  21894039

58 ي
خلفان موش خلفان اليوسف  10792338

59 محمود عبدهللا عامر الراشدي 10781179

60 ي أحمد سعيد حمدان المفرج  13937652

61 ي ي مسعود ساعد العي 
هان  13691636

62 ي الحراصي
مؤيد سالم ثان  15683756

63 ي
حمد صالح عامر الطان  15152551

64 ي
بدر خلفان سالم المطاعن  24359136

65 عادل فايل حمد السنيدي 10091925

66 ي سعيد علي جمعه المغير 14213848

67 محمد حارث سيف الصقري 7863249

68 ماجد خصيب مبارك المنذري 19436561

69 ي سطام عبدهللا نارص الندان  12103079

70 مجدي خليفه علي الريامي 22416664

71 ي
سليمان الذئب نارص الهنان  20849406

72 نبيل عبدالرحيم مبارك العلوي 10143613

73 جيفر سليمان علي البوسعيدي 11205534

74 ي
محمود سالم درويش الحسن  15496246

75 هيثم سالم علي المعمري 12606627

76 ي
محمد سالم سعيد الكلبان  9889938

77 ي سلطان عبدهللا سليمان الرحن  18987925

78 ي
عزيز سعيد عزيز الحسن  9591605

79 يوسف حمود طالب الشعيلي 11220838

80 ي مروان عامر سيف العي  23993513



81 ي علي حمدان علي العي  20729775

82 باسل خلفان حمد الجابري 9911028

83 ادريس عبدهللا غابش المعمري 9992023

84 ي
سلطان سيف محمد الدهمان  25222966

85 ي حمد سعود خميس الراسن  26191883

86 ي حذيفه أحمد سعيد السيان  15465006

87 ي
حمد حمود حميد الحسن  20201215

88 مهند احمد خلفان الجهضمي 8533664

89 الخليل أحمد خلفان الحراصي 10583363

90 ي
محمد هالل جمعه الشحان  22040583

91 عبدالعزيز هالل محمد السنيدي 10517015

92 أحمد سيف عبدهللا السعدي 13502876

93 ي راشد محمد سعيد العي  24577375

94 ي حسير  شامس علي المجير  12681703

95 سالم سعود سالم أمبوسعيدي 12312767

96 عبدالعزيز عبدهللا فاضل السليمي 11959192

97 محمد زهران خلف الصبجي 21366886

98 مروان خليفه سعيد الشامسي 8674664

99 محمد سيف عبدهللا الروشدي 8569642

100 ي صهيب محمد نارص الندان  10726385

101 خميس علي صالح السعدي 20224911

102 أمجد علي يوسف الراشدي 11296785

103 أحمد سليم محمد الجديلي 10778974

104 معتصم سعيد دادهللا الزدجاىلي 10832343

105 حسير  محمد جعفر العجمي 11186551

106 أمير  محمد نارص السعيدي 18986342

107 عمران عبدهللا حميد الحبسي 12539527

108 ي عبدهللا محمد عيس الوهان  11386132

109 ي ي الكعن  فيصل عبدهللا حج  8874283

110 محمد عبدهللا سعيد الهاشمي 19435216

111 علي سالم خميس الجديدي 11253224

112 ي أمجد يوسف زهران الحج  9832226

113 محمد سالم حمد الحدادي 9109466

114 ي عيس خليفه علي الوهين  13456914

115 ي
ليث عبدالمنعم خلفان الزكوان  9466011

116 ي
خالد حمود سعيد النبهان  9154848

117 معاذ عبدهللا سعيد العاصمي 9304524

118 ي أحمد حمد سليمان الوهين  10368013

119 شهاب عبدهللا سالم الشكيلي 9563222

120 مالك محمد سالم النارصي 19419492

121 أحمد عامر مسعود الشعيلي 9509336

122 ي
 
عبدالمجيد عبدهللا نارص المحروق 11651648

123 محمد خميس عبدهللا السليمي 18469532

124 ي
احمد محمد سيف الهنان  9447852

125 ي
أحمد عبدالغفور عبدالحميد البلوشر 10113179

126 ي
خالد احمد عبدهللا الحارن  18256642

127 ي أحمد محمد عامر الراسن  18659101

128 ي ادريس علي عبدهللا العي  9729138

129 ي
محمد صالح احمد الهنان  10198102

130 عبدهللا درويش منصور النارصي 6890428



131 محمد سليمان محمد الراججي 14203109

132 ي محمد سالم خلفان الرحن  8291647

133 ي
محمد سالم محمد البلوشر 10832849

134 مي
المهلب سعيد علي الحرص  14785396

135 عمر ماشي حمد المعمري 25393566

136 ي
سالم خليفه سليمان البيمان  9264224

137 جابر سعيد نارص العامري 13082823

138 محمد نارص سويلم العلوي 12980523

139 ي سالم سليمان سالم التون  9843423

140 طارق حمد سالم الهاشمي 11361008

141 المؤيد محمود خليفه الراشدي 13778966

142 ي معن سلمان نصيب الرحن  18726591

143 أيمن مسلم عيد الريامي 25220498

144 ي
وك محمد النعمان  شهاب مي  19749016

145 ي يعرب عبدهللا سليمان اليعرن  11295764

146 المعتصم حمود محمد الصقري 25226449

147 ي
عبدالملك مسلم سالم الهنان  24215209

148 أدهم محمد نارص السعدي 10077126

149 ي أحمد سالم راشد الوهين  12442256

150 م الشكيلي
ّ
قيس سالم سال 10831547

151 ي
اليقظان راشد علي الحارن  9766677

152 عبدالحميد عبدهللا خميس البداعي 9265845

153 ي محمد سلمان مسلم العمير 25594027

154 راشد صالح مسلم الهواشي 25610872

155 قيس زايد سليمان المنذري 9293258

156 هود سالم سليمان الفهدي 26383207

157 عبدالمجيد عبدهللا سواد الزيدي 11965012

158 أحمد عمير محمد الغافري 21927662

159 ي عبدالمجيد مال هللا عيد الوهين  11797002

160 علي خليفه محمد المعمري 14518981

161 ي
محمود خميس حسن البلوشر 10510695

162 صالح خميس سالمير  الجديدي 26174368

163 خليفه صقر خليفه الكندي 10167074

164 محمد سعيد راشد المويسي 22024291

165 سعود حمد سالم الشعيلي 13047275

166 أحمد محمد قاسم الحمادي 9696744

167 ي يوسف سالم سيف الغالن  10007296

168 أحمد عبدهللا منصور العدوي 10672641

169 أحمد سعيد حمد الشقصي 9816759

170 .ابراهيم محمدقاسم ابراهيم  61712883

171 ي عبدالملك نارص عبدهللا العي  11310767

172 سالم راشد سالم الريامي 11309717

S. No Name Civil ID

1 مسعود خليفه حمد العلوي 4083704

2 عبدهللا سالم حمود الحجري 21684957

3 ي
عزالدين سالم هويشل الهنان  12309057

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة مدنية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813444: رقم الوظيفة 



