
S. No Name Civil ID
1 يدية ز رحاب سيف سليمان الي  14403328

2 عزيزه خميس حميد القاسمية 16193442

3 مريم سعيد سالم الحبسية 19914086

4 ي ضحي غابش السيفية
أمانز 20633627

5 شمسه راشد سالم الحجرية 10726755

6 فاطمه حمود سعيد الحجرية 22524294

7 ي عرابه
هناء محمود حارث بنز 22898156

8 ثرياء عبدهللا سيف السعدية 22915027

9 خوله احمد صالح الحارثية 11902891

10 سميه العبد حمود الوهيبية 18258908

11 نوف سعيد علي البلوشية 9746986

12 سوسن عبدهللا هالل الزكوانية 13524154

13 رحاب سليمان محمد السيابية 24016392

14 انتصار سعود عامر الماجدية 23454909

15 مريم سيف علي المسكرية 25179448

16 اشدية مريم سيف حمد الير 13624057

17 بدور سعيد علي الحبسية 20851139

18 اشدية جواهر سليمان سالم الير 13577656

19 احالم حمد سالم الجلندانية 10433142

20 هبه سلوم خميس الهيملية 24825564

21 ي عرابه
لمياء سالم سعيد بنز 26339043

22 أسماء عبدهللا مهناء القاسمية 20392777

23 شيخه سالم هدوب السليمية 23673409

S. No Name Civil ID

1 ي خلفان سعيد السيابية
أمانز 22492161

2 الحارث علي هالل الحجري 9495331

S. No Name Civil ID

1 جالل محمد سعيد الهاشمي 13995968

2 أحمد علي هالل الحجري 9495415

3 مهره سليمان خليفه القنوبية 20876666

S. No Name Civil ID

1 مسلم سالم خميس الرميمي 20541019

2 سعيد سالم خلفان الراشدي 12223475

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

2021 ديسمير 4التاري    خ 

24613375: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24713413: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24613374: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24713414: رقم الوظيفة 



3 عبدهللا سالم سليمان العامري 11245324

4 ي
محمد سليمان محمد الحسينز 11741052

5 ي
منذر أحمد سليمان الحسنز 15295044

6 هالل بدر سعيد البدري 23667031

7 ي
أسعد سعيد علي البلوش  23337342

8 وك الحبسي عبدهللا عمران مير 11042835

S. No Name Civil ID

1 زوينه سيف عبدهللا الرواحية 5108419

2 عزيزه نارص حماد الطالعية 12933868

3 ي حارث محمد عدي المنحر 20570311

4 عيس سالم عامر الجهضمي 21853247

5 نارص محمد منصور البوسعيدي 12900784

6 انتصار نارص حمد األزكية 23158538

7 هاجر سلوم خميس الهيملية 6917958

8 ه سعيد سليمان الجهضمية مني  19405068

9 أحالم حبيب خليفه الرحبية 14626587

10 بسمه سالم صابر السعدية 20312761

11 هاجر رجب عبيد العويدية 22008894

12 شيخه حمد عبدهللا الحبسية 12891029

13 أسماء سليمان مسلم الحميضية 22750821

14 رقيه عامر عبيد المالكية 23665514

15 رياء حميد حمد الحجرية 13100861

16 صفاء سعيد حميد المعمرية 12368722

17 علياء غابش حمدان الوهيبية 22984259

18 منز سليمان حمد الوهيبية 22400128

S. No Name Civil ID

1 محمد راشد حمد الحجري 14466388

2 نعيمه خليفه يحن  االسماعيلية 19921921

3 علياء علي سالم الوهيبية 19888101

4 يدية ز زهره سلطان سعيد الي  11531398

5 ثرياء سالم نخره المحاربية 20533321

6 ندى سعود مسعود الحبسية 6752547

7 حسينه الماس حسن الحارثية 13224857

8 ز الحبسية ابتسام سالم سالمي  7892869

9 ري  هام حمود عبدهللا الشهيمية 19547923

10 زكيه محمد نارص الراشدية 10686211

11 ز سعيد سيف الحجرية حني  11599388

12 هاجر سلوم راشد المسكرية 11219161

13 شيماء نارص سالم الهاشمية 6304921

14 الغاليه حمود سعيد الحجرية 17929684

15 نورة سعيد صغي  الوهيبية 21599148

16 ه مسعود عبدهللا السعدية أمي  22655314

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24713413: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

ي تصميم جرافيك : الوظيفة 
(اننى/ذكر)فنز

24813432: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



17 رحمه محمد سالم الحجرية 20829472

18 بسمه سالم عامر الحجرية 9467627

19 لطيفه سالم نارص الحبسية 18456701

20 ية عبي  عبدهللا حميد النظي  22450681

21 ي عرابه
أيمان سالم سعيد بنز 23386686

22 أصيله محمد سيف الوضاحية 9189238

23 جوخه حمود محمد الحبسية 23626272

24 جواهر جمعه سعيد الغنيمية 23578278

25 منال أحمد حمد المرسورية 20855757

26 رحمه سالم حمد السليمية 10558801

27 وك الظفرية فوزيه خميس مير 11682522

28 بشائر نارص علي الحبسية 19776819

29 ياء سالم عيد السيفية اليى 10055389

30 حسناء عامر محمد الحجرية 11849291

31 نعمه محمد حمود المحاربية 23124288

32 جواهر محمد عبود البلوشية 10959022

33 رّيا عبدهللا سعيد الحجرية 10170816

S. No Name Civil ID

1 سعيد علي سعيد الحبسي 9727772

S. No Name Civil ID

1 فهد سالم علي الفارشي 3176845

2 ي
مازن عبدالوحيد خميس البلوش  7620783

3 ي
عبدالعزيز عبدهللا سليمان الهنان  23905269

4 ي
ماجد مصبح خميس الكلبانز 6925371

5 أسعد سالم محمد الذهلي 20864059

6 محمد سالم عبدهللا النعيمي 11057548

7 ي
حمد خميس حمد الغيالنز 11170423

8 محمد حمد سعيد البادي 10667082

S. No Name Civil ID

1 معاذ يعقوب عبدهللا الشامسي 6529073

2 ي
حمد محمد عبدهللا النبهانز 24010098

3 محمد جمعه حمد النعيمي 10621616

S. No Name Civil ID

1 يوسف حمدان علي المزروعي 7556623

ي صحة وسالمة مهنية : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24813453: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