4 ي احمد خميس محمد السيان  11342849

5 ي
منير عادل حسن البحران  7646093

6 يكي محمد عبدهللا راشد الي  11666628

7 ي
 
طارق عزيز سعود المحروق 12212761

8 نرص خميس نارص المعوىلي 15224839

9 ي
محمود سليمان مبارك الخنبسر 14917366

10 ي عبدالرحمن سالم علي العي  6086895

11 يعقوب راشد سالم الهنداشي 12440111

12 أحمد عبدهللا حمدان الحمحامي 21590997

13 عبدهللا سعيد عبدهللا البادي 11104849

14 ي العباس خميس عبدهللا الراسن  14561519

15 محمد سلطان حمد الرواجي 12038906

16 ي محمود نارص سالم الناعن  23351588

17 حمدان عامر سيف الشبلي 9084142

18 ي
سلطان نارص مصبح الكلبان  7024125

19 أحمد عبداألمير حبيب آل سنان 10494647

20 محمد هالل محمد السعدي 5829171

21 مروان راشد حمد السعدي 14271306

22 سلطان محمد سلطان الرواجي 21282112

23 عبدهللا راشد سعيد االسماعيلي 13835121

24 ي راشد خميس راشد النقن  5323736

25 ي
حسير  سالم سعيد الجردان  23502303

26 ي رسور عبدهللا رسور الكعن  13753711

27 محمد سالم علي المسكري 14513675

28 ي سالم نارص علي القصان  15705211

29 المعتصم محمد سليمان الراشدي 7292485

30 يكي سلطان سالم راشد الي  10280544

31 خليفه حمد سعيد الحبسي 11348473

32 ي
 
أحمد عزيز سعود المحروق 12212826

33 قيس سالم سعيد الصباجي 12107518

34 محمد راشد بخيت الحرسوشي 13677175

35 جابر علي عبدهللا الجابري 8593178

36 عبدالعزيز مصبح راشد الدرمكي 11608931

37 مختار يارس عبدهللا الراشدي 14394165

38 زكريا سليمان محمد الشقصي 13525545

39 ي
سالم طالب خلفان القرين  22438594

40 خليل محمد محسن الخليلي 12754188

41 ي احمد حمود علي المحارن  24457902

42 ي عبدالمجيد محفوظ محمد الوهين  8598802

43 محمد راشد محمد المقباىلي 11010561

44 خالد محمد سويد العلوي 10067817

45 ي
أحمد هارون أحمد البلوشر 8121651

46 ي يحنر أحمد محمد الهدان  9710623

47 علي طالب حمد العجمي 12909802

48 ي
سعيد سالم صالح المشايج  19437099

49 ي
 
معاذ صالح سعيد المحروق 8499737

50 ي يوسف حمد راشد السيان  10456688

51 سالم بدر سالم المعمري 10976143

52 سالم علي مهوي هبيس 22141441

53 ي
حسام علي سعيد السليمان  11061792



54 ي
مانع خميس عامر الهنان  23449003

55 ي
مجاهد اقبال غالم البلوشر 7315064

56 يونس سليمان سعيد الصبجي 23269287

57 معد محمد عبدهللا آل جمعه 11763882

58 أيمن نارص سالم المعمري 5624579

59 محمد حمود حميد البادي 5798954

60 أحمد سعيد علي الشجي 11029732

61 ي
 
المهند حمود حميد الطوق 15155862

62 ي سلطان سيف سليمان العي  19820547

63 ي عبدهللا جمعه راشد الوهين  6991924

64 ي عبدهللا خلفان سالم الكعن  11344793

65 خالد محمد خالد الحبسي 20814646

66 مازن سليمان محمد المسكري 11778951

67 محمد صالح راشد الروشدي 8263915

68 اسماعيل عيس محمد الصبيجي 20735436

69 نارص خليفه نارص المقباىلي 12927396

70 ي
محمد خميس محمد الحوسن  20845464

71 ي
هالل سعيد حمد الهنان  24189736

72 مازن حمد محسن المعمري 24309104

73 مطر سالم مطر البادي 8268579

74 عبدالرحمن هالل محمد المنذري 8593164

75 سعيد عبدهللا أحمد مسن 12992609

76 راشد سعيد سيف البادي 12168077

77 سامي حمد علي العلوي 15315526

78 عزان سلطان سعيد البادي 12813955

79 ماجد سعيد نارص السعدي 18125279

80 فهد خميس خلفان الشهيمي 21961871

81 ي قيس أحمد محمد السيان  11108483

82 محمود سعود محمد الفرعي 14772087

83 سعيد خالد خلف أمبوسعيدي 18740006

84 عبدالرحمن عبدهللا سيف الشبلي 12092933

85 ي
عبدهللا مبارك محمد المخين  6082699

86 أيوب نارص مسعود المسكري 15713271

87 ي سعيد سالم حميد الكاسن  19081008

88 زكريا خادم سيف المعمري 23469384

89 محمد عامر سالم الشعيلي 25222066

90 علي سيف علي الوردي 18986712

91 مازن صالح سالم البوسعيدي 18223572

92 محمد خميس محمد الجهوري 11767895

93 خالد عبدالعزيز سعود المسلمي 8261677

94 ي
 
د عبدهللا سالم المحروق

ّ
مهن 8778252

95 أحمد حمد علي الراشدي 10473546

96 وز محمد حسن علي الفير 8871483

97 ي
خالد خميس محمد القرين  15154185

98 هيثم سعود علي البوسعيدي 8935051

99 ي
 
حمدان سالم حمد الجحاق 9938189

100 أحمد محمد سليمان الريسي 11060663

101 موش محمد راشد الجابري 10305957

102 محمد سليمان محمد العلوي 9227591

103 ابراهيم صالح محمد الحامدي 22853749



104 ي ابراهيم محمد مبارك الوهين  10266791

105 سعيد سيف سعيد المصلجي 9509528

106 قصي سعيد علي المعمري 20248259

107 عبدالرحمن حميد جي  المعمري 19481395

108 عمر سعيد عزان البحري 12935263

109 أحمد سالم علي الحراصي 19426858

110 عمر حميد مبارك البادي 9905226

111 سعيد سالم سعيد الجابري 12775701

112 ي
زهران صلت نارص النبهان  25651012

113 فالح سالم عبدهللا العلوي 11043734

114 سعيد علي خميس السنيدي 10091911

115 ي ج 
محمد منصور سيف الشر 23037515

116 ي سليمان عبدهللا سليمان العي  9898859

117 ماجد عبدهللا سيف العامري 11832531

118 ي أحمد ابراهيم عبدهللا الكشر 10564866

119 ي
سعود فريش محمد اليحيان  9908083

120 محمد أنور أحمد العجمي 11081783

121 عمر زاهر عبدهللا الصباجي 10046205

122 سعود نارص هالل البوسعيدي 10533786

123 ي
 سليمان علي الهنان 

مصطف  24008416

124 ي
محمد خالد هالل الحوسن  10442306

125 ي
طارق سالم سليمان الفيالن  14842268

126 محسن سيف سعيد البدري 12041805

127 اس يعقوب سليمان الراشدي ني  10636583

128 منذر سعيد حمد السعدي 10465149

129 عماد سعيد سيف السالمي 15170355

130 ي
يان  عمار سليمان راشد الشر 8609023

131 ي محمد علي جمعه السيان  25757359

132 مروان سعيد سليمان الراشدي 11210531

133 ي
عمار سالم عامر الجلندان  8980639

134 محمد سالم علي المعمري 9020619

135 ي
أحمد راشد عبدهللا الفلين  10424943

136 ي
 
علي ماجد علي المرزوق 18933632

137 ي سعيد سليمان علي الوهين  10932579

138 ي محمد خميس حمد المحارن  18130384

139 ي
عزان حميد سالم الكلبان  13584146

140 شهاب سلطان سليمان العدوي 10941045

S. No Name Civil ID

1 أحمد سالم حمد المشيفري 11933193

2 أحمد عبدهللا سبيت الشجي 10742747

3 ي
عبدهللا سالم حمد الشيذان  12405336

4 مالك سليمان نارص الريامي 8147218

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة حاسب آىلي: الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813445: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة حاسب آىلي: الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613405: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



S. No Name Civil ID

1 أحمد محمد خميس القاسمي 7496787

2 علي صالح عبدهللا الحرملي 22480965

3 مروان علي مسلم الريامي 17970748

4 ي سامي حمود سالم الرحن  25666288

5 الفيصل نبيل مسلم الخضوري 12059356

6 محمد خدوم مبارك الظاهري 15105825

S. No Name Civil ID

1 تركي سعيد سالم البهلوىلي 11523465

2 سلطان سالم محمد الشكيلي 7815915

3 ي
 
عبدهللا سعيد نارص المحروق 12049841

4 سالم علي محمد الهاشمي 20085162

5 ي
سليمان عبدهللا سعيد الحارن  7810558

6 داود سليمان محمد الشقصي 13525475

7 ي
 
أحمد سعيد سالم المحروق 15547954

8 ي
مؤيد ادم مبارك الميمن  4683456

9 سلطان سعيد خليفه العامري 7841727

10 ي
ماجد حمدان محمد البلوشر 10990712

11 ي سعيد محمد مسعود الكثير 8032968

12 ي
صقر قريش محمد المخين  4455416

13 ي
أحمد حميد خميس البلوشر 24284981

14 سالم سيف سعيد العلوي 19436378

15 ي
باسم محمد عامر الربج  22585752

16 ي نرص حمود سعيد األغي  21473176

17 علي سليمان علي الشامسي 12625002

18 ي هارون صالح سالم االغي  23241532

19 عبدالعزيز ابراهيم علي الريامي 10603456

20 اكه سياف احمد سعيد الي  22209711

21 مسلم محمد أحمد كشوب 23195196

22 ي
 
يوسف يعقوب خلفان المحروق 12676393

23 سعيد أحمد نصيب بيت سويلم 22953427

24 ي محمد راشد محمد الزعان  20807912

25  سعيد سالم الشعيلي
مصطف  20859742

26 عمار حامد محمد غفرم الشحري 18641387

27 وليد يارس سعيد الكندي 11484575

28 ي
جمعه ابراهيم جمعه البلوشر 11223216

29 فهم علي عبدهللا الراشدي 11033966

30 محمد سيف سعيد المقباىلي 14056219

31 محمد عبدهللا عمر باحجاج 4378178

32 ي
قيس عبدهللا هديب الحارن  13050155

33 عمار عامر سعيد الحبسي 12096613

34 ي
راشد محمود راشد الدغيسر 11890566

35 أحمد محمد عبدهللا الخضوري 25568375

36 رشيد محمد رشيد آل جمعه 10231139

37 صالح حمد عامر الحجري 8673816

38 ي
حمد هالل سعيد المشايج  15269284

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613404: رقم الوظيفة 



39 علي محمد علي الكمزاري 11517396

40 ي
عبدالعزيز احمد سالم المعشن  21951784

41 أحمد محمد أحمد الحبسي 12833276

42 معتصم محمد سليمان المنذري 13981081

43 ي
مصعب محمد سيف الهنان  8417918

44 ماجد عبدهللا خليفه العلوي 8222097

45 راشد عامر مسعود الشعيلي 12701618

46 ي العامري
سيف محسن ثن  11592191

47 عصام راشد عبدهللا آل عبدالسالم 9368337

48 معضد خالد بطي المرشودي 10837288

49 زياد حمد جمعه الشيادي 11269488

50 سعيد جبير حمد العامري 23431748

51 باسم محمد سعيد العزري 26288062

52 محمد صادق منصور الزدجاىلي 11417628

53 ي
عبدالعزيز عبدهللا عيس الحارن  11275632

54 ي
محمد حمد عبدهللا الهنان  11634602

55 محمد هاشم علي الذهب 11808315

56 عبدالعزيز مصبح خلفان الحراصي 19490194

57 نارص محمد سلّيم المزيدي 10139567

58 أحمد جمعه الوصيم الصبيجي 10061125

59 قّصي حسن سمران أمبوسعيدي 9568664

60 فيصل محمد عبدهللا الجابري 13688761

61 ي
خالد محمد سالم المعشن  19843113

62 ي
نرص محمد أحمد البلوشر 9069709

63 ي سيف حمد سيف الرحن  25511947

64 يونس سليمان زايد الشعيلي 19034377

65 وليد عبدهللا زايد الشعيلي 13945617

66 منذر أحمد حمود العامري 15386875

67 ي خالد محمد سالم الجنين  11832086

68 منذر محمد بطي المربوعي 12891526

69 عمر سالم سليم المسلمي 26729961

S. No Name Civil ID

1 ماجد عبدهللا سعيد القطيطي 5973032

2 رائد سعّيد سعيد الصلطي 10155301

3 محمد سعيد صويلح المحرزي 22505975

4 ي سيف سالم خلفان الوهين  21496745

5 ي سعد
مروان سالم حميد بن  23383797

6 ي حسير  محمد سيف الرحن  18679974

7 ي عبدهللا يارس عبدهللا الهدان  10826044

8 عمار عبيد نارص الرواجي 15710536

9 ي مازن محمد راشد الناعن  22944717

10 أسعد عبدهللا نارص الهادي 22643078

11 طه خلفان سالم المعمري 3778151

12 عبدهللا عبدالقادر محمد عيدروس 6007895

13 سعيد محمد سعيد الشحري 6296947

14 ي سعيد نارص سليمان الرحن  22722433

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813446: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



15 هيثم محمد سعيد المعمري 12961037

16 ي خالد عامر فتح الحرص  19756355

17 مازن عبدالغفار عبداللطيف المعلم 5357954

18 ي
حمد حمود سالم الخنبسر 9784823

19 عدنان خلفان سالم المعمري 21066675

20 عبدالسالم مسلم خميس العريمي 8232619

21 أحمد خلفان علي النعيمي 13581927

22 ي
عمر مبارك جمعه الصلن  25224337

23 ي محمد أزهر محمد الخصين  11919997

24 محمد حسن علي اليافعي 15037442

25 ي يوسف مرهون محمد العي  14914055

26 ي
أحمد سالم عبيد الهنان  8164733

27 ابراهيم حمد علي الحجري 10926252

28 الحسير  خميس محسن البوسعيدي 11025817

29 عامر راجح سليمان عكعاك 11389668

30 ي
صالح نارص خلفان الحارن  11593436

31 أسعد سعيد حمد السعدي 11286027

32 فارس جاسم مبارك الجهوري 9034392

33 ي قحطان سالم عيس السيان  24517931

34 عبدالعزيز جاسم أحمد آل عبدالسالم 7965433

35 هيثم خميس سلطان العامري 8893891

36 ي يارس سيف نارص الرحن  21787224

37 عمر حمود حبيب أمبوسعيدي 25367979

38 ي
حسام يحنر محمد الغطريف  11084634

39 ي أحمد محمد علي المردوف الكثير 20295528

40 رياض مبارك حسن الهنداشي 11158228

41 ي
عمار سعيد سالم العدوان  10119327

42 ي
عمار نارص مالك البطاشر 19837096

43 ي محمد بطي سالم اليعقون  14606155

44 ي
 
عبدالرحمن سلطان سعيد المحروق 12120167

45 علي سالم محمد البحرالرواس 7845989

46 ي باسل خلفان نارص الوهين  9548968

47 ابراهيم سعيد محمد السعدي 11854991

S. No Name Civil ID

1 يحنر نارص مبارك الريامي 11829979

2 يارس عبدهللا نارص المسلمي 9621307

3 ي
حمدان درويش حسن المطروشر 8873819

4 عصام إبراهيم عبدالكريم الرئيسي 9565137

5 سالم سيف نارص الخروصي 13118922

6 سلطان سلّيم سالم الحبسي 12260592

7 مالك عبدهللا حبيب الهادي 24590431

8 ي مرشد نارص محمد الوهين  5930794

9 مازن عبدهللا عطي الريامي 8434411

10 ي أبراهيم عبدهللا سعيد الرحن  23606984

11 بدر محمد خليفه الربيعي 7908996

12 ي حميد سيف راشد العطان  9829276

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ونيات واتصاالت: الوظيفة  ي هندسة الكي 
فن 

24613403: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



13 ي
مرشد سعيد حمدان الهنان  8766404

14 ي محمد عّمار يارس العي  13869156

15 ي
عبدالملك سليمان محمد الغابسر 8611534

16 منصور صالح منصور العزري 8315763

17 ي
سالم يحنر سالم الهنان  8628818

18 ابراهيم سيف أحمد الصباجي 8989063

19 ي
محمد راشد نارص الهنان  9214539

20 ي
مصعب سعيد سليم السنان  9514703

21 ي علي حمد علي المحارن  24824051

22 ي علي عبدهللا سالم الزعان  10738598

23 ي
رعد نارص محمد السيف  11741328

24 شهاب سليمان سيف الفرعي 13444589

25 صالح سليمان عبدهللا الهاشمي 18761591

26 ي أمجد محمد حميد العي  25902718

27 د محمد سيف الشهيمي
ّ
مهن 9739009

S. No Name Civil ID

1 زكريا محمد شيخان الكندي 9452596

2 ي سليمان عبدهللا هالل الغارن  10582215

3 ي
احمد عبدالرحيم درويش البلوشر 5596229

4 حامد حمدان حامد الهنوي 8971948

5 خميس محمد حمد العامري 12753218

6 جي  هويشل غبيش الهطاىلي 21505379

7 سلطان حمد سيف الهطاىلي 11508245

8 مسلم أحمد مبارك الشحري 22305461

9 سعيد محمد علي الغافري 15702425

10 ماجد سعيد عبيد البوسعيدي 6598918

11 ي
أحمد حمدان سالم السلمان  19031333

12 سامي نارص حمد العامري 8457962

13 ي
سلطان حمد راشد الهنان  15097059

14 ي المختار سالم نارص المغير 19028729

15 سالم راشد سالم الهاشمي 10763975

16 ي عبدهللا حمدان سعيد المحارن  15455379

17 محمد احمد سالم حواس العامري 19575809

18 ي فهد خميس مبارك السيان  11130282

S. No Name Civil ID

1 ي
مجاهد إبراهيم أحمد الهنان  8500083

2 اسحاق سليم سليمان المسلمي 23604042

3 فهد خميس مبارك الحبسي 6800855

4 فهد عوض خلفان المنذري 12670966

5 سالم سعيد نارص السعدي 22402564

6 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الزدجاىلي 12448212

7 ي
ذياب عامر محمد النعمان  14837927

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة كيميائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613407: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ونيات واتصاالت: الوظيفة  ي هندسة الكي 
فن 

24813447: رقم الوظيفة 



8 باسل خميس علي المشوري 10710102

9 سعيد جمعه مسلم المعمري 11810372

10 علي عبدهللا علي الجابري 8927662

11 زكريا عبدهللا سعيد المكدمي 21314489

12 ي
رياض محمد علي الربج  19040619

13 حمدان راشد حمدان الفارشي 10579181

14 أحمد محمد عبدهللا السنيدي 20871824

15 مازن احمد عبدهللا المعمري 7893102

16 أحمد سعيد عبدهللا الصقري 10847872

17 الوارث سعيد سيف الخوالدي 8158448

18 ي محمد علي سنان المغير 69946283

19 محمد عبدهللا محمد البادي 10872471

20 ي
يوسف نارص سالم الغدان  24289682

21 هالل عبدهللا سعيد الشيدي 10504166

22 ي محمد أحمد محمد المفرج  10628378

23 مروان علي عبدهللا الحجري 14664457

24 ي
اسماعيل عائل علي الجلندان  26311092

25 أحمد عبدهللا صالح المصلجي 12261767

26 ي
 
يحنر راشد بدر الطوق 11862253

27 مي
محمد سالم عبدهللا الحرص  26376999

28 عبدالعزيز عبدهللا سالم القطيطي 9540529

29 ي علي حسن جمعه الزعان  12672656

30 ي
المعتصم عبداللطيف أحمد البلوشر 9687683

31 ي
عبدالعزيز محمد راشد المشايج  8231725

32 سلطان سيف سعيد الغافري 21847529

33 ي أحمد راشد سالم الناعن  19666501

34 ي ايمن سعيد عبدهللا العي  18978629

35 معتصم سعيد محمد الراشدي 11139474

36 الوليد حمد مسلم الراشدي 14265453

37 ي
لؤي مرثد سليمان البهالن  12488387

38 تركي علي حميد البوسعيدي 19435081

39 ي محمود سالم نارص الرحن  22734716

40 ي هالل سيف سالم العمير 8927638

41 مي
مهند سالم نارص الحرص  11550757

42 ي
محمد سليمان علي الفلين  13636607

43 عبدهللا صالح سيف الخروصي 10516121

44 ادريس غالب سالم العبدىلي 18110814

45 ي
مروان خميس علي القرين  9493782

46 ي
حاتم سيف حارب الحوسن  20843858

47 ي فاتك علي مسلم العمير 23626694

48 ي
المأمون يحنر عامر الشيبان  18645878

49 ي حميد هدوب سبيح الشعين  18059064

50 مبارك سعيد محمد الخضوري 26642889

51 ي
عبدهللا سالم حمد الحوسن  9920338

52 محمد عبدهللا راشد الكندي 12768058

53 محمد جاسم سعيد المسعودي 18235344

54 عبدهللا حمد سالم السعدي 11117844

55 ي
يف  سليمان أحمد سليمان الشر 18255349

56 سيف الدين عامر سيف البارجي 10048777

57 ي
جيفر احمد مبارك الجلندان  21984605



58 محمد سليمان محمد الكندي 11565667

59 مهند أحمد سعيد الجرادي 11731654

60 سعيد نارص سعيد الجابري 18940052

61 ي
المختار علي عبدهللا الهنان  11528185

62 عدنان خالد سيف الهادي 24173651

63 أحمد علي خلفان المانعي 10017467

64 ي
مداد سعيد حمد الهنان  25135256

S. No Name Civil ID

1 ي
يقظان سيف سليمان الكلبان  11370904

2 ي خالد خلفان سالم السيان  21011094

3 صهيب مال هللا ابراهيم الفارشي 6873683

4 ي
أسعد فهد حمدان الحوسن  14205929

5 ي عبدهللا عيس عبدهللا العي  12975086

6 سلطان سيف سالم البوسعيدي 18650856

7 ي
هيثم جمعه عامر المشايج  23359534

8 ي ابراهيم محمد علي الوهان  11668623

9 صالح سيف صالح السعيدي 18406065

10 ي عبدالعزيز ابراهيم سالم السيان  10787927

11 ي باسم غاشي خلفان الرحن  26339554

12 علي مطر خديم الجابري 8942999

13 محمود سالم خلف الحمراشدي 13872899

14 ي العريمي
وشر سعود راشد مبارك الحي  10742625

15 خميس خليفه سعيد المقباىلي 21328261

16 أحمد حماد أحمد الخروصي 21371494

17 ي
سعد موش باران البلوشر 14761808

18 ي
يونس سيف نارص الحسن  12852213

19 ي
عمار علي سليمان العيسان  12478056

20 ي
علي مسعد عبدهللا الشبنون  11201038

21 هوازن هالل عبدهللا السعدي 11096636

22 ي منير ابراهيم حمدان السيان  25167676

23 غازي فيصل علي العادي 11501695

S. No Name Civil ID

1 ماجد عبدهللا نصيب الفريد 8047245

2 عبدالمجيد خليفه طحنون الجابري 4194097

3 ي
وليد مسلم خلفان السليمان  18155216

4 ي
 
محمد سالم مصبح المجرق 5681649

5 ي
محمد احمد محمد المعشن  22438561

6 مازن صالح يارس الراشدي 13106348

7 ي
راشد عوض حمد السكين  4479533

8 اشدي سليمان حمد محمد الي  18919471

9 سيف علي سيف الحمحامي 15172861

10 عامر سليمان عامر السعيدي 11130839

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

المجموعة الثانية

ي كيمياء: الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813449: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة معمارية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