24613398: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613399: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24813443: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



2 ي عبدهللا عيس عبدهللا القصانر 6733577

3 جابر عبدهللا محمد العجمي 12735799

4 المعتصم محمد عبدهللا النرصي 11785722

5 ي
ز
ز عبدهللا المجرف علي حسي  7339513

6 احمد محمد سعيد الشهومي 7782508

7 أيمن سالم هالل السالمي 22203858

8 محمد جمعه ضاوي العويمري 21482026

9 مي
أحمد راشد سعيد الحرصز 9575979

10 ي
حمد سعيد عبدهللا الحسينز 13927124

11 سالم أحمد سالم بيت النظيف 7314408

12 سعيد سليمان سالم السعيدي 10615411

13 مروان محمود محمد الرئيسي 11220224

14 ي
أيوب عيس محمد البلوش  6504095

15 ي
مني  صديق علي البلوش  6743031

16 ي
أحمد ابراهيم صالح السيفز 10649746

17 مني  مزهود درويش الصالحي 12468433

18 ي
معن سالم خلفان الغسانز 11445979

19 محمد سعيد راشد الفارشي 5978685

20 ي
شهاب حمد عبدهللا الحكمانز 18627347

21 ي
منذر حسن سالم المشيحز 10596475

22 محمد نعمان نظر الفضه 9199344

23 احمد عقيل علوي مقيبل 13553558

24 ي
عمار سالم عبدهللا الهنان  11391124

25 ي
أحمد سعيد عبدهللا الهنان  17949061

26 ي أحمد حميد سعيد اليعقونر 13917759

S. No Name Civil ID

1 قصي حمد سالم المهدىلي 8097671

2 هادي نارص ذيبان العلوي 10872274

3 عامر سالم عامر الصابري 11551656

4 ي عرابة
سامي حكيم حمد بنز 20147157

5 ي
عمر محمد سالم النبهانز 19004017

6 هيثم محمد سليمان الصالحي 8078625

7 فيصل عمر عوض بيت القعيطي 12639979

8 محمد نارص محمد العلوي 10554381

9 ي
عبدالعزيز كاظم خان محمد البلوش  7924111

10 أحمد خالد عبدهللا الفارشي 8584519

11 ي
طالل محمد دوست محمد البلوش  9491679

12 ي
عامر جمعه محمد البطاش  22838183

S. No Name Civil ID

1 محمد حمود سعيد المعوىلي 6907121

2 نوفل فاضل عبدهللا العمري 4911668

3 ي
سالم راشد سيف البلوش  8638643

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613400: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613401: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



4 ليث خميس علي المنذري 7840388

5 سعيد الحميدي سعيد البادي 8877748

6 ي سالم جمعه سالم الزهينر 21819479

7 امي أحمد خليفه سعيد الير 12699151

8 محمد سعيد حديد بيت مرغوب 5210576

9 أحمد يوسف حمد الشامسي 8965508

10 ي
عبدالعزيز صالح مبارك المخينز 9312621

11 طارق سعود سعيد الخنجري 5599967

12 ي هيثم علي جمعه المغي  11568007

13 ي
ز
ف خالد غاصب عبيد المرس  25438164

14 علي حمد علي الساعدي 11180838

15 أحمد حمد نارص الحجري 11265691

16 محمد جمعه محمد الجامعي 11286843

17 ي
ز أبل البلوش  موش غالم حسي  15405066

18 داود سليمان حمدان الغافري 14279407

19 سالم نارص أحمد الغزاىلي 24379568

20 ي
ز
المعتصم محمد سليمان البوصاف 20842889

21 علي جمعه صالح العريمي 20188924

22 ي
حمد مبارك خميس البلوش  13253582

23 عبدالمحسن عوض درويش العلوي 11275173

24 أيمن راشد سعيد البادي 9715854

25 ي محمد علي مسلم الراسنر 10980166

26 مازن جمعه صالح العريمي 19747453

27 منذر راشد محمد المالكي 23101145

28 اليقظان طالب حميد الشكيلي 28702707

29 محمد محفوظ علي الهطاىلي 12049414

30 ي
عبدهللا سعيد عبدهللا النعمانز 10845071

S. No Name Civil ID

1 خليفة عبيد حسن النوفلي 15202539

S. No Name Civil ID

1 عمر سالم مسلم السديري 12007648

2 عبدهللا عبيد سالم الحجري 9674763

3 عمار سمي  حبيب الزدجاىلي 10419008

4 محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي 8654598

5 ي
ز
ف نارص محمد سالم المرس  18741838

6 ي
محمود سليمان جمعه الهنان  8531299

7 محمد خالد عبدهللا العلوي 18909379

8 عثمان يارس خلفان اللمكي 21278206

9 أسعد عبدهللا بخيت السباعي 27104106

10 ي
طمانز حمزة نارص سالم الير 12767464

11 يارس حميد مصبح المقباىلي 22022122

12 محمد طالب سليمان الشقصي 13318499

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613402: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي احياء : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613408: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