25013462: رقم الوظيفة 



11 يوسف سليم علي الغافري 11064273

12 ي صالح أحمد صالح المفرج  10773738

13 ي نواف عبدهللا محمد المحارن  23278915

14 ي أحمد جمعه علي الراسن  14124791

15 ي
 
سعيد سليمان خلفان المحروق 10433559

16 ي محمد سالم محمد الكعن  13255764

17 سليمان خالد يحنر السالمي 14524853

18 عامر راشد عامر العلوي 14443161

19 مرشد خلفان سلّيم الذخري 4200592

20 ي ماجد زايد سليمان الخصين  9325925

21 ي
ابراهيم حمد محمد النعمان  25454226

22 علي سالم حمود الرواجي 10846551

23 سلطان أحمد سلطان المصلجي 19014761

24 محمود حسن خميس الشيدي 11296452

25 محمد يحنر يوسف الراشدى 8896948

26 نارص علي سعود المالكي 25745905

27 بدر هالل بدر السعيدي 9097019

28 ي
بدر محمد حمد الحكمان  26098788

29 سيف سلطان حمد الجابري 9414941

30 يدي أحمد علي أحمد الي  9735259

31 أمير خالد علي النعيمي 12472794

S. No Name Civil ID

1 ي المؤثر سليمان سعيد القصان  13107299

2 ي
محمود سعيد محسن الهنان  12673044

3 محمود سعيد محمد الدفاعي 18958132

4 حسير  حمد غريب المزروعي 9898189

5 ومي هيثم سعيد عبدهللا الي  12111443

6 يحنر محمد خلفان المشوري 10593478

7 ي
اليقظان جمعه عيس العبيدان  9834319

8 مؤيد خلفان سالم الشكيلي 9980935

9 يدي الباسل رسحان نارص الير  9831135

10 جيفر محمود محفوظ البوسعيدي 28132129

11 ي علي مصبح علي الكعن  9942287

12 حمدان خلفان عبدهللا الحديدي 21296507

13 أحمد جمعه سالم العبدىلي 19019419

14 ي
عبدهللا علي مسعود الرميص  13585959

15 ي
محمد سيف محمد الرميص  9983679

16 عبدالعزيز عبدهللا حمد الحبسي 11529979

17 عادل حمود سالم الدرعي 18447316

18 محمد علي طالب البوسعيدي 10669826

19 ي عبدهللا يعقوب باروت الخصين  11385514

20 ي
محمد زاهر سعيد الحارن  11711344

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

25013463: رقم الوظيفة 

المجموعة الثالثة



21 ي طارق بدر محمد الوهين  11697198

22 ي
منير إبراهيم بالن البلوشر 61847635

23 ي مروان حريز سالم الرحن  25168523

24 ي
محمد حمد عبدهللا السليمان  11454361

25 ي انس عبدهللا سيف المحارن  26754906

26 عمار قاسم ضجي الريامي 9502364

27 طارق خالد نارص الحاتمي 13040316

28 ي
فهد سعيد حمد الهنان  24326685

29 ي علي يحنر علي السيان  10767036

30 فارس كل محمد مزار الزدجاىلي 9606196

31 يدي عمرو سالم عبدهللا الي  9822693

32 زكريا يحنر سعيد البوسعيدي 15138633

33 ي فيصل خالد حميد الغرين  9665959

34 ي
عبدهللا سيف عبدهللا اليحيان  10433461

35 ي سليمان حمود علي المحارن  27315888

36 عبدهللا بدر نارص العامري 10149021

37 محمد عبدهللا مبارك الشامسي 18647727

38 ي
يف  عبدالعزيز سعيد سالم الشر 10169064

39 ي عبدهللا سليمان سالم األغي  11665978

40 ي
خالد أحمد عبدهللا الحارن  13880203

41 سامي محمد سليمان الصباجي 3293747

42 المهند خلفان علي المعمري 7312175

43 ي
عمر يارس خلفان الدغيسر 14622803

44 سعيد علي خليفه الربيعي 7451241

45 محمد خليفه زاهر الصباري 11381656

46 ي
حمدان سالم علي العيسان  11151204

47 سيف علي سليم الجهوري 20227003

48 الخطاب محمد سالم المسلمي 22473594

49 احمد حمد علي الحراصي 6614628

50 ي
 
سالم خلفان محمد المحروق 19461666

51 عبدالعزيز عبدهللا خميس الكحاىلي 14212251

52 ي
داود سليمان حمد الرميص  13108381

53 ي ي الكعن  محمد عبدهللا حج  9153368

54 عبدالرحمن سالم محمد الشكيلي 10014972

55 فهد خلفان رسور الريامي 23343847

56 ي
محمد خليفه خلفان الهنان  14563233

57 وي زياد جمعه سالم المغير  23625551

58 المهند صالح محمد الصقري 10812141

59 عبدهللا سالم محمد الفزاري 18127785

60 ي
 
ق طالل سالم سعيد المشر 21260942

61 انور جمعه خميس الهاشمي 24833112

62 ي
الخليل أحمد محمد العدوان  9560933

63 ي
محمد حسير  محمد النعمان  8600361

64 عثمان سيف سعيد النارصي 18979828

65 جيفر علي صالح العامري 18690768

66 ي
 
اليقظان نارص محمد المحروق 14590047

67 ي
علي خلفان سعيد الغدان  19409475

68 محمد سعيد ماجد الشكيلي 9364432

69 ي
قيس سعيد عبدهللا الحسين  13088826

70 منذر سليمان أحمد الرواجي 8121027



71 مي
عمار علي حمد الحرص  23402433

72 ي عبدالعزيز نارص سالم الناعن  21999389

73 رشاد جمعه حمد الجعفري 23462739

74 أحمد خصيب منصور الهاشمي 11973015

75 ي
علي سيف سالم الهنان  24312144

76 خلفان سعيد خلفان السعدي 25225625

77 ي
بدر هالل عامر البلوشر 12799208

78 زكريا أحمد مبارك العامري 12139802

79 هزاع حمد سيف البادي 8368946

80 أحمد عبدهللا سالم الشعيلي 11800482

81 سالم عبدهللا سعيد الكندي 23493721

82 زاهر محمد زاهر الذهلي 13091458

83 ي
باسم علي أحمد الحارن  10711601

84 ي
مروان نارص خميس العيسان  8714153

85 مازن خادم سيف المعمري 24952126

86 حميد عبدهللا حميد الراججي 11145421

87 ي محمد خميس سيف الرحن  11954607

88 ي
سلطان خميس موش البلوشر 14961038

89 محمد أحمد حامد الحمحمي 10905821

90 ابراهيم سعيد حمد الشكيلي 10631525

91 ي
مسلم سالم جمعه الهديف  12477551

92 ي
عمر محمود محمد الزكوان  10742522

93 أيوب الذيب سالم الهطاىلي 24606867

94 ي
سلطان عيس موش الحسين  18700643

95 منذر سالم رمضان الخنجري 12377938

96 ي
محمد إبراهيم داود البلوشر 15199557

97 سيف راشد عيس الشكيلي 9179461

98 ي خميس سعيد سليم اليعرن  24484238

99 محمد خلفان مبارك العلوي 20862847

100 ي
ابراهيم سيف سليمان الحارن  9255303

101 ي نارص محسن سعيد المنير 8724549

102 معاذ خادم سالم الراشدي 25249104

103 عبدهللا سالم عبدهللا الخروصي 8683744

104 محمد عبدهللا خليفه العلوي 8946219

105 أيمن علي صالح المزروعي 14305167

106 بشار سالم مبارك العويدي 14910037

107 ي
سالم خميس مبارك الهنان  20303024

108 ي طاهر عبيد سعيد الشكير 11343172

109 أحمد محمد سعيد السالمي 14329476

110 ي
ثابت نارص حمد الهنان  11904051

111 يعقوب خلوف خلفان السليمي 27120047

112 ي
ابراهيم سعود علي الرقيسر 11947133

113 ي
حمد أحمد خميس البلوشر 10153082

114  سالم مرهون الحنظلي
مصطف  19029455

115 عبدالعزيز محمد حميد العجمي 14894149

116 ي محمد محمود منصور الخصين  10118166

117 سيف حمد سيف العامري 10162119

118 ي
غسان سالم راشد القلهان  23596954

119 ي
مهدي عبدهللا يعقوب العزوان  22671906

120 خالد حارب حمود العامري 18138039



121 ماجد محمد خليفه الربيعي 7909013

122 مجاهد محمد عبدهللا النهدي 18237967

123 محمد عبدهللا خلف الفارشي 11360471

124 ي الخليل ابراهيم سيف السيان  10826082

125 ي
أسعد سيف حّماد الكلبان  12973039

126 نارص عبدالملك محمد المعوىلي 20827177

127 أنور خميس محمد الصبجي 12485708

128 ي
لؤي عماد عبدالمجيد اللوان  12895736

129 ي سعيد عبدهللا سعيد الرحن  12993392

130 ي
عّمار علي حمد السليمان  10094552

131 ي محمد عبدهللا محمد السيان  9968623

132 ي عمار سليمان حسن العمير 24034069

133 يوسف يعقوب سعيد الرواجي 9166663

134 ي
يارس عبدهللا سالم الكلبان  14217003

135 خليل محمد صالح الكندي 11846031

136 أحمد سعيد خليفه الجابري 11099933

137 هشام علي حمود المعمري 12352819

138 مازن حمود محمد الهاشمي 11903288

139 هيثم راشد سالم المنعي 12523391

140 علي محمد علي الكمزاري 11976064

141 ي أحمد خميس علي الندان  10815114

142 ي
أحمد ماجد سعيد السلمان  20283489

143 ي
موش خلفان رزيق الحسن  9040967

144 ياسير  يحنر خميس العلوي 13714989

145 خالد ابراهيم محمد العامري 11014171

146 موش محمد رسحان الحبسي 14942298

147 نارص خميس سيف الرواجي 18619888

148 أحمد سعيد نارص المعوىلي 14322977

149 مهند عامر حميد العلوي 10172263

150 أسعد محمد حمد الدرعي 19581162

151 قص رياض سعيد الصالجي 11452188

152 ي
عبدالكريم بطي سالم الهنان  20841221

153 ي نرص هالل نارص العي  10911853

154 ي
مروان محمود محمد الزكوان  10741023

155 أحمد سليمان سعيد البوسعيدي 19796159

156 عبدالرحمن سالم علي السديري 10376865

157 اسماعيل محمد حمود الرواجي 22736739

158 ي أسامه محمد سليمان الشبين  13183747

159 أحمد عبدهللا يوسف السالمي 10905019

160 ي
منصور سعيد حسن البلوشر 12697653

161 زين العابدين علي سالم المهري 21652537

162 ي
ي خلفان نارص الرزيف  يحنر 19013098

163 محمد مصبح سليمان المعمري 9882722

164 أسعد خليفه علي البوسعيدي 25189887

165 عبدالملك يعقوب راشد المعمري 12435133

166 تميم يوسف حمد الشامسي 11988736

167 ي عمر جمعه غابش الشعين  25896782

168 مصعب سعيد سليمان الكندي 10055675

169 ي
ي عبدهللا خلف البطاشر

هان  22814647

170 بشار حامد حمد القاسمي 12275872



171 هود سالم سعيد الرواجي 13177842

172 ي
حافظ منصور خليفه الزكوان  12766546

S. No Name Civil ID

1 عبدهللا عيس محمد الفارشي 3882006

2 منصور عبدهللا خلفان الذهلي 9278343

3 خليل سالم جمعه الشكيلي 20651136

4 موش سالم نارص المقباىلي 21586852

5 ي
علي محمد ابراهيم المجين  10245033

6 ي نارص هالل زاهر العي  11498267

7 ي
أحمد مبارك نارص البلوشر 21057332

8 خالد ساعد سعيد الجرادي 21885423

9 خالد نارص علي المبيحسي 18648945

10 عبدهللا حمود سعيد الغافري 14215805

11 جابر محمد سيف الجابري 15021909

12 ابراهيم أحمد محمد الريامي 22905691

13 ي محمد عبدهللا سيف الناعن  8163707

14 عبدالرحيم زاهر سالم الغافري 22303133

15 سامي سهيل عبدهللا الرشيدي 19678063

16 ي
ابراهيم موش سليمان البلوشر 9675024

17 ي
 
ق عبدالحكيم نارص سالم المشر 11990947

18 ي
نرص سالم هاشل الفلين  15161753

19 مازن نارص عبدهللا الذهلي 18687217

20 ي حّسان عبدهللا سعود العي  21490301

21 حاتم سليمان زهران السالمي 22886787

22 منصور محمد سليمان السعدي 15048859

23 الخليل أحمد نارص العدوي 7458879

24 عبدالرحمن سليمان صالح الهطاىلي 11295497

25 ابراهيم حمد محمد المنذري 19849449

26 زاهر محمد مرزوق المقباىلي 23458843

27 ي سعيد سالم سعيد السيان  23805563

28 ي محمد خالد حميد الرجين  20469973

29 خالد عبدهللا سالم العنبوري 12665463

30 ي
مازن سالم سيف الفلين  6608053

31 ي
يف  يوسف عبدهللا خليفه الشر 23913066

32 عمر سليمان سالم الجابري 12497772

33 سليمان سعيد سليمان السدي 10108346

34 المنذر هالل سليمان الشيري 10438354

35 نرص علي حمود الصبجي 9697292

36 عثمان محمد علي الصبجي 23952881

37 سلطان سيف أحمد المعوىلي 9691354

38 وليد خميس سعيد الهطاىلي 21505492

39 أحمد صقر سليمان الشقصي 10650041

40 مي
خليل ابراهيم سيف الحرص  12290998

41 المهند سعيد حمود الغافري 13790875

42 ي نارص محمد خلفان التون  18977895

43 عبدهللا صالح سيف المعمري 14922344

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613366: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



44 ي محمد عامر علي العي  22427237

45 يحنر خالد طالب الريامي 19828034

46 فهد خلفان عبدهللا الذهلي 21966426

47 فواز خليفه علي الشقصي 11405218

48 محمد هالل أحمد المعوىلي 11630739

49 محمد حمد سعود المعوىلي 11431579

50 زكريا سيف عبدهللا الجابري 14284653

51 عبدهللا محمد صالح الشقصي 10298292

52 ي
يوسف اسحاق يوسف الزكوان  19826536

53 أسعد هالل حمود الشيري 26093238

54 ي
محمد عبدهللا موش البلوشر 25552214

55 مصعب نارص عبدهللا المعمري 10445941

56 محمد سليم سالم الخالدي 10323222

57 ي هزاع محمد راشد القنون  15708185

58 مهند شعبان اسماعيل السعدي 12735433

59 أحمد محمد خميس الشيري 11191308

60 عفان سالم علي العويسي 11593028

61 المهند حميد عبدهللا الغافري 11388071

62 ي أسعد خليفه حمود العي  25160258

63 اسحاق خميس زهران الحراصي 24629982

64 فهد مسعود راشد المكدمي 12282338

65 مالك محمد عبدهللا المعوىلي 11834751

66 المعتصم سالم محمد الخروصي 13252031

67 ي عدنان حمد خلفان السيان  19828864

68 محمد عبدهللا سعيد اليحمدي 14083957

69 يعقوب حمد نارص الهشامي 23878691

70 مهند عزيز محمد الغشامي 10819638

71 مازن سيف سالم الجابري 18943752

72 عبدالعزيز خليفه علي الشقصي 11405059

73 بسام خليفه سالم المسعودي 15046752

74 أيمن محمد سالم المعوىلي 10655745

75 المعي   سعود حمد البحري 10904669

76 عبدالملك يعقوب زايد الشكيلي 26306873

77 إياس هالل حميد المقباىلي 15278026

78 ي
مسعود سعيد مسعود الدهمان  26412929

79 ي أمجد سالم عبدهللا السيان  10654349

80 محمد سعيد راشد المنوري 15082613

81 قصي هالل سالم الكندي 10668473

82 نرص سعيد عبدهللا النوفلي 22825741

S. No Name Civil ID

1 ي حمد عامر مسعود الرحن  13920569

2 مالك خلفان حمد الجابري 13739559

3 ي
حمود محمد نارص الدهمان  11552274

4 عمر حارب حمد الهاشمي 11870331

5 أسامه خليفه محمد السعدي 18686778

6 محمود محمد حميد الصالجي 14672432

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24713411: رقم الوظيفة 



7 ي
محمد عبدهللا صالح الحمدان  11314363

8 أحمد سيف سعيد المعوىلي 19754932

9 ي
فيصل علي حمود الحارن  21298038

10 ي
 
عدنان علي شامس العوق 18923953

11 ي
أحمد سعيد علي البقالن  10304899

12 نارص عبدهللا هالل المقباىلي 19008649

13 الحسن علي طالب الشكيلي 12098411

14 ماجد محمد محسن الحرملي 25400969

15 ي عماد خليفه علي المفرج  26576828

16 ي محمد عبدهللا محمد النير 10404882

17 محمد عبدهللا سليمان المعوىلي 14615535

18 ي
فارس موش عبدالرحيم البلوشر 11376907

19 ي الخطاب أحمد نارص النير 24018006

20 عمر حارث أحمد الريامي 25898861

S. No Name Civil ID

1 هالل سعيد نارص السعدي 10134041

2 يوسف سالم نارص اليحمدي 21532427

3 فهد سعيد سيف المعوىلي 14272608

4 نرص علي نارص العامري 2617037

5 منصور محمد سليمان الشيري 18025746

6 ي
ابراهيم محمد درويش الهنان  23506002

7 ي
عبدهللا خليفه خويدم الحارن  19451898

8 قيس محمد نارص السعدي 14171314

9 مي
إسحاق يعقوب عبدهللا الحرص  23336579

10 مالك سيف العبد الريامي 20228919

11 عبدهللا سالم سعيد الجابري 18700479

12 ي
 
علي سالم سيف العوق 23434272

13 حمود نارص خلف العلوي 13384213

14 يعرب أحمد خالد المنوري 9748605

15 أسامه سيف علي الهالىلي 8467285

16 ي
األمير  غالب حمدان الفلين  9496774

17 محمد عبدهللا سعيد الحاتمي 14225874

18  علي طالب الشكيلي
الحسير  12098444

19 منذر محمد أحمد الهالىلي 24621187

20 مازن حمد سعيد الخميسي 18486507

S. No Name Civil ID

1 ندى حمود احمد المعولية 21639383

2 افراح خميس بشير الحرملية 14450687

3 أسماء محمد سليمان اليعربية 3860593

4 أنوار نارص عبدهللا النرصية 13220099

5 بدرية سعيد نارص الفالحية 2819227

6 مجاهد عامر حميد الهطاىلي 18107578

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813429: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي هندسة مدنية : الوظيفة 
(انن /ذكر)فن 

24613367: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



7 شمسه سعيد علي الجنيبية 22569225

8 ملكه حمود محمد النارصية 13781743

9 سارة محمد خميس الرئيسية 13525686

10 أسماء سيف ساعد السيابية 18073614

11 فاطمه يوسف سليمان الحمادية 9680302

12 فاطمه حمود سعيد البلوشية 6844869

13 أسماء داود سالم الحمدانية 12680556

14 وضحه علي سالم الغافرية 22266041

15 ه علي حميد الذهلية أمير 19492784

16 نجوى حمد طالب الضويانية 9947869

17 نوره محمد علي البلوشية 7844335

18 عائشه صالح درويش العامرية 11093269

19 ايمان سليمان سالم الحاتمية 10770254

20 يقية ه عديم راشد الشر أمير 23402658

21 يقية صفيه عديم راشد الشر 23402841

22 خلود عبيد فايز الحراصية 13817218

23 أسماء يحنر خليفه البلوشية 23572697

24 أشجان خميس علي البلوشية 10995995

25 هنادي سالم نارص الحمدانية 23583307

26 موزه سعيد عبدهللا السيابية 24204725

27 أزهار طالب خميس البلوشية 8554338

28 عائشة محفوظ ذياب السعدية 13981038

29 مريم سالم علي الفارسية 9508845

30 سمر عبدالعزيز محمد الفارسية 8836089

31 سلوى خلفون حليط الهنائية 6907576

32 آسيا يارس سليم المقبالية 23529548

33 ريم عبدهللا مبارك البلوشية 18292682

34 ناديه نارص راشد البحرية 13840605

35 ى سعود سالم النارصية بشر 23522524

36 بهيه حمدان نارص اللمكية 24992502

37 ساره خميس جمعه الفالحية 10679468

38 عائشة محمد صالح المجينية 11872649

39 هند بخيت شنير  الحكمانية 11519597

40 اسامه محمد زاهر الشكيلي 14670212

41 وئام محمد سالم الحمدانية 11720968

42 مزنه أحمد سيف الصباحية 10706783

43 ية نوف خليفه طالب العي  22083473

44 شيماء عبدهللا مبارك الشيرية 8524021

45 بلقيس حمد محمد الصبحية 18454669

46 ية مزنه سالم حمد العي  15046869

47 خديجه عبدهللا جمعه الوهيبية 13443362

48 هيثم خالد عبدهللا المنوري 12990887

49 بشاير محمد خميس العجمية 12586145

50 مهنا سيف محمد البوسعيدي 11961824

51 رحاب سيف فاضل الرواحية 19686788

52 محمد حسير  أحمد الفارشي 9278713

53 د محمد حمد المنوري
ّ
مهن 12818356

54 علي حمد علي السعدي 15409051

55 مروه علي سلمان البحرانية 13673068

56 هديل حامد حمد القاسمية 12275848



57 محمد سالم حمد المشيفري 11933211

58 آمنه يوسف نبهان الخروصية 11727364

59 نىه عبدهللا صالح المعمرية 18717346

60 مروى عبدهللا مبارك المقبالية 23030998

61 منال محمد خميس النارصية 11980035

62 الشفاء علي سالم العويسية 12574813

63 زوينة سالم محمد الحمدانية 8961088

64 مروة خميس خلف الرواحية 11514811

65 مزنه سالم سعيد الضويانية 10888256

66 عمار عبدهللا سالم السعدي 10205876

67 غّسان علي حميد السعدي 10769931

68 سىه سيف سعيد المنورية 20817305

69 أسماء خليفه صالح السيابية 22023987

70 صفا حمد عبدهللا الشكيلية 13040621

71 معاذ عبدهللا محمد الحراصي 13911526

72 محمود سليمان حمد الصبجي 11555969

73 شيماء حمد سليمان الحراصية 21394941

74 فاطمه خلف سليمان الرمحية 19018028

75 ية ياسمير  مسعود قطيب العي  13082523

76 مالك جمعه سعيد الشماخية 12944254

77 العنود حمد راشد الحراصية 21963491

78 صفيه منذر محمد المنذرية 14648549

79 ي عبدهللا خالد عبدهللا السيان  18728332

80 أروى عيس سيف المعولية 13043768

81 عبدهللا محمد خلفان المنوري 20814843

82 موزه محمد سليمان الشيرية 21977375

83 مروى ربيع ساعد الشكيلية 14006947

84 والء نارص حميد الضويانية 18654696

85 ى خالد سليمان الحمدانية بشر 13346549

86 كلثم علي خلفان المعولية 20244213

87 عدال حميد حمد الجحافية 23438941

88 ي محمد عمر الصلطي
هان  18053848

89 نوف نارص خلفان العوفية 26961512

90 محمد يوسف عيس الفارشي 10810873

91 حمود حمدان راشد المشيفري 12832255

92 أمينه سليمان مرهون المياحية 24336894

93 باسمه علي حميد المقبالية 22492212

94 مرشد يعقوب محمد الصبجي 19373695

95 داؤود سليمان حمدان الشهومي 25149018

96 نرص نارص سعيد المنذري 10990918

97 مريم علي سالم المجينية 10172352

98 زينب يوسف محمد الفارسية 11868401

99 مالك علي عبدهللا البلوشية 27177394

100 آمنه سعيد ساعد القرطوبية 21267703

101 فاطمه محمد خلف الخزيرية 11012551

102 غدير نارص خليفه القنوبية 13674815

103 ي عبدهللا علي المبيحسية
أمان  15441795

104 شهد موش خميس البلوشية 13097517

105 جمانه عبود منير  الخصيبية 11105645

106 ية هاجر عبدهللا سعيد العي  10907558



107 طالل نارص سليمان الجابري 26408663

108 ماجدة عامر سالم الخاطرية 24870984

109 صفاء صالح يوسف البلوشية 10869623

110 رؤى خميس سعيد العويسية 18042567

S. No Name Civil ID

1 ية خديجه نارص حمود العي  13875774

2 ميمونه درويش سالم البلوشية 9022736

3 زهره يوسف مسهر البحرية 20110406

4 فاطمه سعيد عبدهللا الكيومية 12926989

5 ساره عبدهللا شامس السالمية 20624317

6 أمينه عبدهللا مطر العدوية 20028481

7 ي مرهون غانم المعمرية
أمان  19433231

8 يانية ساره خليفه مصبح الشر 10445603

9 ماويه حمد أحمد العلوية 12974824

10 هدى سيف علي العبيدانية 10464006

11 منال مسعود خليفه المعمرية 11096093

12 نجواء سعيد حميد الحاتمية 19039191

13 ميمونه علي زاهر الهنائية 18290232

14 هبه سعيد محمد العدوية 19738387

15 أسماء محمد علي المجينية 10135005

16 بدريه نارص سيف اليحمدية 14271728

17 ي حمد خميس الحارثية
أمان  8475447

18 أفراح بشير نارص الهطالية 18719271

19 أحمد خلف سعيد الشكيلي 11995929

20 ميثاء ضاجي جميل النوفلية 7160392

21 مي
اسماعيل يوسف عبدهللا الحرص  11681778

22 خلود مرهون سالم الخزيرية 10804344

23 امل سعيد سالم المالكية 23823789

24 أمل يوسف نارص الريامية 19802298

25 عال نارص عبدهللا الهشامية 25262972

26 دعاء صالح سالم الدرمكية 13978214

27 كوثر علي سعيد الهاشمية 9782233

28 فضيله سيف نارص المزيدية 20209546

29 سهير سعيد درويش القاسمية 14696806

30 أحمد صالح حمد السالمي 13615009

31 هدى سعيد عبدهللا الحارثية 23457644

32 يحنر ضاوي سالم الهطاىلي 9027231

33 ساره حمد محمد الخروصية 12135255

34 ي أحمد سالم عبدهللا العي  19685218

35 عبير سعيد راشد البقالنية 26088405

36 شفاء سليمان هالل الهشامية 8140208

37 مريم سعيد سيف المعولية 21297411

38 ه عبدهللا خليفه السيابية أمير 25206603

39 زينب سليمان حمدان المياحية 25332656

40 ديمه محمود هالل الشقصية 10494455

41 غدير عمر هالل الرمحية 13275933

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي هندسة معمارية : الوظيفة 
(انن /ذكر)فن 

24713412: رقم الوظيفة 



42 أسماء سالم سليم المياحية 25243664

43 ابتسام عبدهللا سالم العنبورية 15512148

44 ه مبارك سيف البسامية أمير 19387738

45 شذى جمعه علي الجنيبية 9495907

46 وعد سعيد علي البقالنية 10304871

47 زلف  حمد سعيد الخروصية 10614953

48 تقوى سعيد حمدان الخروصية 11997305

49 محمد سالم مبارك المالكي 18730257

50 أحمد عبدهللا علي العبادي 20729583

51 هبة هللا عبدالعزيز محمد المعولية 22748943

S. No Name Civil ID

1 ي محمد حمد سعود اليعرن  13673181

2 عبدهللا سالم هالل الرشيدي 19625072

3 مازن مبارك رصبوخ الحراصي 21550803

4 ي
أحمد خميس نارص الهنان  19778566

5 هود مجاهد محمد البحري 23555192

6 ي
مرداد توفيق بدوي الصلن  11015576

7 ابراهيم محمد سالم المعوىلي 10655942

8 ي المخزومي
أحمد سعيد ثان  13357019

9 ي سالم محمد مبارك الوهين  24948671

10 ي محمد سعيد محمد الناعن  21954392

11 حمد جمعه موش الخروصي 21960597

12 معاذ سعيد حمد العدوي 18489307

13 ي
خالد خميس سعيد الحكمان  19772014

14 أحمد عبدهللا أحمد المعوىلي 8082878

15 يوسف سالم سعيد الفارشي 10348955

16 عثمان صالح زايد الشكيلي 10305038

17 خالد حميد سعيد الصيادي 10684132

18 محمد جمعه حسن الهاشمي 10838116

19 فيصل خليفه سعيد الصوىلي 13981198

20 ي
محمود عبدهللا حميد الضويان  25269325

21 حارث عبدهللا راشد الريامي 18537967

22 ي عمر مبارك حمد الزعان  15460732

23 ي
مازن صالح سيف الضويان  18530479

24 محمد سيف محمد المعوىلي 14274739

25 مازن ساعد حميد السعدي 12883823

26 ي
عبدالعزيز احمد صالح النعمان  11169885

27 محمد سعيد علي الغافري 20751663

28 فيصل خميس مبارك الجهوري 11209669

29 سعود ابراهيم صالح الزدجاىلي 11636358

30 ي
أحمد سعيد علي الخائف  10359055

31 محمد مسعود خميس الجرادي 11710248

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613365: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ونيات : الوظيفة  ي هندسة الكي 
(انن /ذكر)فن 