S. No Name Civil ID

1 بهاء علي محمد جواد 12299951

2 ابراهيم حسن ابراهيم العجمي 13974764

3 ي سعيد مسلم حمد العمي  13707247

4 قيس خلفان عمر العامري 8825075

5 عبدهللا راشد عبدهللا الراجحي 8233959

6 سعيد سالم نارص الدويكي 9590899

7 ماجد عوض سليمان الحاتمي 24326769

8 ي
ز
المعتصم محمد طالب العوف 11005653

9 ي
ز نارص سعيد السنانز معي  10286739

10 عبدالعزيز عبدهللا حمد المعمري 8660123

11 نادر مبارك سعيد خينان الشحري 7736284

12 مي
عبدهللا خميس عبدهللا الحرصز 7383697

13 مهنا علي مهنا الكندي 19032738

14 اسعد راشد حمدان السعيدي 8772103

15 محمد خلفان محمد الصباحي 8728783

16 عماد سالم مصبح البحري 24480366

17 ي سلطان محمد سعود السيانر 22646215

18 حمد أحمد محمد السعيدي 25246497

19 مطر سالم محمد المقباىلي 7790395

20 ي حمدان راشد عامر العمي  11621453

21 سيف سليمان سيف الرئيسي 13317037

22 ي  بدر مهنا الرجينر
مصطفز 20858951

23 ي
خليل يوسف أحمد البلوش  8722489

24 ي
ز
ايمن محمد سالم البوصاف 25600082

25 احمد حمد صياح الشكيلي 9205553

26 ي
هود علي سعيد القرينز 19442096

27 ي
سيف حمد منصور الهنان  26780194

28 ي
أحمد ماجد حمدان الحارنى 18975656

29 حمد حمود هالل الفرعي 22765994

30 خلفان حمود راشد الخزيمي 15665544

31 حمد سليمان حمد الفارشي 12467707

32 عمر سلّيم عبدهللا السحمي 11895675

33 أحمد علي نارص المشيقري 19375117

34 لمك خميس علي اللمكي 11244833

35 ي
منترص محمود علي الميمنز 11472113

36 أحمد محمد سيف المعوىلي 11990422

37 حميد عبدهللا علي الشحي 12629653

38 حمود راشد سالم السعدي 26118159

S. No Name Civil ID

1 ي
حمد سليمان السبع الهنان  12653072

2 ي محمد شهاب حمد الغرينر 5573795

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي كيمياء: الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613409: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ياء : الوظيفة  ز ي في 
(ذكر)فنز

24613410: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



3 منذر خليفه جمعه الغافري 4620031

4 مي
عبدالهادي سعيد عبدهللا الحرصز 22910167

5 معاذ علي حمد الحبسي 12583875

6 ي
عبدالملك محمد سيف الهنان  10720874

7 جابر نارص علي الفريسي 24847972

8 عبدهللا زيد علي مزيود الشحي 10209772

9 محمد خليفه سليمان الغافري 25412127

S. No Name Civil ID

1 ي
عزان علي محمد البلوش  9156838

2 أحمد سليمان سيف آل عبدالسالم 10545971

S. No Name Civil ID

1 ي
هزاع محمد هيكل البلوش  9422555

2 عارف عيس سعود العامري 23352224

3 ي
د السليمانز ـّ المعتصم خلفان سعي 23231937

4 ي
محمد احمد سيف الحارنى 22524007

5 يوسف يعقوب رشيد البوسعيدي 8766334

6  علي الكندي
ز علي حسي  10242406

7 ي عبدالعزيز سالم سليمان الكثي  23563602

8 خالد سيف خميس المقباىلي 8035149

9 ي زكريا سيف محمد العير 22429921

10 محمد سعيد حمود الرواحي 8732281

11 عمر سالم سعيد الرقمي 9677282

12 عبدالرحمن حسن بدر البسامي 10301958

13 ي
 
خليل خلفان طالب المحروف 21394641

14 ي ز طالل خميس الزعانر الحسي  11279631

15 ي مهلب خلفان مبارك الرحنر 9391508

16 ي سالم سعيد سالم اليعرنر 14456873

S. No Name Civil ID

1 حمد نارص حمد الهاشمي 3479645

2 ي يوسف سيف الصغي  القنونر 19680593

3 ي فيصل خليفه سالم العير 13219195

4 فيصل مبارك سعيد العامري 11980002

5 علي خميس سليمان العجمي 10301274

6 سالم راشد سيف الزيدي 9178346

7 ي
طارق عيس محمد البلوش  5552445

8 ي محمد علي راشد الكعنر 6503955

9 ي
عبدالعزيز سعيد خلفان القرينز 7921358

10 ي صالح سعيد عبدهللا العير 24333329

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي احياء : الوظيفة 
(ذكر)فنز

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي صحة وسالمة مهنية : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24813451: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

24813448: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ياء : الوظيفة  ز ي في 
(ذكر)فنز