24613369: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



S. No Name Civil ID

1 عائشة سعيد سالم المالكية 20621963

2 ايمان عامر علي الخاطرية 18234689

3 خلود خالد حمود الهشامية 19826569

S. No Name Civil ID

1 ي احمد سعيد احمد الكعن  9065894

2 ي
محمود سعيد حمدان المزين  14571396

3 عدنان عبدهللا سعيد السعيدي 20548526

4 سلطان سالم حمد المقباىلي 10598605

5 ي
عبدالمجيد عبدهللا راشد البلوشر 3641755

6 ي
مسلم سيف عيس الهنان  6867327

7 عمر نارص صقر المعمري 21588631

8 أحمد سعيد محمد البوسعيدي 13149754

9 محمد سالم سليمان الجهوري 18230432

10 يكي محمد سالم عبدهللا الي  17919348

11 زاهر خميس عبدهللا الشجي 15048315

12 معاذ عبدهللا سباع السعدي 10210892

13 محمد عبدهللا جاسم العجمي 9046342

14 حمد سعيد محمد الجهوري 22958906

15 ي
احمد ابراهيم مراد البلوشر 3432156

16 اوي مصعب عبدهللا محمد الشير  4153623

17 علي خميس سالم الشبلي 21678677

18 ي
مازن حسن عبدهللا البلوشر 7615012

19 حسير  عبدهللا محمد العجمي 11981797

20 سعيد سيف علي الشبلي 14905734

21 ي
راشد علي هالل الحوسن  22325963

22 حمد راشد علي الصالجي 22219315

23 محمد عبدهللا راشد المعمري 13014631

24 ي
المهند احمد علي السدران  5328278

25 ي
سيف راشد عبدهللا البلوشر 22927015

26 عبدالرحمن علي سالم الوشاجي 5893167

27 ي
محمد راشد سالم العيسان  8747378

28 ي
ماجد علي سعيد العيسان  10074683

29 علي سالم علي المقباىلي 10943916

30 محمد عبيد سعيد الفطيسي 10203712

31 ماجد عبدهللا راشد المعمري 11168789

32 سالم عبيد ابراهيم الفطيسي 7929834

33 ي محمد سالم سيف الوهين  13357995

34 أحمد سعيد عبدهللا الكندي 10402732

35 احمد سعيد سالم الشبلي 7338258

36 علي سالم علي الخالدي 7981566

37 أحمد محمد حميد العجمي 14894238

38 أيمن سعيد حميد القري 22361187

39 معاذ عبدهللا محمد السعدي 11887634

40 علي خلفان ابراهيم الدرمكي 13996553

41 ي
محمد راشد خميس الحسن  8747486

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613395: رقم الوظيفة 



42 ي
محمد مراد سليمان البلوشر 9597205

43 سعيد سالم عبدهللا القطيطي 17919029

44 منصور محمد علي الفارشي 6858847

45 ي
احمد سنان حمد الغين  14918227

46 سلطان سيف سعيد المعمري 13467352

47 خالد سعيد عبدهللا الخالدي 10053436

48 ي
عبدهللا سليمان نارص الغين  8660672

49 خليل ابراهيم سعيد الكندي 8840219

50 ي
أحمد اسحاق ابراهيم البلوشر 10622712

51 محمود علي محمد السعيدي 22899782

52 عيس راشد خلفان القطيطي 11222355

53 نارص حمد سعيد آل عبدالسالم 9685777

54 الزبير عبدهللا سيف الشبلي 9166682

55 حميد سعيد خميس البادي 8047723

56 أحمد محمد سعيد آل عبدالسالم 8346998

57 ي
سالم حمدان محمد السنان  26284293

58 محمد محمود محمد الشجي 13357676

59 مروان سيف راشد المعمري 8174534

60 يكي نارص خميس نارص الي  10022023

61 طالب خميس علي الشامسي 8281968

62 خليفه نارص حميد األشخري 9208718

63 محمود محمد عبدهللا الجداوي 10768676

64 يكي جمعه مبارك راشد الي  8767322

65 عبدهللا علي عبيد البادي 20846325

66 ي الوليد عبدهللا جمعه القرطون  8636723

67 عيس عبدهللا عيس السعدي 9080302

68 هالل حمدان راشد الجهوري 9010889

69  محمد علي العدوي
مرص  11067795

70 عبدالعزيز سالم علي المكتومي 14701662

71 عبدالرحمن داود سليمان الفارشي 10006031

72 فيصل محمد صالح السعدي 11360128

73 سليمان عبدهللا محمد الرحيلي 9874288

74 هيثم محمد سعيد العلوي 8275585

75 محمد حمد راشد السعدي 8786377

76 داود محمد راشد المعمري 23374595

77 ي
أنس خلفان محمد الغين  8219695

78 أحمد سلطان سيف المعمري 23384293

79 مصعب طالب محمد المقباىلي 10088623

80 سالم خلفان سعيد الخروصي 8718536

81 المثن  خميس سالم الصالجي 19045893

82 محمد خليفه خلف المعمري 8798154

83 حميد خلفان محمد المعمري 12010252

84 ي جلنداء خليفه حمدان العمير 9480065

85 محمد حميد علي المقباىلي 9196169

86 ي
شهاب أحمد حسن المطروشر 9193706

87 علي سالم راشد المقباىلي 20856867

88 ي
محمد علي سيف الحوسن  13875328

89 مروان سالم سيف الشيدي 21303334

90 هيثم طارق راشد المعمري 9798591

91 ي
سيف عبدهللا علي البلوشر 9846791



92 هيثم طارق هالل الذهلي 9854348

93 ي
عبدالعزيز محمد شاكر البلوشر 9905015

94 مازن سالم عبدهللا الغفيلي 10329788

95 محمد حسن جمعه الشيدي 10323606

96 مجاهد سيف علي الفطيسي 10015477

97 الخطاب يحنر زايد آل عبدالسالم 10592781

98 خالد محمد سالم المعمري 11593263

99 ي
خليل عبدهللا عبدالرحمن البلوشر 13991458

100 حمد حمود سيف البادي 18644927

101 محمد درويش محمد البندري 10193715

S. No Name Civil ID

1 ي
عادل سيف حميد اليحيان  19689803

2 عمر سعيد مرهون السعيدي 18089048

3 عبدهللا محمد عبدهللا المياشي 11122217

4 جاسم أحمد محمد الصالجي 18016085

5 عبدالمجيد عبدهللا سالم المقباىلي 10360001

6 حامد غريب حمد المقباىلي 11002572

7 ي
سعيد سالم عامر العمران  3321675

8 محمود سيف محمد العبادي 7341935

9 ي
محمود راشد سعيد العيسان  5649098

10 حمود خالد محمد الشيدي 14212692

11 حسن عبدهللا سالم الفارشي 10018117

12 يكي أحمد نارص عبدهللا الي  14707332

13 ي
عبدالعزيز محمد سيف الحوسن  22295459

14 ي
خالد ابراهيم عبدالرحمن البلوشر 13556522

15 حسير  عيد راشد السعدي 18700521

16 يكي نارص سالم راشد الي  15170763

17 ي
عبدالعزيز عبدهللا خلفان الغين  9268875

18 محمد سالم عبدهللا المعمري 15028957

19 حامد محمد علي الغافري 15702125

20 ي
معاذ خميس حميد البلوشر 9561443

21 سليمان سعيد سليمان الكيومي 11427912

22 سعيد حمد سعيد المعمري 8177859

23 سعود سيف عبدهللا الريامي 12055019

24 عبدالرحمن خميس نارص القاسمي 11201854

25 ي
خالد عيس علي البلوشر 8306804

26 حسن علي محمد العجمي 9089546

27 رائد راشد علي السعيدي 19738508

28 ي
أحمد عبدالرحمن ابراهيم البلوشر 14707238

29 صالح سالم مبارك الشجي 12927944

30 عمر حمد حميد السعيدي 14973659

31 عبدالعزيز محمد راشد المخمري 23085008

32 محمد سالم محمد الخروصي 8725791

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613396: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613391: رقم الوظيفة 



S. No Name Civil ID

1 سعيد سالم محمد باعوين 6388917

2 حامد سهيل سعيد تبوك 18164334

3 محمد بخيت علي هوطي الشحري 7850137

4 عازم عامر سعيد العوائد 5674034

5 ي احمد سعيد عبدهللا سمحان الكثير 12449088

6 زياد سعيد احمد الشنفري 14263809

7 اصيل عبدالرحيم عبدهللا اليافعي 17906171

8 محمود عوض جمعان المستهيل 22853332

9 محمد مسلم محمد جعبوب 13953747

10  علي خميس كورع
الحسير  13433964

11 برهان عبدهللا احمد سمحان المسهلي 10788175

12 ماجد محمد احمد غفرم الشحري 18673211

13 ي
بشار عوض محمد المشيج  11692089

14 محمد سليمان رجب بيت عبيد 23196708

15 احمد محمد عامر العمري 18631778

16 حسن علي حسن الشنفري 14287153

17 خالد مسلم بخيت تبوك 20829491

18 زهير نارص نصيب بيت معد 11908237

19 علي سعيد مسلم العوائد 24600456

20 مسلم علي محاد العوائد 24852486

21 احمد محمد عوض شجيب 10795405

22 ي أحمد محمد بخيت ذيشليل الكثير 18006424

23 محمد احمد سعد رغبون بالحاف 62284846

24 عمار مستهيل سعيد صفرار 6943072

25 ي سعيد علي سعيد المسهلي الكثير 5960201

26 ون الشحري بخيت سهيل علي عير 18633379

27 علي عقيل سالم مقيبل 23229567

28 مهران محمد عامر المهري 17887829

29 سعيد بخيت علي تبوك 20271154

30 عامر حامد سالم قطن 18658465

31 مؤمن علي سالم جيدون العامري 22329427

32 ي
رامي محمد مسعود المعشن  18684103

33 حامد محسن احمد الشيخ أبوبكر 13788931

34 فيصل احمد رجب حات الشحري 19418639

S. No Name Civil ID

1 مسلم خالد سعد الحمر 4927796

2 ي احمد غانم محمد الهزار الكثير 5688275

3 محمد سالم حسن عامرجيد 5807255

4 غانم سالم غانم الرواس 6342946

5 قيس نارص نصيب بيت معد 5741964

6 خالد سالم سعيد الشحري 5809972

7 احمد عبدهللا فرج الهزيلي 6723392

8 عبدالرحمن عوض حمدان الشكيلي 6081748

9 هيثم سالم محمد باعمر 5487302

المجموعة األوىل

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي هندسة مدنية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613389: رقم الوظيفة 



10 بركات مسلم علي الحمر 18741524

11 ابراهيم صالح سالم المهري 6428374

12 ماجد سالم أحمد قطن 19790175

13 يارس محمد محفوظ البهدور 10704614

14 حاتم عبدهللا عوض العجيلي 10209153

15 ي كشوب حسن احمد النون  19021584

16 أحمد بخيت حسن كشوب 21947456

17 معمر محمد سعيد مسن 19593229

18 اكه منذر رمضان سعيد الي  8334639

19 عبدهللا محمد طاهر الهادي 13266445

20 فهد سامي سالم الشنفري 18639987

21 علي سهيل أحمد تبوك 23212653

22 عمي ماهر مسلم سعيد الي  12210203

23 ي
غيث محمد فرج الغسان  6013383

24 هيثم طارق سهيل الشنفري 12440796

25 محمد عمر عيدروس باعمر 14296514

26 ي عبدهللا غانم محمد الهزار الكثير 9018305

27 وخ المهري سالم بخيت عامر في   10788118

28 نادر عبدالرحيم عاشور بيت سعد 13679708

29 أحمد خميس مبارك سلومي 10545328

30 خالد مسلم سعيد المهري 25681123

31 ي مالك سالم محمد الكثير 19027108

32 ماجد محمد سالم عاطف اليافعي 19025475

33 ي عزالدين عبدالسالم سهيل علش الكثير 9947588

34 بدر علي محمد غفرم الشحري 22324989

35 ابوبكر سليم النوه الحريزي 14221959

36 ايمن حامد كوت بيت براكة 14573386

37 ي أحمد محمد مسلم الحرص  21943284

38 هيثم علي عوض بيت شجنعه 14246712

39 ي
احمد عامر سعيد المعشن  19764255

40 ي سالم يارس سالم مسن الكثير 14521683

S. No Name Civil ID

1 معمور سعيد سالم غواص 4718004

2 ي غانم سعيد الشنفري
ثوين  6697651

3 علي سعيد احمد المنجوي 7782143

4 محمد سعيد مسعود قطن 21228878

5 ي عبدهللا الفارشي
عبدهللا تف  6968101

6 عادل أحمد عمر الشحري 4377916

7 علي محمد سعيد الحمومي 6053224

8 اسامه سهيل مسلم جداد 5923999

9 محمد عبدالحكيم عبدالقوي اليافعي 4984693

10 محمد عبدهللا عيدروس باعمر 18451293

11 صقر مدين سالم فاضل 8002595

12 ي سهيل سالم محمد جداد الكثير 5550914

13 عادل أحمد سالم مفلح 12213969

14 معاذ محمد سعيد مسن 15292239

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي هندسة مدنية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813440: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



15 يوسف أحمد عمر الشحري 24883903

16 سالم عبدهللا ابوبكر الكاف 6501684

17 عبدالسالم محمد معتوق الشحري 23552279

18 ك النقيب اليافعي محمد احمد الي  13381319

19 علي عاشور فرج مجزح 12734891

20 ي
سالم مسلم سعيد المعشن  19088623

21 ي عيس مسعود سعيد الكثير 13918311

22 عامر بخيت عامر الحمر 9106277

23 حسن علي احمد العجيلي 10920966

24 عدنان أحمد عبدهللا باحجاج 5200991

25 بدر سعيد محمد باعوين 14542905

26 محمد احمد بخيت مسن 12088751

27 ي
علي محمد مسلم المعشن  24016776

28 عمار علوي عقيل الهادي باعمر 18620764

29 ار الشحري غسان أحمد حسن خير  23206279

30 سعيد محمد سعيد مسن 14822211

31 ي عبدالعزيز محمد مسعود رياس الكثير 24877656

32 سالم مسلم سالم العوائد 22973372

S. No Name Civil ID

1 يفه احمد مسعود المعشنية رسر 15559407

2 ي سامي خميس النوبية
تهان  15615507

3 علي لبخيت سهيل العمري 3790899

4 من  حفيظ عقيل برهام باعمر 6209611

5 مروه عبدالحكيم مخالف بيت عرضير  5815258

6 نور مسلم سهيل جداد 17510234

7 دعاء احمد نصيب الشنفرية 12944779

8 عمية ندى مسلم سعيد الي  5728894

9 امينه سعيد مسلم العوائد 6808834

10 ي ليل احمد محمد صمديد الكثير 5444834

11 عمية أسماء محمد سعيد الي  20261559

12 نور بخيت احمد كشوب 21731382

13 صفاء الماس حمران بيت صبيح 8176908

14 ي
يوسف سالم علي المعشن  21852475

15 أحمد مسلم أحمد عامرجيد 6267402

16 عبدهللا بخيت مسعود كشوب 6777366

17 عمية ي سعيد نصيب الي 
امان  26361559

18 افراح زايد همدان بيت حميد 10592195

19 أسماء سالم محمد محود العمري 22734435

20 ي عبدهللا بريك اليافعي نوف ناج  13897103

21 عامر محمد عامر جداد 23609657

22 محمد مسلم أحمد غواص 13462327

23 أنوار حسن سعيد المرفدي 18540214

24 عبدالعزيز علي سهيل الشعشعي 17537362

25 زىه محاد عوبد العمرية 25493296

26 رقيه باسم شعبان بيت رمضان 10490929

27 عمية مرادي علي سهيل الي  22051475

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي هندسة حاسب آىلي : الوظيفة 
(انن /ذكر)فن 

24613390: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



28 مريم عوض محفوظ باكثير الكندي 11788171

29 يفه سهيل بخيت زعبنوت رسر 20758973

30 اسماء مسلم محمد المعشنية 19043035

S. No Name Civil ID

1 خديجه علي مسلم ابراهيم العمري 5865946

2 مريم عوض احمد رعفيت 5265824

3 فاطمه عوض محمد بامخالف 5980952

4 مروه اديب جميع الفارسية 4919544

5 ريم عبدهللا سالم الراعي 5127573

6 ى رمضان مستهيل بيت نصيب بشر 5418793

7 عبير فارس جمعان قصبوب 5503791

8 ية انتصار حسن بدر الحرص  18522598

9 ايمان عبدهللا سعيد مسن 6826681

10 فاطمه احمد اجهام الزوامرية 5995351

11 ليل سعد علي رعفيت 12352646

12 سلم احمد مسعود العمرية 5167377

13 فاطمه محمد سالم رعفيت 13694296

14 رقيه علي احمد العجيلية 10920882

15 ية لطيفه سعيد محمد الكثير 18664726

16 سالم سعيد علي فاضل 13463418

17 فاطمه حامد عبدهللا برهام باعمر 5884532

18 فاطمه امير  لهب بيت ربيع 11939303

19 فاطمه عوض فرحان بيت مرزوق 4916158

20 دنيا علي سعيد بيت راشد 3517369

21 ي طارق مسعود مجادح الكثير 6116067

22 نور سالم عوض الشنفرية 13500604

23 مروه رضوان محفوظ حاج عتيق 5080985

24 علي مبارك سالم كشوب 19838965

25 مروه عوض رمضان النوبية 4764478

26 نضال علي سهيل قطن 11885147

27 ايمان سالم حفيظ الرواس 7651952

28 فاطمة سهيل علي المهرية 22354294

29 أفنان علي رجب القلم اليافعي 11531332

30 ساره عيس صالح بن شيخان اليافعي 14545551

31 ي عاشور الحدادية هدى ناج  22128371

32 مريم سعيد علي حذنون بيت سعيد 22530911

33 ي
نور عامر سالم المعشن  15144773

34 سلمه سعيد سالم الحكمانية 4993135

35 سلم سالم سعيد العمرية 20249369

36 ي جمعان جوهر حليمه ناج  14325247

37 ريم سالم العبيده جداد 23180131

38 سعيد سالم مسلم قوظار الحريزي 19373521

39 امنه حامد عبدهللا برهام باعمر 10131325

40 خير محمد مسلم العمرية 25416201

41 ية خلود خالد عوض الحرص  7804207

42 سميه علي عوض صفرار 10305587

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي هندسة كيميائية : الوظيفة 
(انن /ذكر)فن 

24613394: رقم الوظيفة 



43 فاطمه محمد سعيد خوار 12118153

44 فاطمة محمد مسلم المعشنية 23821733

45 ابتهال سامي عرفه بيت رجب 10759033

46 نور محمد سعيد قهور 21946102

47 مية هاجر سعيد سالم الحرص  5505616

48 ي مسعود مستهيل السعدونية
امان  5229452

49 ون الشحري سعيد علي سالم عير 23362396

50 عبير احمد معتوق الزوامرية 19548006

51 رقيه حامد عبدهللا برهام باعمر 6069455

52 ارسار احمد سالم باعلوي 12862985

53 عزيزه محمد مسعود كشوب 8098921

54 ي خديجه علي غانم سمحان الكثير 8966426

55 ه احمد علي كشوب أمير 20969732

56 من  أحمد محمد صفرار 20740925

57 اصيله مسلم عوض جعبوب 21943808

58 اصالة سالم احمد الغسانية 19020563

59 نوال خالد سعيد قطن 19361271

60 سالم محمد علي بركون كلشات 12910017

61 فاطمه حفيظ عمر باعبود 12645631

62 ميساء علي محمد زعبنوت 14760596

63 من  سالم محاد المعشنية 22035707

64 نورة عامر زيدي العمرية 24894693

65 ه محمد سالم باحجاج أمير 22995807

66 ارساء عصام فرج اسطنبوىلي 10425715

67 ورده احمد علوي الكاف 18040009

68 عامر محمد عامر العمري 18631797

69 محمد احمد سعيد قطن 18478097

70 محمد سالم محمد باعوين 18640577

71 مروان أحمد سليمان العامري 7936198

72  سعيد علي حذنون بيت سعيد
من  25680384

73 اسماء محمد عوض الشنفرية 15207691

74 ي
أحمد سعيد سالم المعشن  21947442

75 يف الحجيم وفاء فايز عبدالشر 11091968

76 ي
أسماء سعيد مسلم المعشن  14409196

77 انوار سعيد سالم هبيس 21927502

78 حمزه سالم سعيد رعفيت 19371948

79 وافيه مسلم احمد المسهلية 19752042

80 فراس حامد سعيد بيت فرج 18711127

81 نوفه أحمد علي المعشنية 22009206

82 عبير أحمد محمد المعشنية 27136259

83 ة محمد احمد الهاللية أمير 27138179

84 سالم احمد مسعود تبوك 21993897

85 من  خالد سالم المعشنية 14896941

86 علي احمد علي بيت علي سليمان 18996513

87  جامع علي 
.ياسمير  67718007

88 براءه بخيت مسلم عامرجيد المهري 13679081

89 سميه يارس سعيد بيت عامر 9659754

90 طارق حسير  سالم مقيبل 7788521

91 سالمه رجب عوض سلومي 18630105

92 علي احمد عبيد بيت سعيد 9596274



93 غيث علي فرج باحجاج 20265052

94 قمر محمد علي كلشات 13361258

95 ي سالم مسلم مستهيل علش الكثير 25603547

96  علي سالم رعفيت
من  13873784

97 عبدهللا علي سعيد العوائد 27719579

98 سعيد سالم عوبد العوائد 26315667

99 عمية اسماء سعيد سهيل الي  10403997

100 اتسلوم عمر مبارك عول الشحري 22969799

101 فاطمة علي بخيت المشيخية 19536726

102 غاده عبدهللا علي قطميم المرهون 11772221

103 عزام حسير  سالم مقيبل 11324675

104 طفول عبدهللا سعيد الشنفرية 15278931

105 هدى حفيظ عقيل برهام باعمر 11750127

106 مالكه عمر احمد باحيد 11431598

107 مروان عبدالواحد ظرام بيت الذهير  5363691

108 خديجه حامد مسلم بيت سعيد 20830713

109 اصيل ابوبكر سالم سلمان النهدي 21515588

110 امل سالم محاد هبيس 11147903

111 عائشه محمد أحمد المشيخية 23067101

112 الوفاء احمد سهيل قطن 12473069

113 امنه علي محمد معكوف زعبنوت 14082022

S. No Name Civil ID

1 ي محمد حمد سيف الرحن  23307634

2 ي سعيد العامري
ادريس ثان  13434703

3 ي
محمد يعقوب نارص الطان  12812648

4 سعيد حمد سلطان البوسعيدي 12251028

5 عبدالرحمن راشد عامر السعيدي 7987752

6 عبدهللا حمد شيخان الصبجي 25264319

7 ي
 
نرص حمود حمد المحروق 23630562

8 فهد سليمان عبدهللا الفهدي 8373905

9 معاذ محمد سيف أمبوسعيدي 9062175

10 أحمد ابراهيم سعيد الراشدي 12527403

11 ي ماجد خميس سعيد العي  18877602

12 علوي نارص سعيد العلوي 9872762

13 ي ماجد عبدهللا سيف القصان  18755943

14 نارص سالم نارص الصبجي 11245479

15 ي
جهاد يعقوب نارص الطان  12812672

16 سيف علي عبدهللا الكندي 20322098

17 لؤي سالم سيف الهميمي 9835148

18 عمر سالم نارص الشكيلي 7829645

19 مازن عبدالرحمن زايد الشقصي 13026436

20 جالل نارص سليمان الريامي 24861809

21 وليد عيد طناف الدرعي 11000263

22 ي هالل خالد محمد العي  21284895

23 ي عبدالملك محمد علي العي  10471434

24 ي سالم محمد سالم العي  10337871

وى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بي  

ي هندسة كيميائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24713418: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