24813450: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



11 عبدالرحيم سيف سعيد الصقري 21379416

S. No Name Civil ID

1 ي
محمد عبدهللا سليمان المقينز 9995507

2 ي أحمد حمود علي اليعقونر 4914562

3 سامي راشد علي اليحمدي 10340802

4 حمزه سويلم علي المقاحمي 14687056

5 يف عبداللطيف خميس جبلي رس  14625303

6 خالد سالم محمد الجهوري 18538725

7 عمر حمد عمر المكتومي 6757783

8 ي
ماجد سلطان محمد النعمانز 7682587

9 ي فيصل يعقوب يوسف الزعانر 12836432

10 سلطان محمد عبدهللا الحبسي 10709283

11 البارق خميس سالم الشحي 11679529

12 عبدهللا نارص حمد المبسلي 13629358

13 طارق عزيز سعيد الحراصي 13624179

14 ي محمد خالد حمود الوهينر 9938667

15 أحمد حميد سالم العلوي 8770381

16 وائل يعقوب زايد الشكيلي 24263861

17 سعود سالم حمد الذهلي 17930771

18 أسعد مسعود سعيد السعدي 21493415

19 محمد سالم سعيد الكندي 11686938

20 يوسف عبدهللا سعيد الشبلي 11600403

S. No Name Civil ID

1 محمد راشد سالم المعمري 9360771

S. No Name Civil ID

1 ي
ز
ي سليمان منصور العوف

هانز 10283874

S. No Name Civil ID

1 مرشد خميس مصبح السعدي 18603324

2 قيس محمد حسن الصالحي 21576784

3 عبدالملك حميد عبدهللا الشكيلي 22355155

4 ي
عاصم حسن خلفان البلوش  18027914

5 ي
محمد عبدالرحيم عيس البلوش  18945315

6 ي هيثم رجب خليفه الرجينر 26274632

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

25013460: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

25013461: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي تصميم جرافيكي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613370: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613371: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة



S. No Name Civil ID

1 نعيمه محمد سليمان البلوشية 7514398

2 هنيه مصبح علي اليحمدية 22136941

3 ريه سعود خلفان المياحية 21595951

4 اسماء خليفه راشد الرشيدية 10809007

5 ناديه سيف راشد المقبالية 20350875

6 فتحية خلف علي المعولية 22638723

7 نوره سعيد سيف الحمدانية 22577017

8 ه محمد سالم الخميسية أمي  18668074

9 يانية حليمه خلف عامر الرس  22384934

10 فاطمة سيف محمد اليحمدية 11329573

11 فاطمه حمدان سيف الندابية 20876314

12 منال طالب محمد العنبورية 13579351

13 ز الخروصية سمّيه سليمان سالمي  21963753

14 زكيه صالح علي المعولية 9808437

15 ناهد محمد سعيد العنبورية 15497712

16 أبتسام سعيد راشد البقالنية 26088335

17 اشجان جمعه علي العامرية 19806761

18 سوسن محمد خميس الرئيسية 13525559

19 رقيه علي طالب الفارسية 25452555

20 هناء خليفه عبدهللا الخضورية 23002736

21 ساره سعيد عبدهللا الخاطرية 24828467

22 غزالن سيف مهنا النوفلية 11120813

23 يانية أثي  علي محمد الرس  11617547

24 فاطمه عبدهللا محمد المجينية 10842233

25 ز عبدالوهاب الكازرونية طيبه حسي  10288059

26 ية لم ضحي سالم العمي  12854236

27 مجان يوسف ابراهيم البلوشية 11373761

28 أم كلثوم سعيد سيف الحارثية 10481887

29 ميعاد عبدهللا مراد البلوشية 8069629

30 رقيه محمد خلف المعولية 18653318

31 طيبا عبدهللا أحمد المجينية 19490831

32 الزهراء سيف سعيد الغافرية 8888772

33 ه سليمان خصيف العرفاتية مني  24293737

34 عائشه محمد سالم الحراصية 15503513

35 ايمان حمدان محمد الوشاحية 8837128

36 ساره محمد أحمد المجينية 9017852

37 زهره محمد سعيد الفالحية 20231931

38 ميثاء راشد عبدهللا الرشيدية 10917575

39 جهينه علي زاهر العدوية 21958301

40 أميمه سليمان يوسف الخروصية 15242812

41 والء سعيد سيف الشكيلية 10970219

42 شيخه أحمد سيف الفرعية 10813916

43 جمان خلف نارص الشقصية 10594874

44 هاجر نارص راشد الصمصامية 20317002

45 وداد رسحان سعيد الخاطرية 18751485

46 عهد عبدهللا سليم المياحية 23297707

(اننى)فنية حاسب اىلي : الوظيفة 

24613373: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



47 االء يارس سليمان السعدية 10358104

S. No Name Civil ID

1 عبدهللا يوسف أحمد الريامي 11040883

S. No Name Civil ID

1 اسحاق محمد عبدهللا الشيدي 18250489

S. No Name Civil ID

1 وز  علي الفي 
ز ليث حسي  9472292

S. No Name Civil ID

1 مروه محمد علي صعر 21113198

2 ز الهام رجب حديد بيت عرضي  19909394

3 انيسه عبدهللا محمد باحجاج 5550985

4 خلود محمد سعيد اليافعية 21753709

5 هاجر سالم محمد باعلوى 4129426

6 ه محمد نارص اليافعية امي  4062603

7 ه مسلم محاد المعشنية مني  15699579

8 زينب محمد سهيل العوايد 20657533

9 نور محمد احمد اليافعية 10420555

10 محمد احمد نبهان الشعشعي 3455299

11 سالم بخيت علي جيدال فاضل 18624669

12 بثينه محمد خميس المشيخية 10931736

13 معاذ احمد سعيد رعفيت 19376649

14 سميه عدنان عبدالرزاق باحجاج 7125921

15 اسامه ابوبكر محمد الحسان 13887621

16 اسماء علي سهيل الشعشعية 19546438

17 اسماء عبدهللا حفيظ الكاف 8324435

18 مازن سعيد خادم بيت عبيدون 19488756

19 دعاء أحمد أبوبكر الذهب 4589659

20 بلقيس سالم عامر المعشنية 20853237

21 غزوه فائل فرج بيت رجيبون 15157763

22 بلقيس محمد علي قيطون الشحري 20961129

23 فاطمه سالم عامر العوائد 26720094

24 عمية طفل بخيت مبارك الير 22043631

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

ي صحة وسالمة مهنية : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24813452: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613397: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

ي صحة وسالمة مهنية : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24813454: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24613392: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي تصميم جرافيك : الوظيفة 
(اننى/ذكر)فنز



S. No Name Civil ID

1 ه سالم محمد الشنفرية امي  3866328

2 نور ابوبكر احمد الذهب 5829925

3 عزيزه عوض سهيل عامرجيد 15148026

4 نجوى نرص نارص اليافعية 14554664

5 أحمد محمد سعيد الزوامري 14675532

6 سعيد محمد سعيد الزوامري 14675302

7 أحمد سعيد سالم عامرجيدالمهري 5352456

8 ية خديجه سهيل سالم العير 6454753

9 يفه بخيت مستهيل كشوب رس  18646917

10 لمياء محمد صالح باحريش 5073079

11 عزه عوض احمد جيشيان الشحري 5650517

12  سهيل علي المهري
منز 5131755

13 ي العمري
طليعه علي عبدهللا الحبس  7158405

14 هيفاء مقبل علي العولقية 61985643

15 حنان عبدالرحمن سعيد الشجيبية 11707808

16 مريم محمد علوي باعلوي 19006237

17 فاطمه عيس احمد العنسية 3481172

18 نائفة احمد معتوق الزوامرية 19546316

19 ي محمد معتوق الشحرية
تهانز 4720459

20 امل احمد محمد فلخ الشحري 6744174

21 ي الشحري
امينه محمد احمد ثفنن  21724081

22 ايمان بخيت حسن المعشنية 5131544

23 دينا محمد سالم باعلوي 6650757

24 رزان عبدهللا سالم الرواس 12367401

25 ى علي مسعود العوائد
برس  6663522

26 غاده أحمد سالم الشنفري 5264236

27 ه عبدهللا عبدالرحمن اليافعي سمي  9321729

28 تسنيم سعيد عوض قاووق 11440059

29 ارسار صديق محمد باصديق 10344164

30 فاطمه عبدهللا علي الغريبية 6131835

31  علي محمد العوائد
منز 22469111

32 غونه مسلم مسعود بيت سعيد 6865337

33 فاطمه محمد أحمد السباح 11887878

34 ميساء عوض صالح باقوير 13425637

35 بيان سعيد سالم العنسي 13375963

36 سلوى سعيد سالم قهور المهري 10126699

37 ي ساميه سالم سعيد ذيشليل الكثي  5666861

38 والء علي عوض الشنفرية 5295246

39 ورده أح مد محمد فلخ الشحري 23174076

40 دنيا مبارك عبدهللا العلوية 11566936

41 خديجه سعيد عمر مفلح 14993209

42 ي عبدهللا بريك اليافعي نوار ناحر 13897009

S. No Name Civil ID

24613393: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24713422: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



1 رقيه سعيد احمد جعبوب 20121903

S. No Name Civil ID

1 وداد صنجور جمعان بيت خليفه 5250122

2 طفول احمد حبكوك كشوب 4459101

3 لينا خالد احمد العليان 10382953

4 ز اسماء خميس مخالف بيت عرضي  4982927

5 ي سميه حسن محسن الكثي  5089863

6 دينا صالح عبدهللا بن حيدر 13523593

7 زينب علي احمد العجيلية 10920352

8 عامر سعيد احمد العوائد 5670002

9 نور مالك علي النهاري اليافعي 20166019

10 نور مسلم سعيد كشوب 5551119

11 وك بيت رعيدان انفال رمضان مير 5231377

12 مريم علي محمد الهاللية 22560539

13 محمد نارص احمد اليافعي 11900225

14 وفاء محمد مسلم رجحيت عامرجيد 13325401

15 اصيله سعيد مسلم العوائد 20781403

16 نور علي سعيد فاضل 8167974

17 هنادي غانم كوت بيت براكه 8356428

18 أسماء بخيت سعيد غفرم الشحري 18539924

19 مروه سعيد عبدهللا الشنفرية 19294128

20 تسنيم محمد احمد الشنفرية 10096378

21 عبي  سالم احمد علي سكرون 12505385

S. No Name Civil ID

1 شيخه محمد سعيد اليافعي 6544109

2 لخيار محمد سهيل العمرية 7475029

3 عمية ه محمد سعيد الير امي  5701752

4 عزة عوض جمعان بيت سويلم 22693911

5 صفيه مسلم سعيد حاردان 6957983

6 كوثر سالم عبدهللا محروس الصيعري 7888068

7 ايثار سعيد جمعان بامخالف 9365856

S. No Name Civil ID

1 ي ز جاسم راشد محفوظ المجي  11511899

S. No Name Civil ID

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24813441: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24813442: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613378: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24613380: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



1 سليم نارص سليم الخميسي 4158919

2 مية هند خميس سيف الحرصز 7021063

3 اسماء زايد خلفان الراشدية 18608109

4 ه محمد سيف القصابية أمي  10249379

5 سالم سعيد خميس الهطاىلي 7540196

6 زوينه حمد محمد الهنائية 18381706

7 ابتسام مبارك نارص السالمية 4274613

8 رشا سالم سعيد الرواحية 19853847

9 مية سالمه زاهر سالم الحرصز 12808925

10 آمنه سالم محمد النبهانية 18209579

11 عرصيه خلفان عصام العطابية 18788802

12 بثينه صالح منصور الكندية 20645526

13 خوله خلفان حميد الشعيلية 13001758

14 فاطمه سليمان عبدهللا الصباحية 14306825

15 ساره مسعود سالم الخيارية 20527158

16 يانية فاطمه محمد أحمد الرس  20603165

17 نوره خلف راشد الجامودية 21514872

18 يفه نارص سعيد الكندية رس  11972984

19 بثينه علي محمد الراشدية 11127312

20 خديجه عوض خلفان الحجية 20541643

21 نوال سليمان عيس الريامية 21465913

22 افتخار حمد حميد الخصيبية 3491835

23 منز يعقوب محمد الخروصية 21492592

24 ية هديل خلفان حسن العمي  18266973

25 وق سعيد سالم الرواحية رس  20737272

26 حاكمه حمود سعيد الخميسية 21884698

27 زوينه حمد نارص الهاشمية 8418185

28 ية نور خالد هالل الجير 19046084

29 نرصاء حمدان حميد الهديفية 12735639

30 لبنز عبدهللا سعيد السعدية 10839794

31 مروه خلفان خليفه الشيبانية 23511187

32 ايمان سليمان احمد المحروقية 23591048

33 فخريه نارص سالم الكندية 15255887

34 يانية رقيه خليفه محمد الرس  21444231

35 صفاء محمد حمود الريامية 23453078

36 أسماء حمد سعيد الفهدية 5882959

37 جليله محمد طالب المحروقية 24332454

38 فاطمه عيس سعيد االسماعيلية 11574639

39 وضحاء حمود عبدهللا الهنائية 22374763

40 ماريا عيس سالم الرواحية 23831361

41 ز الهنائية انتصار نارص سالمي  22054429

42 جواهر مرزوق مبارك الجراح 11829295

43 نورالهدى صالح سيف الهاشمية 8321321

44 بلقيس سالم راشد العاصمية 14040007

45 ية مريم منصور رسور الجير 22907151

46 رميسه نارص سعيد العامرية 25191165

47 مية بثينه أحمد حمود الحرصز 8179605

48 شيماء صالح عامر العامرية 7801337

49 ه خميس سليمان الجامودية مني  14023505

50 رائده سعيد مانع السالمية 8588129



51 عبد الرحمن سالم علي الخروصي 25066293

52  علي السابقية
ز أميمه حسي  8171791

53 مناهل حمد محمد الرواحية 12781485

54 مروه خميس راشد الخاطرية 19413249

55 زينب نارص حارب الوردية 8644515

56 سلوى سعيد محمد التويجرية 24580222

57 رّياء حمود سالم الهدابية 25232186

58 هاجر محمد سعيد الريامية 20303854

59 فاطمه أحمد محمد العزرية 12739005

60 ه سالم علي النبهانية أمي  12029948

61 مالك سعود عامر التميمية 8766915

62 مريم ساعد سعيد الهاشمية 10734411

63 شيماء محمد علي الهنائية 27093431

64 ذكرى عبدالقادر جمعه الهنائية 9348416

65 جليله يارس ثابت الزكوانية 26853775

66 منز محمد خلفان العفيفية 20779863

67 خديجه سليمان سالم الشكيلية 8516027

68 دعد علي عبدهللا التوبية 26370063

69 حوراء علي سيف الهنائية 8716898

70 زمزم يعقوب سيف الهنائية 13824787

71 زينب محمد عامر الصارمية 18228427

72 شذى ماجد نارص المحروقية 12753683

73 مالك محمد حميد المحروقية 26308685

74 ساره سعيد محمد الهنائية 27706172

75 براءه يوسف قسور العامرية 21364793

76 تسنيم ابراهيم سعيد الشعيلية 23657699

77 عزيزة جمعة نارص المعمرية 23662771

S. No Name Civil ID

1 خلود سعيد محمد الكندية 11767205

2 رجاء نارص سالم الرحبية 22223681

3 أسماء سليمان صالح القصابية 22695072

4 دعاء عبدالرحمن عبدهللا الدغيشية 5276332

5 شيخه نارص خميس الشكيلية 14229521

6 مروه احمد محمد الجابرية 5628175

7 ليل خلفان نارص الريامية 13845714

8 ري  هام زايد فرج الخليلية 23638044

9 ية ندى حمدان علي العير 5530848

10 اق صالح مطر الهطالية ارس  12448718

11 بثينه نارص محمد السيابية 10170638

12 ه مصلح حارث المصلحية أمي  20209898

13 منال محمد حارب الهنائية 12502528

14 هناء حمد سالم المفضلية 7490113

15 أميمه ربيع عبدهللا التوبية 12882784

16 عال علي راشد الهنائية 21343124

17 ساره درويش عبدهللا المحروقية 13565265

18 شمساء عبدهللا محمد السيابية 24637333

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24613381: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



19 صفاء سليمان سعيد السيابية 25542887

20 حنان سالم عبيد الهنائية 12024469

21 ابتسام خلفان شغيل الراشدية 25159762

22 بلقيس سلّيم سالم التوبية 27093201

23 نجوى نارص سالم الرحبية 27344875

S. No Name Civil ID

1 شبيب احمد محمد البوسعيدي 13842652

2 باسل نارص عبدهللا الكندي 9687753

S. No Name Civil ID

1 سعيد حمد سالم الريامي 12257111

2 ي عبدالرحمن عبدهللا سليمان الححر 21037782

3 زكريا عبدهللا نارص البوسعيدي 17890203

4 محمد عامر سعيد الخاطري 18222368

5 ي
رائد راشد سعيد الربعانز 6294446

6 سعيد سليمان سعيد الوائلي 22902056

7 عدنان عثمان علي الرواحي 9430493

S. No Name Civil ID

1 ثريا مصبح عمي  الصبحية 20634826

2 ية عزه محمد حارث العير 14607884

3 زينب محمد سيف الخايفية 19616535

4 جميله علي راشد الكندية 3757701

5 انتصار نارص سالم السالمية 21579124

6 شفاء سالم سعيد السيابية 15343333

7 سميه خصف محمد الخروصية 14082669

8 فاطمه عبدهللا علي البوسعيدية 3861857

9 رهام محمد بريك الريامية 14814058

10 رقيه حمد محمد الخروصية 4173052

11 أمل محمد سالم الهنائية 19755704

12 فية الغاليه حمد علي المرس  18691442

13 مزنه سليمان عبدهللا الصباحية 7412645

14 ه سعود ساعد السيابية أمي  22039406

15 ميسوره يحن  نارص الرواحية 22910172

16 أصيله أحمد سعيد السيبانية 8230718

17 ية رجاء حمود أحمد العير 24200675

18 ية جواهر علي حمد العير 9030088

19 مريم سالم حمد الذهلية 18675304

20 اشدية فاطمه محمد حمود الير 10009018

21 ى سيف بدر البوسعيدية برس  8771804

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613382: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613383: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24613384: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



22 نشوى سالم سليمان النبهانية 25212419

23 ناهد سعّيد سالم العامرية 23012172

24 سناء سعيد محمد الهطالية 24825526

25 ية الشيماء خميس موش العير 8499878

26 هدى عبدهللا علي التوبية 20776125

27 أزهار محمد حمد السيابية 19785234

S. No Name Civil ID

1 جليله علي سالم الرواحية 14710578

2 شيخه نارص سيف الهاشمية 13263064

3 موزه محمد نارص العفيفية 10214829

4 ساميه سالم سعود أمبوسعيدية 7628668

5 نوال عيس محمد السنانية 18062328

6 ي الوليد سليمان زاهر العير 18591201

7 صبحاء يعقوب عبدهللا العامرية 18777892

8 نجاة علي حمد العوفية 18364515

9 مروه سعيد عبيد البوسعيدية 15454166

10 مريم جمعه علي التوبية 21576816

11 ندى جمعه نارص الحجية 13072417

12 شعثاء غصن منصور الريامية 15100102

13 ورده صالح عني  الرواحية 8118109

14 ي
أحمد سعيد أحمد الشيبانز 3267162

15 بهّيه نارص علي المعدية 21816768

16 ندى سعيد مسعود العامرية 8679262

17 ي محمد سعود محمد الجير 21911304

18 ه عبدهللا سلمان الهنائية أمي  5549124

19 ميساء سالم حمد العوفية 18232577

20 وفاء نارص محمد البوسعيدية 12936884

21 مهناء عبدهللا محمد الرواحي 12565311

22 عائشه علي مهنا النبهانية 23440922

23 هيثم محمد حمود الصباحي 22187407

24 سلوى سالم عبدهللا الرواحية 4158638

25 ايمان راشد خميس الكندية 24237866

26 ية زينب محمد سالم العير 13846224

27 مية عبي  سالم منصور الحرصز 15034056

28 مية سماهر زاهر سالم الحرصز 9340283

29 نهال خليفه سليمان الهنائية 22441122

30 ميساء سيف عبدهللا الراشدية 11167595

31 منال مظفر الذيب العويمرية 23377713

32 حنان سعيد محمد السيابية 19467317

33 موزه نارص سالم الفرقانية 19474853

34 وفاء عبدهللا سالم البوسعيدية 18263892

35 أحالم محمد سعيد المحروقية 7623372

36 ساره حمود حبيب أمبوسعيدية 25368137

37 م عبدهللا العامرية
ّ
أفراح مسل 25343604

38 احالم حمد خلفان الرواحية 19917326

39 ي
مختار محمد مهنا الهنان  8106586

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(اننى/ ذكر)فنز

24613385: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



40 جواهر محمد سليمان المحروقية 10060648

41 عائشه حمد منصور المفضلية 8936915

42 ماريه سليمان سيف الصباحية 23530879

43 عبي  عبدهللا نارص المغدرية 26307083

44 ريم راشد علي الهنائية 9434927

45 خالد يعقوب خلفان الفهدي 12412497

46 ساميه عبدهللا سعيد الهديوية 20257709

47 ابتهال سليم حمد الهنائية 9933347

48 ي محمد سعيد خلف العير 18697586

49 يقية اق خليفه علي الرس 
ارس  8987705

50 امل عبدالسالم مبارك الذويبية 10204485

51 آالء علي حمدان الجديدية 9770086

52 رفاء نارص سعيد المحروقية 25631935

53 ثراء عبدهللا محمد الهنائية 12420504

S. No Name Civil ID

1 رقيه محمد سليمان الصقرية 15168852

2 زينه ساعد عويض التوبية 9113329

3 شاديه زهي  زهران البوسعيدية 11578179

4 بدريه سالم راشد البوسعيدية 15386767

5 جواهر علي سعيد الخاطرية 19588064

6 نوال راشد علي العامرية 15012731

7 هدى محمد سعيد العزرية 15267012

8 مريم غريب المر الصبارية 19035576

9 ثرياء سيف عامر الهنائية 15370517

10 ميساء عبدهللا سيف الندابية 20063087

11 فاطمه سليمان محمد الغافرية 13120509

12 بلقيس محمد علي البوسعيدية 13599023

13 صباح علي العبد البوسعيدية 7651188

14 ية اعتدال عيس صالح العير 13048614

15 مريم علي سيف الندابية 18334086

16 ساره علي خميس الحنشية 8162705

17 ي خميس جمعه التوبية
تهانز 6362375

18 أنوار سعيد حميد العاصمية 19418152

19 آمنه محمد علي الهنائية 9578535

20 منال خطام عصام الغافرية 21567399

21 يقية أفراح عامر محمد الرس  5285061

22 حليمة محمد عبدهللا الريامية 22899322

23 مريم عبدهللا سعيد الكندية 20220289

24 ميساء حسن يوسف الناعبية 23364845

25 خلود خميس خلفان الكندية 5899048

26 رجاء سالم حمود الحراصية 22498726

27 ايمان حمد سالم المحروقية 5943919

28 رضيه سالم سليمان السالمية 20211265

29 موزه سعيد سالم الهاشمية 12986475

30 أنوار محمد احمد المحروقية 23605152

31 أمينه عوض خلفان الحجية 23334701

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

(اننى)فنية حاسب اىلي : الوظيفة 

24813434: رقم الوظيفة 

المجموعة األوىل



32 نوال سعيد نارص العامرية 20296273

33 ية ابتسام سويدان جمعه العير 9582455

34 زمزم سالم سيف البوسعيدية 8177578

35 طمانية عهود محمد علي الير 24246843

36 ه خميس علي الموت أمي  24279805

37 ميعاد عبدهللا حمود الهنائية 6752969

38 خلود حمد أحمد اليحيائية 9063636

39 ارساء عبدهللا خميس السعدية 14841706

40 بدريه سلّيم مسعود الحمحمية 23693476

41 أسماء اسحاق يعقوب النبهانية 9621237

42 زوينه مسعود عبدهللا الشقصية 9520684

43 نرصاء عوض سلوم النارصية 11736271

44 االء سليمان محمد الندابية 27124449

S. No Name Civil ID

1 انوار سالم خلفان الرواحية 15111787

2 وفاء أحمد خليفه الريامية 14579642

3 مليكه هاشل حمدان الهنائية 13009207

4 ابتسام زايد خميس العامرية 13877797

5 عبي  سالم خلفان المحروقية 17989146

6 يقية هاجر علي نارص الرس  18591131

7 موزه سعيد علي الهطالية 18949577

8 عاليه علي العبد البوسعيدية 7628935

9 سعاد سليمان عبدهللا القصابية 14707838

10 ي أحمد حمد الرواحية
أمانز 5571345

11 ايمان عبدهللا حمدان الناعبية 12510274

12 عزاء سيف علي الوردية 18214262

13 ية نوره سعيد مسعود العير 11903006

14 أزهار محمد زهران الرواحية 9910537

15 مليكه هالل علي الهنائية 8905005

16 نرصا سعيد هديب الهاشمية 15135196

17 زينب نارص عبدهللا العدوانية 15336913

18 ي
ه خليفه خلف أوالد ثانز أمي  21251205

19 كوثر علي سيف الهنائية 19052701

20 اسماء سعيد محمد العمرية 20621733

21 ية خلود نارص محمد العير 18667494

22 شيخه حمد سالم المحروقية 13769253

23 فاطمه نارص علي العزوانية 20481188

24 حليمه محمد علي السيابية 21494347

25 كريمه حمود سعود الرواحية 22453354

26 نجّيه نارص سعيد العامرية 21071526

27 سميه سالم سعيد الهميمية 7868363

28 كوثر سعود علي البوسعيدية 11904749

29 سمّيه عبدهللا محمد الهميمية 21855294

30 الهام محمد حميد الشكيلية 4022584

31 خالصة سالم محمد المحروقية 24339267

32 زكيه حمد محمد الريامية 5814378

وى ز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بيز

(اننى)فنية تصميم جرافيك : الوظيفة 

24813435: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية



33 مروه خلفان خلف التوبية 8562351

34 ريم سالم عبدهللا الحراصية 22498867

35 عائشه خميس محمد الحنشية 10418382

36 نوف مسعود علي الهطالية 10391409

37 مريم محمد خالد الهاشمية 14468012

38 ية هيفاء سعيد حمد العير 13383525

39 مريم عبدهللا حميد الهنائية 21274897

40 مريم هالل زاهر البوسعيدية 18729723

41 جواهر حمود ماجد المحروقية 15135899

42 سالمه محمد علي الربعانية 22779489

43 فضه زاهر مرهون الداودية 13835881

44 ثرياء سليمان محمد السليمانية 18760954

45 شهد سعيد علي الهطالية 10795443

46 أنوار علي حميد الشكيلية 10965649

47 وصيفه فاضل محمد الخميسية 8039997

48 فاطمه نارص عبدهللا العدوانية 15442618

49 ة محمد عمر السيفية أمي  22962264

50 وداد تيسي  مرهون الصبحية 24952004

51 بلقيس عبدهللا علي اليحيائية 8886903

52 شمساء سالم نارص العامرية 24834269

53 داليه عبدهللا الصياح المحروقية 21583166

54 زينب مسعود راشد العوفية 25184637

55 مروه محمد احمد المعدية 9674922

56 فصايل سعود سالم الرواحية 21367269

57 عائشه عبدالعزيز عمر الجابرية 9751659

58 زينب سعيد حمد الصوافية 19470681

59 زهره سعيد عبدهللا الصبحية 25605415

60 غدير محمود عبدهللا الهاشمية 9911882

61 زينب محمد عيس الشامسية 13820417

62 ي
نسيبة يارس سعيد أوالد ثانز 27726777

S. No Name Civil ID

1 شهاب حمد سالم العلوي 11147922

2 محمود مسعود حمد الغافري 14726419

3 محمود سليمان حميد المقباىلي 25272862

4 ي فيصل يوسف حمد العير 14146537

5 أكرم سالم حمد الشكيلي 12631123

S. No Name Civil ID

1 منصور مصبح حمد المنعي 12912631

2 ي
عبدالعزيز عبدهللا مبارك البلوش  11117525

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613388: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية

ي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعير

ي حاسب آىلي : الوظيفة 
(ذكر)فنز

24613387: رقم الوظيفة 

المجموعة الثانية