25 ي
محمد مرهون محفوظ النبهان  10606275

S. No Name Civil ID

1 حفصه حمد محمد القصابية 13996891

2 زينه عبدهللا مرهون الحجية 12253337

3 أصيله نارص علي التوبية 14869058

4 أمل عبدهللا حميد الهاشمية 3563969

5 فاطمه حمد حمود الجابرية 8358672

6 ي
زكيه سعيد عبدهللا آل ثان  12202374

7 ية ي سعيد األغي 
 
والء الق 10341486

8 حنان حمد محمد الرقيشية 13544089

9 عبير سعيد محمد العدوية 19006261

10 ميساء خميس نارص الهنائية 7002393

11 أمينه نارص سيف الهاشمية 21663912

12 عائشه علي خميس القصابية 3529338

13 بدور بدر محمد العامرية 12214498

14 ية ايمان يونس خميس العي  21546157

15 ثريا بدر محمد الريامية 20031867

16 عهود علي غالب البوسعيدية 4794683

17 زمزم نارص محمد الرحبية 22670637

18 عائشه سعيد سالم الشماخية 22482528

19 مجده حمود نارص السلطانية 22357178

20 وفاء أحمد حمدان الغاوية 18455343

21 نور يحنر سعيد السيابية 13401188

22 امتياز سعيد صالح الغطريفية 13829769

23 اسماء سعود سالم السليمانية 20849571

24 هاجر حمدان علي النارصية 13122204

25 ية إبتسام نبهان ماجد العمير 22321907

26 الزهراء خلفان سالم البوسعيدية 23405669

27 مروه سليمان نارص القصابية 11317922

28 مية نورا حمد سيف الحرص  23471084

29 وفاء خليفه خماس المفرجية 12800857

30 ي سليمان حمد الجابرية
امان  23640025

31 جواهر محمد سعيد الحراصية 24469356

32 أسماء خصف محمد الخروصية 9323457

33 مية عائشه سالم ساعد الحرص  20830798

34 ساره محمد عبدهللا الرحبية 10135151

35 هاجر نارص محمد الريامية 13035624

36 يفه سيف عبدهللا البحرية رسر 18405977

37 أميمه خليفه محفوظ التوبية 22018957

38 طفول عبدهللا سيف السيابية 12222768

39 ليل محمود سنان السنانية 15539698

40 شمساء حمود نارص العويمرية 25238634

41 شذى مبارك مسعود التوبية 8575693

42 أميمة علي محمد الجامودية 25336941

43 أميمه يعقوب عامر الهطالية 9244163

44 جواهر سيف خميس الصوافية 24113935

وى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بي  

ونيات: الوظيفة  فنية هندسة اتصاالت والكي 

24613379: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



45 خلود سالم حميد الهديوية 26425784

46 والء سليمان عامر الراشدية 11799274

47 موزه حمود محمد الشعيلية 19816121

48 العنود خليفه حسن العامرية 8542763

49 عهد عبدالعزيز منصور الريامية 13863045

50 صفاء محمد سالم الغريبية 8312944

51 ية ي العي 
نىه سليم ثوين  26299095

52 فاطمه احمد عبدهللا العمرية 22287878

53 بدريه محمد سالم الهطالية 19456617

54 هند سيف محمد الصارمية 22871155

55 مزنه علي عبدهللا الهطالية 11154923

56 وعد حمود سليمان الجابرية 8981084

57 هاجر محمد عوض الفالحية 22512395

58 فاطمه حميد علي الراشدية 19455915

59 نور عبدهللا محمد العبيدانية 11114322

60 حوريه عوض جمعه العمرية 10064633

61 عائشه يحنر عبدهللا السيابية 10505862

62 ية ساره محمد سالم العي  18073896

63 ساره سليمان عبدهللا الخروصية 9780257

64 بثينه مطر سليمان العزوانية 25133106

65 هاجر سالم خميس الخيارية 20858932

66 روضه محمد بدر البوسعيدية 9413348

67 غدير عبدهللا علي العبدلية 9331727

68 فاطمه عبدهللا سالم المعدية 9864046

69 ية الغالية محسن سعيد العي  9930093

70 رجاء فاضل هويشل الهنائية 19466475

71 سميه سليمان عبدهللا العزرية 14281061

72 ريا محمد عبدهللا التوبية 10720855

73 فاطمه سعيد محمد الفارسية 12690221

74 فهيمه سالم نارص الحسينية 14608567

75 خوله حمد سعيد العامرية 12823929

76 فاطمه محمد عبدهللا الرقيشية 18998311

77 آمنه سيف خلفان السليمانية 27278177

78 عائشه مطر يوسف السالمية 20871116

79 خالصه سيف عبدهللا الخروصية 18708833

80 شمساء العقاب سلوم الراشدية 25728606

81 سمة خلفان عديم الريامية 27159228

82 ية كوثر علي أحمد العي  8971672

83 خديجه محمد احمد الرواحية 22824331

84 فاطمة شامس حسن العامرية 24320409

85 عبير سلّيم سلطان الشكيلية 18530765

86 بدور راشد عامر العامرية 18908382

87 مأثر علي محمد السليمية 9347471

88 ساره محمد سليمان العامرية 20802293

89 بثينه خلف علي القصابية 9684175

90 عذاري علي خميس الحنشية 19824757

91 افراح محمد سالم الكندية 18158073

92 يقية مآثر مبارك خلف الشر 15162422

93 نسيبه أحمد عبدهللا الغريبية 14078838

94 مريم محمد عبدهللا السليمانية 9516112



95 غزالن حمد حميد العاصمية 11805815

96 حنان محمد سعيد المحروقية 13480282

97 أروى خلفان مطر البوسعيدية 9994187

98 العنود مسعود محسن المفرجية 12476933

99 ساره خلفان علي النارصية 10045006

100 مية شهد سعيد سيف الحرص  19486082

101 مية عهد سعيد سيف الحرص  19486128

102 مها محمد علي القمشوعية 10619138

103 شيماء عامر محمد البطرانية 10037603

104 أزهار سليم خلفان الفهدية 9989208

105 مالك سعيد حمد السليمانية 26312553

106 عندليب عبدهللا مبارك السليمية 10938605

107 خوله هالل خلف المياحية 14814274

S. No Name Civil ID

1 سهيل خليفه سهيل العامري 7407915

2 ي
يف  حمود حمد زهران الشر 17537727

3 سلمان علي خصيب الهطاىلي 4764229

4 ي النرص محمد حمود العي  18147049

5 ي
أحمد حمد سالم الحوقان  11389279

6 محمد يحنر عيس الرواجي 22511641

7 سلطان سيف محمد الجهضمي 11764251

8 سلطان محمد سلمان الكندي 4045464

9 أسعد عامر حميد الخياري 24226641

10 ي
أحمد حمد أحمد اليحيان  6026551

11 أسعد سالم حارب الشكيلي 20611492

12 مجدي سوي    ح ثان  الراشدي 3381194

13 ي علي عبدهللا خلفان الندان  23596649

14 أحمد سعيد سالم الخياري 9929127

15 هان سالم الرقمي ماجد رسر 15295025

16 ي موش عبدهللا سالم الرحن  22897543

17 أحمد علي سعيد الشعيلي 10630659

18 أحمد حمد خلفان المحرزي 20474581

19 ي يونس علي سعود التون  19705424

20 اسحاق سليمان عبدهللا العزري 14281056

21 ي
 
محمد سيف نارص المحروق 22919772

22 حمد خلفان حمد البوسعيدي 19410102

23 ي
 
خالد حمد خلفان المحروق 10071353

24 ي عبدهللا صالح محمد المفرج  9451683

25 أحمد علي سالم الريامي 26087469

26 ي
ي محمد سالم الهنان 

هان  12640611

27 ي
يوسف يحنر احمد القرن  24916781

28 مي
بدر خلفان محمد الحرص  20852338

29 يحنر يوسف يحنر الشعيلي 18678489

30 ي
عبدالكريم محمد محفوظ النبهان  11246256

31 مازن غصن هالل الجعفري 9036025

32 ي
مبارك سليمان عامر الديهن  8170484

المجموعة الثالثة

وى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بي  

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24713417: رقم الوظيفة 



33 ي موش أحمد زاهر الخصين  12165609

34 أحمد علي محمد المفضلي 20472891

35 لبيد علي صالح العامري 15299287

36 محمد سالم عبدهللا الراشدي 10109001

37 ي زكريا علي صالح األغي  9032467

38 ي
 
خالد محمد مطر المحروق 20245853

39 ي
 
محمد أحمد سليمان المحروق 22812938

40 مهنا حمد نارص المعدي 25175468

41 ي مهند عبدهللا علي المفرج  18715904

42 نوح محمود حبيب أمبوسعيدي 13708151

43 محمود حمد عبدهللا الهذيلي 10796272

44 الوليد سالم سالم الشكيلي 9949986

45 محمد نارص محمد الشقصي 10054921

46 سعيد سليمان سالم الجابري 15316022

47 ي
 
بلعرب سيف يارس المحروق 20307586

48 ي
محمد سليمان محمد السيبان  11147974

49 ي سعود احمد محمد السيان  25912013

50 ي مؤمن نارص صالح المفرج  10218828

S. No Name Civil ID

1 أيمن خلفان جمعه الغافري 4601483

2 راشد سعيد مفتاح العلوي 8580488

3 يعقوب مرهون قاسم العلوي 4707637

4 عبدالملك سلطان محمد الفارشي 6410383

5 عبدالواحد محمد علي العلوي 9373264

6 مانع عبدهللا صالح النارصي 13914926

7 حاتم سلطان محمد الحاتمي 12219058

8 يحنر عبيد سعيد السحمي 11340915

9 ي مبارك جمعان الغافري
حسن  7058432

10 سيف سالم راشد المعمري 11394084

11 عزان سالم راشد االسماعيلي 9280981

12 عبدهللا خليفه سالم الشهومي 23339843

13 محمد راشد شامس السديري 11951245

14 أسعد محمد سعيد الشكيلي 11274363

15 أسعد راشد سيف الزيدي 9178351

16 ي
يان  خالد صالح علي الشر 11567019

17 عبدالعزيز خالد هالل الغافري 12887733

18 ي
خليفه نارص خليفه الكلبان  15167104

19 ي
سالم سعيد سالم السكين  12719009

20 أحمد محمود خليفه المقباىلي 13708216

21 حمد راشد سالم القمشوعي 18083931

22 ي
محمود محمد علي الهنان  22014241

23 ي
عبدالواحد عبدهللا سعيد اليحيان  11106614

24 يوسف عبدهللا سالم السعيدي 10894803

25 ي  اليعقون 
ماجد ابراهيم شنير  10481413

26 حميد عبدهللا حميد الشهومي 12584699

27 ي
حمد مبارك حمد الكلبان  14699025

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعي 

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24613386: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



S. No Name Civil ID

1 اسماعيل يارس سعيد المعمري 5171391

2 عبدالرحمن نارص خميس الحاتمي 14370967

3 علي سيف سعيد المقباىلي 12985505

4 عدنان عامر حمود الحاتمي 19795073

5 خالد راشد حمود الغافري 10504771

6 حمد حمدان حمد الشندودي 12219077

7 أحمد علي عبدهللا الزيدي 11507838

8 نارص سالم حمدان الجابري 15095936

9 ي
أحمد سالم سعيد العيسان  11461638

10 المعتصم أحمد محمد الفارشي 11656616

11 أيوب نارص حميد الزيدي 12661023

12 ي
م علي الصارج 

ـّ محمد سلي 15397101

13 ي
عبدهللا خليفه حميد اليحيان  9729916

14 طارق سعيد محمد الحاتمي 13235224

15 ي
عبدالملك حميد عبدهللا الهنان  12620991

16 نارص سعيد حمد السديري 14479575

17 ي
عزان سالم علي البلوشر 11987931

18 نواف مرهون راشد السديري 11347269

19 ي
المعتصم عبدهللا حميد الكلبان  11162275

S. No Name Civil ID

1 هالل حمد سنان المعمري 5060656

2 محمود خليفه ضجي الشكيلي 6401457

3 ي
عبدالحكيم سيف نارص الهنان  14726373

4 ي
مكتوم راشد محمد الكلبان  18771495

5 سعيد حمد سالم الجساشي 14665483

6 عبدالعزيز سالم نارص الجابري 11975202

7 أحمد خلفان مسلم الشكيلي 12937056

8 أحمد خليفه سالم الغافري 18490132

9 ي
خلفان حمد خلفان الكلبان  10959196

10 راشد سالم سيف المعمري 10981365

11 ي
سالم راشد حمد الهنان  9767524

12 عادل هاشل خليفه الشهومي 15503227

13 سيف محمد سيف العلوي 14907138

14 ي خليفه سعيد المعمري
ثوين  4861478

15 أحمد راشد خليفه الشملي 12918634

16 محمد راشد سلّيم المقباىلي 15371332

17 ي
يحنر محمد سالم البلوشر 19006772

18 ي
فالح مسعود بطي الهنان  26079874

19 ي
محمد سالم عبدهللا الحارن  11700958

20 ي
راشد علي سعيد الكلبان  12910496

21 ي  حمد اليعقون 
عبدالعزيز شنير  14238615

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعي 

المجموعة األوىل

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24913458: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعي 

ي هندسة ميكانيكية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813437: رقم الوظيفة 



22 ي
مكتوم راشد مبارك الكلبان  24442393

23 المعي   سالم سعيد المعمري 11127359

24 عبدالعزيز سليمان نارص الحامدي 13616692

25 ي
 
سالم علي مبارك الصواق 18928302

26 فهد رسحان حميد السعيدي 18735099

27 عبدالرحمن مصبح غميل الشكري 12855421

28 ي
عبدالعزيز حميد علي الهنان  19826485

S. No Name Civil ID

1 ي الوارث عوض ساعد العي  8231899

2 ي
 
محمد سالم علي المجرق 20191683

3 ي
عبدهللا علي حميد الكلبان  10652818

S. No Name Civil ID

1 سلطان سيف نارص الجابري 15022954

2 ي الشكيلي
يحنر عبيد ثان  4849555

3 ي مسلم علي مسلم اليعقون  11991987

4 ي
خالد محمد عبدهللا الهنان  10628964

5 محمود سالم سيف العلوي 9344633

6 ي عبدهللا حمد سيف العي  13349865

7 مسعود خليفه مسعود الشهومي 19795265

8 محمد سالم سعيد المدرسي 12121882

S. No Name Civil ID

1 ابراهيم عبيد سعيد المقباىلي 4645018

2 هيثم سالم خميس العلوي 10942188

3 حمد سعود حمد الخليلي 3525409

4 ي
مبارك سيف سليمان العليان  4729483

5 وليد سعيد خلفان المعمري 19450136

6 ي
سالم حميد عبدهللا الهنان  8850733

7 مازن حمد خميس الحاتمي 10255167

8 محمد خميس مبارك العلوي 5740873

9 أحمد نارص مرشد السديري 14685314

10 ي
يوسف سالم حمدان الهنان  20531453

11 أيمن عبدهللا سعيد المنذري 10554905

12 موش نارص خلفان الفارشي 11269282

13 سامي مكتوم علي الغافري 11943837

14 خليل ابراهيم عبدهللا العزري 10836361

15 أحمد سالم نارص المقباىلي 11050473

16 ي
صدام سيف نارص الهنان  15390654

17 ابراهيم عبدهللا سعيد الساعدي 14196855

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعي 

ونيات واتصاالت: الوظيفة  ي هندسة الكي 
فن 

24713421: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعي 

المجموعة الثانية

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813438: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعي 

ي هندسة كهربائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24813436: رقم الوظيفة 



18 ي
عبدهللا علي عبدهللا المقرشر 14071814

19 أيمن سعيد خلفان المعمري 20759848

20 ي
أحمد محمد سليمان الهنان  9535415

21 ي
سالم حمدان سالم الكلبان  11582544

22 عبدالعزيز حمدان سعيد الجابري 12518018

S. No Name Civil ID

1 ي
 
الوليد خالد علي الصواق 7419974

2 ي
طالل سليمان حمير الهنان  4654371

3 ي محمد سعيد حمد اليعقون  7919363

4 عمر الذيب عبدهللا البادي 10872325

5 عامر سيف راشد الزيدي 11366933

6 أحمد حمدان علي المزروعي 22025658

7 ابراهيم خميس مرهون العلوي 12344746

8 عبدهللا سعيد محمد النارصي 10696115

9 ي أحمد خلف راشد العي  11210264

10 أحمد محمد راشد السمري 14417241

11 انس مبارك راشد االسماعيلي 12107856

12 غصن سالم خميس المعمري 18751752

13 المهند هالل محمد المقباىلي 12292022

14 يوسف خصيب نارص الجابري 12013174

15 ي بدر محمد حمد النير 22015787

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعي 

ي هندسة كيميائية : الوظيفة 
(ذكر)فن 

24713420: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية


