
 

 

 

 

 

 

 

 2021ديسمبر  3التاريخ 

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(الوظيفة

 24713416: رقم الوظيفة

 المجموعة األولى

 االسم م

 خالد حمد حمود البطراني 1

 محسن سعيد المسكريأحمد  2

 محمد سعيد سلطان الحبسي 3

 ادريس سالم راشد الشرجي 4

 أحمد محمد حمد الجهضمي 5

 راشد سالم راشد العذوبي 6

 خالد سليمان سيف العذوبي 7

 عيسى سعيد سلطان المسروري 8

 أحمد حمود محمد الطوقي 9

 هالل راشد خلفان الحبسي 10

 خلفان عامر الحبسيمحمد  11

 زاهر حمود سيف الحبسي 12

 محمد هارون محمد البلوشي 13

 محمد سعيد حمد العبيداني 14

 عزيز صالح محمد الحسيني 15

 أمجد سلطان سعيد الجابري 16

 حامد محمد سعيد الحبسي 17

 معاذ صالح سالم المسكري 18

 عمر حميد رشيد الضاوي 19

 ناصر سعود العامريجمال  20

 إبراهيم سيف حمد المنجي 21

 عبدالعزيز عبدهللا محمد البطاشي 22

 مهند حمد خلفان الشكيري 23

 اسماعيل سعيد مسعود الحبسي 24

 عبدهللا حمد محمد البراشدي 25

 سالم علي سالم البلوشي 26

 محمد محسن سعيد الشرجي 27

 خلفان سليم االبرويمحمد  28

 ناصر حمود ناصر النيري 29

 محمد سلطان حمد الجابري 30

 حمد سالم عامر الحجري 31

 عبدالعزيز حمود عبدهللا الحبسي 32



 أيمن صالح سعيد المسكري 33

 أسعد سليّم ناصر الرواحي 34

 خالد خلفان محمد الهديفي 35

 سيف سالم البوسعيديمحمود  36

 مجدي عبدهللا مرير الحبسي 37

 عصام محمد عبدهللا الحسني 38

 احمد سعيد نصير الرواحي 39

 شهاب سعيد ناصر النيري 40

 عيسى حمدون حمد الحارثي 41

 عزان سعيد عامر الحجري 42

 أحمد خميس مسلم الهيملي 43

 يونس أحمد سعيد البرواني 44

 عبدهللا حليس الحجريماجد  45

 يوسف خلفان غافل الغازي 46

 راشد سعيد حمود الوهيبي 47

 عمار راشد سعود العامري 48

 محمد سعيد سالم الراشدي 49

 عبدالعزيز سعود سالم اليحمدي 50

 هالل سعود احمد الحارثي 51

 مصعب محمد حمود المنجي 52

 خليفه مسعود الحنظليمازن  53

 احمد حمد عبدهللا الظفري 54

 سالم علي حمد البراشدي 55

 خالد هالل سعيد النهدي 56

 فيصل سعيد شطيط المسلمي 57

 مرشد مرهون سيف البدوي 58

 خالد سعيد سيف البرواني 59

 ابراهيم محمد سليم المغيري 60

 خلفان بريك البوسعيديمحمد  61

 نواف جمعه سالم الشرجي 62

 منتصر ناصر عامر المنجي 63

 حميد راشد حميد الراشدي 64

 عادل علي أحمد العزري 65

 عبدهللا زايد سليمان الجهضمي 66

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 فني هندسة حاسب آلي )ذكر/انثى(الوظيفة : 

 24613377رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 عزه ناصر سيف السيابية 1

 شاديه سيف ناصر الحبسية 2

 أمل مسعود سعيد السيفية 3

 بهيه سيف مبارك الجلندانية 4

 عطيه سليمان صالح اليزيدية 5

 عزه أحمد علي الحارثية 6

 سالم عبيد الحبسيةامالك  7

 زيانه ناصر سيف السناوية 8

 نعيمه حمد حمود الصوافية 9



 أميره حمود أحمد السعدية 10

 بشرى اسحاق يعقوب النبهانية 11

 أفراح حمدان برغش الرواحي 12

 غاليه عبيد مسعود الحجرية 13

 شيخه سعيد سالم السيفية 14

 سعيد سالم الحبسيةرابعه  15

 خديجه حمد محمد الحجرية 16

 أماني سالم حمود الحجرية 17

 سميه سالم سعيد النعمانية 18

 اميره حمد سعيد الهاشمية 19

 فاطمه علي سعيد البدوية 20

 عزيزه ناصر علي الحارثية 21

 ياسمين سعيد سيف النعمانية 22

 حمدان محمد الحجريةسالمه  23

 هيام سعيد احمد المنجية 24

 موسى سليمان ناصر المسكري 25

 اميره عزان عامر الكويلية 26

 أسماء راشد سالم المنجية 27

 عبدالمجيد ناصر حميد السابقي 28

 عذراء حمود سعيد النوفلية 29

 ايمان سعيد عبدهللا البروانية 30

 عيسى سالم السباعيةعبير  31

 ناريمان حمود مسعود المحرزية 32

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24813433رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 محمد سالم عبدهللا الحارثي 1

 محمد راشد البوسعيديشهاب  2

 نبهان سليمان محمد اليزيدي 3

 ابراهيم يوسف راشد البلوشي 4

 سالم محمد سالم الشهيمي 5

 صالح سعيد سليمان السيابي 6

 عامر علي سيف الراشدي 7

 ياسر سيف سعيد الرحبي 8

 فهم عبدهللا مبارك الجهضمي 9

 محمد سيف خميس المحرزي 10

 صالح عامر النعمانيخالد  11

 سيف عبدهللا ماجد الصوافي 12

 سالم ماجد سالم العزري 13

 ماجد عبدهللا محمد الحارثي 14

 منذر مرهون أحمد الحربي 15

 أحمد سيف خلفان الحبسي 16

 أسعد محمد سعيد الحارثي 17

 خليفه سالم خليفه المغيري 18

 محمد ناصر المسعوديحمدون  19

 غالب سعيد محمد الحجري 20



 سلطان سعيد سالم الشبلي 21

 مهند سالم حمود المسكري 22

 قصي أحمد سيف الجهضمي 23

 المهند سيف عامر المعولي 24

 سلطان سالم راشد الحجري 25

 بدر ناصر حمود الهاشمي 26

 سعيد علي سيف النجيدي 27

 حمد الدويكيعوض سيف  28

 محمد خليفه سالم الريامي 29

 اليقظان يوسف محمد المسكري 30

 أحمد حمد سعّيد العامري 31

 محمد يحيى محمد البوسعيدي 32

 أحمد ابراهيم قرطع النهدي 33

 منذر عبدهللا سليمان الحبسي 34

 سالم عبدهللا راشد المسكري 35

 محمد سعيد الصوافيحمود  36

 عبدهللا علي صالح الغيثي 37

 علي محمد سلطان المحروقي 38

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 الوظيفة : فني هندسة الكترونيات واتصاالت

 24613376رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 أمينه سيف حمد بني عرابة 1

 سالم خميس العيسريةفاطمه  2

 فاطمه حمود محمد البدرية 3

 سعيد جمعه خلفان السعدي 4

 تهاني مالك سعيد الشبلية 5

 أحالم حمود سعيد الشرجية 6

 سليمه سيف حمد اإلسماعيلية 7

 بدريه هالل سعيد الحبسية 8

 ندا خالد سعيد النافعية 9

 سعيد مبارك المحاربيةليلى  10

 مياء سالم حمود الحجرية 11

 هيثم سيف علي الخالدي 12

 هدى محمد حميد الحارثية 13

 شيخه محمد عبدهللا الرحبية 14

 وزراء سعيد حمد الهاشمية 15

 صفيه عامر قيس الشيبانية 16

 عواطف سعيد سيف الحسينية 17

 ناصر سليمان الرواحيةكلثم  18

 فاطمة سيف محمد الحبسية 19

 صفاء سعيد خلفان الطالعية 20

 حبيبه عبدهللا سعيد المسكرية 21

 بسمه سليمان خلفان الرحبية 22

 شيماء حمود محمد الحبسية 23

 أميره عامر سالم المسعودية 24

 عزاء احمد حمد الحارثية 25



 سعيد سليم الحبسيةوالء  26

 ورود سليمان سعيد الوهيبية 27

 زوينة حمود سعيد األغبرية 28

 مني حمد محمد الحمحامية 29

 مياده هدوب حمد العلوية 30

 انتصار صالح خلفان الجابرية 31

 حميد سعيد حمد الهاشمي 32

 هاجر أحمد صالح الحارثية 33

 سعيد حمود الصوافيةعائشه  34

 سهام خليفه سعيد النعمانية 35

 أنوار سعيد حمد البراشدية 36

 سهى عبدهللا سالم الكويلية 37

 ابرار خليفه عبدهللا المسكرية 38

 مهجه سلطان سيف الشرجية 39

 عائشه حمد عامر الراشدية 40

 ثرياء سعود محمد الرحبية 41

 أحمد عبدهللا الصقريةأروى  42

 شيماء صالح ياسر الراشدية 43

 رحمه سعيد محمد الحجرية 44

 مروان هاشم عامر السعدي 45

 فاطمه حمد محمد الحجرية 46

 ثمنا عباد الخطير القعدوية 47

 خلود سليمان شافي الشرجية 48

 رحاب مسعود حمود النيرية 49

 مرير حارب الحميضيةهاجر  50

 حسناء سليمان حمود الحجرية 51

 ريميه صبيح حمدان الوهيبية 52

 جوهرة ناصر مرهون الرحبية 53

 آمنه محمد أحمد الشبيبية 54

 هناء محمد سالم الرواحية 55

 حسام سيف فايل المالكي 56

 جواهر مصبح سالم الحبسية 57

 خلفان السعديةريم سعيد  58

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24613406رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 سلطان سالم سليمان الحبسي 1

 منذر احمد خميس البلوشي 2

 أحمد محمد ناصر السعدي 3

 يعقوب محسن القاسميمحمود  4

 راشد عبدهللا محمد الكندي 5

 اسماعيل احمد سعيد السيباني 6

 حمود محمد عزان الراشدي 7

 أنس ادريس ناصر الخروصي 8

 أسعد سعيد عبدهللا العدوي 9

 مهنا حمد مهنا الشكيلي 10



 محمد عيسى يوسف البلوشي 11

 محمود خلفان علي المنذري 12

 محمد مبارك البوسعيديأحمد  13

 مكتوم عوض سليمان الهنائي 14

 باسم خلفان حمد الناصري 15

 علي طالب سالم المسلمي 16

 محمود غابش زايد الهدابي 17

 سالم علي ياسر السالمي 18

 نصر ناصر سعيد الراسبي 19

 سعيد محسن سعيد البطراني 20

 سعيد محمد الجلندانيمحمد  21

 محمد خميس محمد العامري 22

 محمد عبدهللا سلطان البوسعيدي 23

 رشاد سالم خلفان العمراني 24

 خالد جمعه حارب الهنداسي 25

 عمر أحمد راشد الحوقاني 26

 منير علي جمعه الخروصي 27

 محمد سعيد سعيّد التوبي 28

 خليفه ابراهيم السالميخيري  29

 محمد يحيى محمد البطاشي 30

 أحمد راشد مسعود الغيثي 31

 سلطان سيف صالح الجابري 32

 حمد حمود عامر الحبسي 33

 محمود حارب منصور التوبي 34

 مراد عبدهللا مراد البلوشي 35

 إبراهيم غريب ربيع السيابي 36

 سليمان عبدهللا البراشدياحمد  37

 محمد عثمان محمد العثماني 38

 نوح زاهر عبدهللا البوسعيدي 39

 أيوب حمود حمد السعدي 40

 رضا خالد ناصر الدغيشي 41

 محمود جمعه حمد الرواحي 42

 ماجد أحمد محمد السعيدي 43

 عبدهللا صالح سليمان المياحي 44

 يحيى عبدهللا السيابيهشام  45

 سيف علي حارب السيابي 46

 أحمد خلفان علي الغيثي 47

 مازن مرزوق جميع الريامي 48

 مكتوم سالم محمد المكتومي 49

 مهند مرهون ناصر الحسني 50

 عبدالعزيز حمد ثني الشكيلي 51

 أمجد سليمان سعيد الشعيلي 52

 مبارك محمد الزدجاليعبدهللا  53

 عناد سالم راشد الحديدي 54

 مروان مسلم سالم المحرزي 55

 محمد علي محمد الرئيسي 56

 سعيد مبارك سعيد الحسني 57

 خلفان موسى خلفان اليوسفي 58



 محمود عبدهللا عامر الراشدي 59

 أحمد سعيد حمدان المفرجي 60

 مسعود ساعد العبريهاني  61

 مؤيد سالم ثاني الحراصي 62

 حمد صالح عامر الطائي 63

 بدر خلفان سالم المطاعني 64

 عادل فايل حمد السنيدي 65

 سعيد علي جمعه المغيري 66

 محمد حارث سيف الصقري 67

 ماجد خصيب مبارك المنذري 68

 سطام عبدهللا ناصر الندابي 69

 خليفه علي الرياميمجدي  70

 سليمان الذئب ناصر الهنائي 71

 نبيل عبدالرحيم مبارك العلوي 72

 جيفر سليمان علي البوسعيدي 73

 محمود سالم درويش الحسني 74

 هيثم سالم علي المعمري 75

 محمد سالم سعيد الكلباني 76

 سلطان عبدهللا سليمان الرحبي 77

 سعيد عزيز الحسنيعزيز  78

 يوسف حمود طالب الشعيلي 79

 مروان عامر سيف العبري 80

 علي حمدان علي العبري 81

 باسل خلفان حمد الجابري 82

 ادريس عبدهللا غابش المعمري 83

 سلطان سيف محمد الدهماني 84

 حمد سعود خميس الراسبي 85

 حذيفه أحمد سعيد السيابي 86

 حميد الحسنيحمد حمود  87

 مهند احمد خلفان الجهضمي 88

 الخليل أحمد خلفان الحراصي 89

 محمد هالل جمعه السرحاني 90

 عبدالعزيز هالل محمد السنيدي 91

 أحمد سيف عبدهللا السعدي 92

 راشد محمد سعيد العبري 93

 حسين شامس علي المجيزي 94

 سعود سالم أمبوسعيديسالم  95

 عبدالعزيز عبدهللا فاضل السليمي 96

 محمد زهران خلف الصبحي 97

 مروان خليفه سعيد الشامسي 98

 محمد سيف عبدهللا الروشدي 99

 صهيب محمد ناصر الندابي 100

 خميس علي صالح السعدي 101

 أمجد علي يوسف الراشدي 102

 سليم محمد الجديليأحمد  103

 معتصم سعيد دادهللا الزدجالي 104

 حسين محمد جعفر العجمي 105

 أمين محمد ناصر السعيدي 106



 عمران عبدهللا حميد الحبسي 107

 عبدهللا محمد عيسى الوهابي 108

 فيصل عبدهللا حجي الكعبي 109

 محمد عبدهللا سعيد الهاشمي 110

 خميس الجديديعلي سالم  111

 أمجد يوسف زهران الحجي 112

 محمد سالم حمد الحدادي 113

 عيسى خليفه علي الوهيبي 114

 ليث عبدالمنعم خلفان الزكواني 115

 خالد حمود سعيد النبهاني 116

 معاذ عبدهللا سعيد العاصمي 117

 أحمد حمد سليمان الوهيبي 118

 عبدهللا سالم الشكيليشهاب  119

 مالك محمد سالم الناصري 120

 أحمد عامر مسعود الشعيلي 121

 عبدالمجيد عبدهللا ناصر المحروقي 122

 محمد خميس عبدهللا السليمي 123

 احمد محمد سيف الهنائي 124

 أحمد عبدالغفور عبدالحميد البلوشي 125

 احمد عبدهللا الحارثيخالد  126

 أحمد محمد عامر الراسبي 127

 ادريس علي عبدهللا العبري 128

 محمد صالح احمد الهنائي 129

 عبدهللا درويش منصور الناصري 130

 محمد سليمان محمد الراجحي 131

 محمد سالم خلفان الرحبي 132

 محمد سالم محمد البلوشي 133

 سعيد علي الحضرميالمهلب  134

 عمر ماسي حمد المعمري 135

 سالم خليفه سليمان البيماني 136

 جابر سعيد ناصر العامري 137

 محمد ناصر سويلم العلوي 138

 سالم سليمان سالم التوبي 139

 طارق حمد سالم الهاشمي 140

 المؤيد محمود خليفه الراشدي 141

 سلمان نصيب الرحبيمعن  142

 أيمن مسلم عيد الريامي 143

 شهاب مبروك محمد النعماني 144

 يعرب عبدهللا سليمان اليعربي 145

 المعتصم حمود محمد الصقري 146

 عبدالملك مسلم سالم الهنائي 147

 أدهم محمد ناصر السعدي 148

 أحمد سالم راشد الوهيبي 149

 سالّم الشكيليقيس سالم  150

 اليقظان راشد علي الحارثي 151

 عبدالحميد عبدهللا خميس البداعي 152

 محمد سلمان مسلم العميري 153

 راشد صالح مسلم الهواسي 154



 قيس زايد سليمان المنذري 155

 هود سالم سليمان الفهدي 156

 عبدالمجيد عبدهللا سواد الزيدي 157

 عمير محمد الغافريأحمد  158

 عبدالمجيد مال هللا عيد الوهيبي 159

 علي خليفه محمد المعمري 160

 محمود خميس حسن البلوشي 161

 صالح خميس سالمين الجديدي 162

 خليفه صقر خليفه الكندي 163

 محمد سعيد راشد المويسي 164

 سعود حمد سالم الشعيلي 165

 محمد قاسم الحماديأحمد  166

 يوسف سالم سيف الغالبي 167

 أحمد عبدهللا منصور العدوي 168

 أحمد سعيد حمد الشقصي 169

 ابراهيم محمدقاسم ابراهيم . 170

 عبدالملك ناصر عبدهللا العبري 171

 سالم راشد سالم الريامي 172

 التقنية والعلوم التطبيقية بالخويرجامعة 

 الوظيفة : فني هندسة مدنية )ذكر(

 24813444رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 مسعود خليفه حمد العلوي 1

 عبدهللا سالم حمود الحجري 2

 عزالدين سالم هويشل الهنائي 3

 احمد خميس محمد السيابي 4

 عادل حسن البحرانيمنير  5

 محمد عبدهللا راشد البريكي 6

 طارق عزيز سعود المحروقي 7

 نصر خميس ناصر المعولي 8

 محمود سليمان مبارك الخنبشي 9

 عبدالرحمن سالم علي العبري 10

 يعقوب راشد سالم الهنداسي 11

 أحمد عبدهللا حمدان الحمحامي 12

 سعيد عبدهللا الباديعبدهللا  13

 العباس خميس عبدهللا الراسبي 14

 محمد سلطان حمد الرواحي 15

 محمود ناصر سالم الناعبي 16

 حمدان عامر سيف الشبلي 17

 سلطان ناصر مصبح الكلباني 18

 أحمد عبداألمير حبيب آل سنان 19

 محمد هالل محمد السعدي 20

 راشد حمد السعديمروان  21

 سلطان محمد سلطان الرواحي 22

 عبدهللا راشد سعيد االسماعيلي 23

 راشد خميس راشد النقبي 24

 حسين سالم سعيد الجرداني 25



 سرور عبدهللا سرور الكعبي 26

 محمد سالم علي المسكري 27

 سالم ناصر علي القصابي 28

 محمد سليمان الراشديالمعتصم  29

 سلطان سالم راشد البريكي 30

 خليفه حمد سعيد الحبسي 31

 أحمد عزيز سعود المحروقي 32

 قيس سالم سعيد الصباحي 33

 محمد راشد بخيت الحرسوسي 34

 جابر علي عبدهللا الجابري 35

 عبدالعزيز مصبح راشد الدرمكي 36

 ياسر عبدهللا الراشديمختار  37

 زكريا سليمان محمد الشقصي 38

 سالم طالب خلفان القريني 39

 خليل محمد محسن الخليلي 40

 احمد حمود علي المحاربي 41

 عبدالمجيد محفوظ محمد الوهيبي 42

 محمد راشد محمد المقبالي 43

 خالد محمد سويد العلوي 44

 هارون أحمد البلوشيأحمد  45

 يحيى أحمد محمد الهدابي 46

 علي طالب حمد العجمي 47

 سعيد سالم صالح المشايخي 48

 معاذ صالح سعيد المحروقي 49

 يوسف حمد راشد السيابي 50

 سالم بدر سالم المعمري 51

 سالم علي مهوي هبيس 52

 حسام علي سعيد السليماني 53

 خميس عامر الهنائيمانع  54

 مجاهد اقبال غالم البلوشي 55

 يونس سليمان سعيد الصبحي 56

 معد محمد عبدهللا آل جمعه 57

 أيمن ناصر سالم المعمري 58

 محمد حمود حميد البادي 59

 أحمد سعيد علي الشحي 60

 المهند حمود حميد الطوقي 61

 سلطان سيف سليمان العبري 62

 جمعه راشد الوهيبيعبدهللا  63

 عبدهللا خلفان سالم الكعبي 64

 خالد محمد خالد الحبسي 65

 مازن سليمان محمد المسكري 66

 محمد صالح راشد الروشدي 67

 اسماعيل عيسى محمد الصبيحي 68

 ناصر خليفه ناصر المقبالي 69

 محمد خميس محمد الحوسني 70

 سعيد حمد الهنائيهالل  71

 مازن حمد محسن المعمري 72

 مطر سالم مطر البادي 73



 عبدالرحمن هالل محمد المنذري 74

 سعيد عبدهللا أحمد مسن 75

 راشد سعيد سيف البادي 76

 سامي حمد علي العلوي 77

 عزان سلطان سعيد البادي 78

 ماجد سعيد ناصر السعدي 79

 خلفان الشهيميفهد خميس  80

 قيس أحمد محمد السيابي 81

 محمود سعود محمد الفرعي 82

 سعيد خالد خلف أمبوسعيدي 83

 عبدالرحمن عبدهللا سيف الشبلي 84

 عبدهللا مبارك محمد المخيني 85

 أيوب ناصر مسعود المسكري 86

 سعيد سالم حميد الكاسبي 87

 زكريا خادم سيف المعمري 88

 عامر سالم الشعيليمحمد  89

 علي سيف علي الوردي 90

 مازن صالح سالم البوسعيدي 91

 محمد خميس محمد الجهوري 92

 خالد عبدالعزيز سعود المسلمي 93

 مهنّد عبدهللا سالم المحروقي 94

 أحمد حمد علي الراشدي 95

 محمد حسن علي الفيروز 96

 خالد خميس محمد القريني 97

 سعود علي البوسعيديهيثم  98

 حمدان سالم حمد الجحافي 99

 أحمد محمد سليمان الريسي 100

 موسى محمد راشد الجابري 101

 محمد سليمان محمد العلوي 102

 ابراهيم صالح محمد الحامدي 103

 ابراهيم محمد مبارك الوهيبي 104

 سعيد سيف سعيد المصلحي 105

 علي المعمريقصي سعيد  106

 عبدالرحمن حميد جبر المعمري 107

 عمر سعيد عزان البحري 108

 أحمد سالم علي الحراصي 109

 عمر حميد مبارك البادي 110

 سعيد سالم سعيد الجابري 111

 زهران صلت ناصر النبهاني 112

 فالح سالم عبدهللا العلوي 113

 سعيد علي خميس السنيدي 114

 منصور سيف الشرجيمحمد  115

 سليمان عبدهللا سليمان العبري 116

 ماجد عبدهللا سيف العامري 117

 أحمد ابراهيم عبدهللا الكشري 118

 سعود فريش محمد اليحيائي 119

 محمد أنور أحمد العجمي 120

 عمر زاهر عبدهللا الصباحي 121



 سعود ناصر هالل البوسعيدي 122

 سليمان علي الهنائيمصطفى  123

 محمد خالد هالل الحوسني 124

 طارق سالم سليمان الفيالني 125

 محسن سيف سعيد البدري 126

 نبراس يعقوب سليمان الراشدي 127

 منذر سعيد حمد السعدي 128

 عماد سعيد سيف السالمي 129

 عمار سليمان راشد الشرياني 130

 جمعه السيابيمحمد علي  131

 مروان سعيد سليمان الراشدي 132

 عمار سالم عامر الجلنداني 133

 محمد سالم علي المعمري 134

 أحمد راشد عبدهللا الفليتي 135

 علي ماجد علي المرزوقي 136

 سعيد سليمان علي الوهيبي 137

 محمد خميس حمد المحاربي 138

 حميد سالم الكلبانيعزان  139

 شهاب سلطان سليمان العدوي 140

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة حاسب آلي)ذكر(

 24813445رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 أحمد سالم حمد المشيفري 1

 أحمد عبدهللا سبيت الشحي 2

 سالم حمد الشيذانيعبدهللا  3

 مالك سليمان ناصر الريامي 4

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة حاسب آلي)ذكر(

 24613405رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 أحمد محمد خميس القاسمي 1

 علي صالح عبدهللا الحرملي 2

 علي مسلم الرياميمروان  3

 سامي حمود سالم الرحبي 4

 الفيصل نبيل مسلم الخضوري 5

 محمد خدوم مبارك الظاهري 6

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24613404رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 سعيد سالم البهلوليتركي  1

 سلطان سالم محمد الشكيلي 2

 عبدهللا سعيد ناصر المحروقي 3

 سالم علي محمد الهاشمي 4



 سليمان عبدهللا سعيد الحارثي 5

 داود سليمان محمد الشقصي 6

 أحمد سعيد سالم المحروقي 7

 مؤيد ادم مبارك الميمني 8

 سعيد خليفه العامريسلطان  9

 ماجد حمدان محمد البلوشي 10

 سعيد محمد مسعود الكثيري 11

 صقر قريش محمد المخيني 12

 أحمد حميد خميس البلوشي 13

 سالم سيف سعيد العلوي 14

 باسم محمد عامر الربخي 15

 نصر حمود سعيد األغبري 16

 علي سليمان علي الشامسي 17

 صالح سالم االغبريهارون  18

 عبدالعزيز ابراهيم علي الريامي 19

 سياف احمد سعيد البراكه 20

 مسلم محمد أحمد كشوب 21

 يوسف يعقوب خلفان المحروقي 22

 سعيد أحمد نصيب بيت سويلم 23

 محمد راشد محمد الزعابي 24

 مصطفى سعيد سالم الشعيلي 25

 حامد محمد غفرم الشحريعمار  26

 وليد ياسر سعيد الكندي 27

 جمعه ابراهيم جمعه البلوشي 28

 فهم علي عبدهللا الراشدي 29

 محمد سيف سعيد المقبالي 30

 محمد عبدهللا عمر باحجاج 31

 قيس عبدهللا هديب الحارثي 32

 عمار عامر سعيد الحبسي 33

 محمود راشد الدغيشيراشد  34

 أحمد محمد عبدهللا الخضوري 35

 رشيد محمد رشيد آل جمعه 36

 صالح حمد عامر الحجري 37

 حمد هالل سعيد المشايخي 38

 علي محمد علي الكمزاري 39

 عبدالعزيز احمد سالم المعشني 40

 أحمد محمد أحمد الحبسي 41

 محمد سليمان المنذريمعتصم  42

 مصعب محمد سيف الهنائي 43

 ماجد عبدهللا خليفه العلوي 44

 راشد عامر مسعود الشعيلي 45

 سيف محسن ثني العامري 46

 عصام راشد عبدهللا آل عبدالسالم 47

 معضد خالد بطي المرشودي 48

 زياد حمد جمعه الشيادي 49

 جبير حمد العامريسعيد  50

 باسم محمد سعيد العزري 51

 محمد صادق منصور الزدجالي 52



 عبدالعزيز عبدهللا عيسى الحارثي 53

 محمد حمد عبدهللا الهنائي 54

 محمد هاشم علي الذهب 55

 عبدالعزيز مصبح خلفان الحراصي 56

 ناصر محمد سليّم المزيدي 57

 جمعه الوصيم الصبيحيأحمد  58

 قّصي حسن سمران أمبوسعيدي 59

 فيصل محمد عبدهللا الجابري 60

 خالد محمد سالم المعشني 61

 نصر محمد أحمد البلوشي 62

 سيف حمد سيف الرحبي 63

 يونس سليمان زايد الشعيلي 64

 وليد عبدهللا زايد الشعيلي 65

 أحمد حمود العامريمنذر  66

 خالد محمد سالم الجنيبي 67

 منذر محمد بطي المربوعي 68

 عمر سالم سليم المسلمي 69

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24813446رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 عبدهللا سعيد القطيطيماجد  1

 رائد سعيّد سعيد الصلطي 2

 محمد سعيد صويلح المحرزي 3

 سيف سالم خلفان الوهيبي 4

 مروان سالم حميد بني سعد 5

 حسين محمد سيف الرحبي 6

 عبدهللا ياسر عبدهللا الهدابي 7

 عمار عبيد ناصر الرواحي 8

 مازن محمد راشد الناعبي 9

 عبدهللا ناصر الهاديأسعد  10

 طه خلفان سالم المعمري 11

 عبدهللا عبدالقادر محمد عيدروس 12

 سعيد محمد سعيد الشحري 13

 سعيد ناصر سليمان الرحبي 14

 هيثم محمد سعيد المعمري 15

 خالد عامر فتح الحضري 16

 مازن عبدالغفار عبداللطيف المعلم 17

 سالم الخنبشيحمد حمود  18

 عدنان خلفان سالم المعمري 19

 عبدالسالم مسلم خميس العريمي 20

 أحمد خلفان علي النعيمي 21

 عمر مبارك جمعه الصلتي 22

 محمد أزهر محمد الخصيبي 23

 محمد حسن علي اليافعي 24

 يوسف مرهون محمد العبري 25

 أحمد سالم عبيد الهنائي 26



 حمد علي الحجريابراهيم  27

 الحسين خميس محسن البوسعيدي 28

 عامر راجح سليمان عكعاك 29

 صالح ناصر خلفان الحارثي 30

 أسعد سعيد حمد السعدي 31

 فارس جاسم مبارك الجهوري 32

 قحطان سالم عيسى السيابي 33

 عبدالعزيز جاسم أحمد آل عبدالسالم 34

 خميس سلطان العامريهيثم  35

 ياسر سيف ناصر الرحبي 36

 عمر حمود حبيب أمبوسعيدي 37

 حسام يحيى محمد الغطريفي 38

 أحمد محمد علي المردوف الكثيري 39

 رياض مبارك حسن الهنداسي 40

 عمار سعيد سالم العدواني 41

 عمار ناصر مالك البطاشي 42

 محمد بطي سالم اليعقوبي 43

 عبدالرحمن سلطان سعيد المحروقي 44

 علي سالم محمد البحرالرواس 45

 باسل خلفان ناصر الوهيبي 46

 ابراهيم سعيد محمد السعدي 47

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة الكترونيات واتصاالت

 24613403رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 يحيى ناصر مبارك الريامي 1

 ياسر عبدهللا ناصر المسلمي 2

 حمدان درويش حسن المطروشي 3

 عصام إبراهيم عبدالكريم الرئيسي 4

 سالم سيف ناصر الخروصي 5

 سلطان سليّم سالم الحبسي 6

 مالك عبدهللا حبيب الهادي 7

 ناصر محمد الوهيبيمرشد  8

 مازن عبدهللا عطي الريامي 9

 أبراهيم عبدهللا سعيد الرحبي 10

 بدر محمد خليفه الربيعي 11

 حميد سيف راشد العطابي 12

 مرشد سعيد حمدان الهنائي 13

 محمد عّمار ياسر العبري 14

 عبدالملك سليمان محمد الغابشي 15

 صالح منصور العزريمنصور  16

 سالم يحيى سالم الهنائي 17

 ابراهيم سيف أحمد الصباحي 18

 محمد راشد ناصر الهنائي 19

 مصعب سعيد سليم السناني 20

 علي حمد علي المحاربي 21

 علي عبدهللا سالم الزعابي 22



 رعد ناصر محمد السيفي 23

 شهاب سليمان سيف الفرعي 24

 سليمان عبدهللا الهاشميصالح  25

 أمجد محمد حميد العبري 26

 مهنّد محمد سيف الشهيمي 27

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة الكترونيات واتصاالت

 24813447رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 زكريا محمد شيخان الكندي 1

 عبدهللا هالل الغاربيسليمان  2

 احمد عبدالرحيم درويش البلوشي 3

 حامد حمدان حامد الهنوي 4

 خميس محمد حمد العامري 5

 جبر هويشل غبيش الهطالي 6

 سلطان حمد سيف الهطالي 7

 مسلم أحمد مبارك الشحري 8

 سعيد محمد علي الغافري 9

 ماجد سعيد عبيد البوسعيدي 10

 حمدان سالم السلمانيأحمد  11

 سامي ناصر حمد العامري 12

 سلطان حمد راشد الهنائي 13

 المختار سالم ناصر المغيري 14

 سالم راشد سالم الهاشمي 15

 عبدهللا حمدان سعيد المحاربي 16

 محمد احمد سالم حواس العامري 17

 فهد خميس مبارك السيابي 18

 التقنية والعلوم التطبيقية بالخويرجامعة 

 الوظيفة : فني هندسة كيميائية )ذكر(

 24613407رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 مجاهد إبراهيم أحمد الهنائي 1

 اسحاق سليم سليمان المسلمي 2

 فهد خميس مبارك الحبسي 3

 فهد عوض خلفان المنذري 4

 سعيد ناصر السعديسالم  5

 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الزدجالي 6

 ذياب عامر محمد النعماني 7

 باسل خميس علي المسروري 8

 سعيد جمعه مسلم المعمري 9

 علي عبدهللا علي الجابري 10

 زكريا عبدهللا سعيد المكدمي 11

 رياض محمد علي الربخي 12

 راشد حمدان الفارسيحمدان  13

 أحمد محمد عبدهللا السنيدي 14

 مازن احمد عبدهللا المعمري 15



 أحمد سعيد عبدهللا الصقري 16

 الوارث سعيد سيف الخوالدي 17

 محمد علي سنان المغيري 18

 محمد عبدهللا محمد البادي 19

 يوسف ناصر سالم الغداني 20

 عبدهللا سعيد الشيديهالل  21

 محمد أحمد محمد المفرجي 22

 مروان علي عبدهللا الحجري 23

 اسماعيل عائل علي الجلنداني 24

 أحمد عبدهللا صالح المصلحي 25

 يحيى راشد بدر الطوقي 26

 محمد سالم عبدهللا الحضرمي 27

 عبدالعزيز عبدهللا سالم القطيطي 28

 جمعه الزعابيعلي حسن  29

 المعتصم عبداللطيف أحمد البلوشي 30

 عبدالعزيز محمد راشد المشايخي 31

 سلطان سيف سعيد الغافري 32

 أحمد راشد سالم الناعبي 33

 ايمن سعيد عبدهللا العبري 34

 معتصم سعيد محمد الراشدي 35

 الوليد حمد مسلم الراشدي 36

 سليمان البهالنيلؤي مرثد  37

 تركي علي حميد البوسعيدي 38

 محمود سالم ناصر الرحبي 39

 هالل سيف سالم العميري 40

 مهند سالم ناصر الحضرمي 41

 محمد سليمان علي الفليتي 42

 عبدهللا صالح سيف الخروصي 43

 ادريس غالب سالم العبدلي 44

 مروان خميس علي القريني 45

 حارب الحوسنيحاتم سيف  46

 فاتك علي مسلم العميري 47

 المأمون يحيى عامر الشيباني 48

 حميد هدوب سبيح الشعيبي 49

 مبارك سعيد محمد الخضوري 50

 عبدهللا سالم حمد الحوسني 51

 محمد عبدهللا راشد الكندي 52

 محمد جاسم سعيد المسعودي 53

 عبدهللا حمد سالم السعدي 54

 أحمد سليمان الشريقيسليمان  55

 سيف الدين عامر سيف البارحي 56

 جيفر احمد مبارك الجلنداني 57

 محمد سليمان محمد الكندي 58

 مهند أحمد سعيد الجرادي 59

 سعيد ناصر سعيد الجابري 60

 المختار علي عبدهللا الهنائي 61

 عدنان خالد سيف الهادي 62

 خلفان المانعيأحمد علي  63



 مداد سعيد حمد الهنائي 64

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني كيمياء)ذكر(

 24813449رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 يقظان سيف سليمان الكلباني 1

 خالد خلفان سالم السيابي 2

 هللا ابراهيم الفارسيصهيب مال  3

 أسعد فهد حمدان الحوسني 4

 عبدهللا عيسى عبدهللا العبري 5

 سلطان سيف سالم البوسعيدي 6

 هيثم جمعه عامر المشايخي 7

 ابراهيم محمد علي الوهابي 8

 صالح سيف صالح السعيدي 9

 عبدالعزيز ابراهيم سالم السيابي 10

 غاسي خلفان الرحبيباسم  11

 علي مطر خديم الجابري 12

 محمود سالم خلف الحمراشدي 13

 سعود راشد مبارك الحتروشي العريمي 14

 خميس خليفه سعيد المقبالي 15

 أحمد حماد أحمد الخروصي 16

 سعد موسى باران البلوشي 17

 يونس سيف ناصر الحسني 18

 سليمان العيسائيعمار علي  19

 علي مسعد عبدهللا الشبنوتي 20

 هوازن هالل عبدهللا السعدي 21

 منير ابراهيم حمدان السيابي 22

 غازي فيصل علي العادي 23

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة معمارية )ذكر(

 25013462رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 ماجد عبدهللا نصيب الفريد 1

 عبدالمجيد خليفه طحنون الجابري 2

 وليد مسلم خلفان السليماني 3

 محمد سالم مصبح المجرفي 4

 محمد احمد محمد المعشني 5

 مازن صالح ياسر الراشدي 6

 راشد عوض حمد السكيتي 7

 حمد محمد البراشديسليمان  8

 سيف علي سيف الحمحامي 9

 عامر سليمان عامر السعيدي 10

 يوسف سليم علي الغافري 11

 صالح أحمد صالح المفرجي 12

 نواف عبدهللا محمد المحاربي 13

 أحمد جمعه علي الراسبي 14



 سعيد سليمان خلفان المحروقي 15

 محمد سالم محمد الكعبي 16

 خالد يحيى السالميسليمان  17

 عامر راشد عامر العلوي 18

 مرشد خلفان سليّم الذخري 19

 ماجد زايد سليمان الخصيبي 20

 ابراهيم حمد محمد النعماني 21

 علي سالم حمود الرواحي 22

 سلطان أحمد سلطان المصلحي 23

 محمود حسن خميس الشيدي 24

 محمد يحيى يوسف الراشدى 25

 ناصر علي سعود المالكي 26

 بدر هالل بدر السعيدي 27

 بدر محمد حمد الحكماني 28

 سيف سلطان حمد الجابري 29

 أحمد علي أحمد البريدي 30

 أمير خالد علي النعيمي 31

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 25013463رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثالثة

 االسم م

 المؤثر سليمان سعيد القصابي 1

 محمود سعيد محسن الهنائي 2

 محمود سعيد محمد الدفاعي 3

 حسين حمد غريب المزروعي 4

 هيثم سعيد عبدهللا البرومي 5

 يحيى محمد خلفان المسروري 6

 جمعه عيسى العبيدانياليقظان  7

 مؤيد خلفان سالم الشكيلي 8

 الباسل سرحان ناصر اليزيدي 9

 جيفر محمود محفوظ البوسعيدي 10

 علي مصبح علي الكعبي 11

 حمدان خلفان عبدهللا الحديدي 12

 أحمد جمعه سالم العبدلي 13

 عبدهللا علي مسعود الرميضي 14

 محمد الرميضيمحمد سيف  15

 عبدالعزيز عبدهللا حمد الحبسي 16

 عادل حمود سالم الدرعي 17

 محمد علي طالب البوسعيدي 18

 عبدهللا يعقوب باروت الخصيبي 19

 محمد زاهر سعيد الحارثي 20

 طارق بدر محمد الوهيبي 21

 منير إبراهيم بالن البلوشي 22

 حريز سالم الرحبيمروان  23

 محمد حمد عبدهللا السليماني 24

 انس عبدهللا سيف المحاربي 25

 عمار قاسم ضحي الريامي 26



 طارق خالد ناصر الحاتمي 27

 فهد سعيد حمد الهنائي 28

 علي يحيى علي السيابي 29

 فارس كل محمد مزار الزدجالي 30

 سالم عبدهللا البريديعمرو  31

 زكريا يحيى سعيد البوسعيدي 32

 فيصل خالد حميد الغريبي 33

 عبدهللا سيف عبدهللا اليحيائي 34

 سليمان حمود علي المحاربي 35

 عبدهللا بدر ناصر العامري 36

 محمد عبدهللا مبارك الشامسي 37

 عبدالعزيز سعيد سالم الشريقي 38

 سليمان سالم األغبريعبدهللا  39

 خالد أحمد عبدهللا الحارثي 40

 سامي محمد سليمان الصباحي 41

 المهند خلفان علي المعمري 42

 عمر ياسر خلفان الدغيشي 43

 سعيد علي خليفه الربيعي 44

 محمد خليفه زاهر الصباري 45

 حمدان سالم علي العيسائي 46

 سيف علي سليم الجهوري 47

 الخطاب محمد سالم المسلمي 48

 احمد حمد علي الحراصي 49

 سالم خلفان محمد المحروقي 50

 عبدالعزيز عبدهللا خميس الكحالي 51

 داود سليمان حمد الرميضي 52

 محمد عبدهللا حجي الكعبي 53

 عبدالرحمن سالم محمد الشكيلي 54

 فهد خلفان سرور الريامي 55

 خليفه خلفان الهنائيمحمد  56

 زياد جمعه سالم المغيزوي 57

 المهند صالح محمد الصقري 58

 عبدهللا سالم محمد الفزاري 59

 طالل سالم سعيد المشرفي 60

 انور جمعه خميس الهاشمي 61

 الخليل أحمد محمد العدواني 62

 محمد حسين محمد النعماني 63

 سيف سعيد الناصريعثمان  64

 جيفر علي صالح العامري 65

 اليقظان ناصر محمد المحروقي 66

 علي خلفان سعيد الغداني 67

 محمد سعيد ماجد الشكيلي 68

 قيس سعيد عبدهللا الحسيني 69

 منذر سليمان أحمد الرواحي 70

 عمار علي حمد الحضرمي 71

 ناصر سالم الناعبيعبدالعزيز  72

 رشاد جمعه حمد الجعفري 73

 أحمد خصيب منصور الهاشمي 74



 علي سيف سالم الهنائي 75

 خلفان سعيد خلفان السعدي 76

 بدر هالل عامر البلوشي 77

 زكريا أحمد مبارك العامري 78

 هزاع حمد سيف البادي 79

 أحمد عبدهللا سالم الشعيلي 80

 عبدهللا سعيد الكنديسالم  81

 زاهر محمد زاهر الذهلي 82

 باسم علي أحمد الحارثي 83

 مروان ناصر خميس العيسائي 84

 مازن خادم سيف المعمري 85

 حميد عبدهللا حميد الراجحي 86

 محمد خميس سيف الرحبي 87

 سلطان خميس موسى البلوشي 88

 محمد أحمد حامد الحمحمي 89

 سعيد حمد الشكيليابراهيم  90

 مسلم سالم جمعه الهديفي 91

 عمر محمود محمد الزكواني 92

 أيوب الذيب سالم الهطالي 93

 سلطان عيسى موسى الحسيني 94

 منذر سالم رمضان الخنجري 95

 محمد إبراهيم داود البلوشي 96

 سيف راشد عيسى الشكيلي 97

 خميس سعيد سليم اليعربي 98

 خلفان مبارك العلويمحمد  99

 ابراهيم سيف سليمان الحارثي 100

 ناصر محسن سعيد المنيري 101

 معاذ خادم سالم الراشدي 102

 عبدهللا سالم عبدهللا الخروصي 103

 محمد عبدهللا خليفه العلوي 104

 أيمن علي صالح المزروعي 105

 بشار سالم مبارك العويدي 106

 خميس مبارك الهنائيسالم  107

 طاهر عبيد سعيد الشكيري 108

 أحمد محمد سعيد السالمي 109

 ثابت ناصر حمد الهنائي 110

 يعقوب خلوف خلفان السليمي 111

 ابراهيم سعود علي الرقيشي 112

 حمد أحمد خميس البلوشي 113

 مصطفى سالم مرهون الحنظلي 114

 محمد حميد العجميعبدالعزيز  115

 محمد محمود منصور الخصيبي 116

 سيف حمد سيف العامري 117

 غسان سالم راشد القلهاتي 118

 مهدي عبدهللا يعقوب العزواني 119

 خالد حارب حمود العامري 120

 ماجد محمد خليفه الربيعي 121

 مجاهد محمد عبدهللا النهدي 122



 عبدهللا خلف الفارسيمحمد  123

 الخليل ابراهيم سيف السيابي 124

 أسعد سيف حّماد الكلباني 125

 ناصر عبدالملك محمد المعولي 126

 أنور خميس محمد الصبحي 127

 لؤي عماد عبدالمجيد اللواتي 128

 سعيد عبدهللا سعيد الرحبي 129

 عّمار علي حمد السليماني 130

 عبدهللا محمد السيابيمحمد  131

 عمار سليمان حسن العميري 132

 يوسف يعقوب سعيد الرواحي 133

 ياسر عبدهللا سالم الكلباني 134

 خليل محمد صالح الكندي 135

 أحمد سعيد خليفه الجابري 136

 هشام علي حمود المعمري 137

 مازن حمود محمد الهاشمي 138

 راشد سالم المنعيهيثم  139

 علي محمد علي الكمزاري 140

 أحمد خميس علي الندابي 141

 أحمد ماجد سعيد السلماني 142

 موسى خلفان رزيق الحسني 143

 ياسين يحيى خميس العلوي 144

 خالد ابراهيم محمد العامري 145

 موسى محمد سرحان الحبسي 146

 خميس سيف الرواحيناصر  147

 أحمد سعيد ناصر المعولي 148

 مهند عامر حميد العلوي 149

 أسعد محمد حمد الدرعي 150

 قصى رياض سعيد الصالحي 151

 عبدالكريم بطي سالم الهنائي 152

 نصر هالل ناصر العبري 153

 مروان محمود محمد الزكواني 154

 سليمان سعيد البوسعيديأحمد  155

 عبدالرحمن سالم علي السديري 156

 اسماعيل محمد حمود الرواحي 157

 أسامه محمد سليمان الشبيبي 158

 أحمد عبدهللا يوسف السالمي 159

 منصور سعيد حسن البلوشي 160

 زين العابدين علي سالم المهري 161

 يحيي خلفان ناصر الرزيقي 162

 مصبح سليمان المعمريمحمد  163

 أسعد خليفه علي البوسعيدي 164

 عبدالملك يعقوب راشد المعمري 165

 تميم يوسف حمد الشامسي 166

 عمر جمعه غابش الشعيبي 167

 مصعب سعيد سليمان الكندي 168

 هاني عبدهللا خلف البطاشي 169

 بشار حامد حمد القاسمي 170



 سعيد الرواحيهود سالم  171

 حافظ منصور خليفه الزكواني 172

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24613366رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 عبدهللا عيسى محمد الفارسي 1

 منصور عبدهللا خلفان الذهلي 2

 سالم جمعه الشكيليخليل  3

 موسى سالم ناصر المقبالي 4

 علي محمد ابراهيم المجيني 5

 ناصر هالل زاهر العبري 6

 أحمد مبارك ناصر البلوشي 7

 خالد ساعد سعيد الجرادي 8

 خالد ناصر علي المبيحسي 9

 عبدهللا حمود سعيد الغافري 10

 جابر محمد سيف الجابري 11

 أحمد محمد الرياميابراهيم  12

 محمد عبدهللا سيف الناعبي 13

 عبدالرحيم زاهر سالم الغافري 14

 سامي سهيل عبدهللا الرشيدي 15

 ابراهيم موسى سليمان البلوشي 16

 عبدالحكيم ناصر سالم المشرفي 17

 نصر سالم هاشل الفليتي 18

 مازن ناصر عبدهللا الذهلي 19

 عبدهللا سعود العبريحّسان  20

 حاتم سليمان زهران السالمي 21

 منصور محمد سليمان السعدي 22

 الخليل أحمد ناصر العدوي 23

 عبدالرحمن سليمان صالح الهطالي 24

 ابراهيم حمد محمد المنذري 25

 زاهر محمد مرزوق المقبالي 26

 سعيد سالم سعيد السيابي 27

 خالد حميد الرجيبيمحمد  28

 خالد عبدهللا سالم العنبوري 29

 مازن سالم سيف الفليتي 30

 يوسف عبدهللا خليفه الشريقي 31

 عمر سليمان سالم الجابري 32

 سليمان سعيد سليمان السدي 33

 المنذر هالل سليمان السريري 34

 نصر علي حمود الصبحي 35

 محمد علي الصبحيعثمان  36

 سلطان سيف أحمد المعولي 37

 وليد خميس سعيد الهطالي 38

 أحمد صقر سليمان الشقصي 39

 خليل ابراهيم سيف الحضرمي 40

 المهند سعيد حمود الغافري 41



 ناصر محمد خلفان التوبي 42

 عبدهللا صالح سيف المعمري 43

 محمد عامر علي العبري 44

 خالد طالب الريامييحيى  45

 فهد خلفان عبدهللا الذهلي 46

 فواز خليفه علي الشقصي 47

 محمد هالل أحمد المعولي 48

 محمد حمد سعود المعولي 49

 زكريا سيف عبدهللا الجابري 50

 عبدهللا محمد صالح الشقصي 51

 يوسف اسحاق يوسف الزكواني 52

 هالل حمود السريريأسعد  53

 محمد عبدهللا موسى البلوشي 54

 مصعب ناصر عبدهللا المعمري 55

 محمد سليم سالم الخالدي 56

 هزاع محمد راشد القنوبي 57

 مهند شعبان اسماعيل السعدي 58

 أحمد محمد خميس السريري 59

 عفان سالم علي العويسي 60

 حميد عبدهللا الغافريالمهند  61

 أسعد خليفه حمود العبري 62

 اسحاق خميس زهران الحراصي 63

 فهد مسعود راشد المكدمي 64

 مالك محمد عبدهللا المعولي 65

 المعتصم سالم محمد الخروصي 66

 عدنان حمد خلفان السيابي 67

 محمد عبدهللا سعيد اليحمدي 68

 حمد ناصر الهشامييعقوب  69

 مهند عزيز محمد الغشامي 70

 مازن سيف سالم الجابري 71

 عبدالعزيز خليفه علي الشقصي 72

 بسام خليفه سالم المسعودي 73

 أيمن محمد سالم المعولي 74

 المعتز سعود حمد البحري 75

 عبدالملك يعقوب زايد الشكيلي 76

 هالل حميد المقباليإياس  77

 مسعود سعيد مسعود الدهماني 78

 أمجد سالم عبدهللا السيابي 79

 محمد سعيد راشد المنوري 80

 قصي هالل سالم الكندي 81

 نصر سعيد عبدهللا النوفلي 82

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24713411رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 حمد عامر مسعود الرحبي 1

 مالك خلفان حمد الجابري 2



 حمود محمد ناصر الدهماني 3

 عمر حارب حمد الهاشمي 4

 أسامه خليفه محمد السعدي 5

 محمود محمد حميد الصالحي 6

 عبدهللا صالح الحمدانيمحمد  7

 أحمد سيف سعيد المعولي 8

 فيصل علي حمود الحارثي 9

 عدنان علي شامس العوفي 10

 أحمد سعيد علي البقالني 11

 ناصر عبدهللا هالل المقبالي 12

 الحسن علي طالب الشكيلي 13

 ماجد محمد محسن الحرملي 14

 عماد خليفه علي المفرجي 15

 عبدهللا محمد النيريمحمد  16

 محمد عبدهللا سليمان المعولي 17

 فارس موسى عبدالرحيم البلوشي 18

 الخطاب أحمد ناصر النيري 19

 عمر حارث أحمد الريامي 20

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24813429رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 هالل سعيد ناصر السعدي 1

 يوسف سالم ناصر اليحمدي 2

 فهد سعيد سيف المعولي 3

 نصر علي ناصر العامري 4

 منصور محمد سليمان السريري 5

 ابراهيم محمد درويش الهنائي 6

 خليفه خويدم الحارثيعبدهللا  7

 قيس محمد ناصر السعدي 8

 إسحاق يعقوب عبدهللا الحضرمي 9

 مالك سيف العبد الريامي 10

 عبدهللا سالم سعيد الجابري 11

 علي سالم سيف العوفي 12

 حمود ناصر خلف العلوي 13

 يعرب أحمد خالد المنوري 14

 أسامه سيف علي الهاللي 15

 غالب حمدان الفليتياألمين  16

 محمد عبدهللا سعيد الحاتمي 17

 الحسين علي طالب الشكيلي 18

 منذر محمد أحمد الهاللي 19

 مازن حمد سعيد الخميسي 20

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 الوظيفة : فني هندسة مدنية )ذكر/انثى(

 24613367رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م



 ندى حمود احمد المعولية 1

 افراح خميس بشير الحرملية 2

 أسماء محمد سليمان اليعربية 3

 أنوار ناصر عبدهللا النصرية 4

 بدرية سعيد ناصر الفالحية 5

 مجاهد عامر حميد الهطالي 6

 سعيد علي الجنيبيةشمسه  7

 ملكه حمود محمد الناصرية 8

 سارة محمد خميس الرئيسية 9

 أسماء سيف ساعد السيابية 10

 فاطمه يوسف سليمان الحمادية 11

 فاطمه حمود سعيد البلوشية 12

 أسماء داود سالم الحمدانية 13

 وضحه علي سالم الغافرية 14

 علي حميد الذهليةأميره  15

 نجوى حمد طالب الضويانية 16

 نوره محمد علي البلوشية 17

 عائشه صالح درويش العامرية 18

 ايمان سليمان سالم الحاتمية 19

 أميره عديم راشد الشريقية 20

 صفيه عديم راشد الشريقية 21

 خلود عبيد فايز الحراصية 22

 يحيى خليفه البلوشيةأسماء  23

 أشجان خميس علي البلوشية 24

 هنادي سالم ناصر الحمدانية 25

 موزه سعيد عبدهللا السيابية 26

 أزهار طالب خميس البلوشية 27

 عائشة محفوظ ذياب السعدية 28

 مريم سالم علي الفارسية 29

 سمر عبدالعزيز محمد الفارسية 30

 خلفون حليط الهنائيةسلوى  31

 آسيا ياسر سليم المقبالية 32

 ريم عبدهللا مبارك البلوشية 33

 ناديه ناصر راشد البحرية 34

 بشرى سعود سالم الناصرية 35

 بهيه حمدان ناصر اللمكية 36

 ساره خميس جمعه الفالحية 37

 عائشة محمد صالح المجينية 38

 شنين الحكمانيةهند بخيت  39

 اسامه محمد زاهر الشكيلي 40

 وئام محمد سالم الحمدانية 41

 مزنه أحمد سيف الصباحية 42

 نوف خليفه طالب العبرية 43

 شيماء عبدهللا مبارك السريرية 44

 بلقيس حمد محمد الصبحية 45

 مزنه سالم حمد العبرية 46

 عبدهللا جمعه الوهيبيةخديجه  47

 هيثم خالد عبدهللا المنوري 48



 بشاير محمد خميس العجمية 49

 مهنا سيف محمد البوسعيدي 50

 رحاب سيف فاضل الرواحية 51

 محمد حسين أحمد الفارسي 52

 مهنّد محمد حمد المنوري 53

 علي حمد علي السعدي 54

 مروه علي سلمان البحرانية 55

 حامد حمد القاسميةهديل  56

 محمد سالم حمد المشيفري 57

 آمنه يوسف نبهان الخروصية 58

 نهى عبدهللا صالح المعمرية 59

 مروى عبدهللا مبارك المقبالية 60

 منال محمد خميس الناصرية 61

 الشفاء علي سالم العويسية 62

 زوينة سالم محمد الحمدانية 63

 خميس خلف الرواحيةمروة  64

 مزنه سالم سعيد الضويانية 65

 عمار عبدهللا سالم السعدي 66

 غّسان علي حميد السعدي 67

 سهى سيف سعيد المنورية 68

 أسماء خليفه صالح السيابية 69

 صفا حمد عبدهللا الشكيلية 70

 معاذ عبدهللا محمد الحراصي 71

 سليمان حمد الصبحيمحمود  72

 شيماء حمد سليمان الحراصية 73

 فاطمه خلف سليمان الرمحية 74

 ياسمين مسعود قطيب العبرية 75

 مالك جمعه سعيد الشماخية 76

 العنود حمد راشد الحراصية 77

 صفيه منذر محمد المنذرية 78

 عبدهللا خالد عبدهللا السيابي 79

 عيسى سيف المعوليةأروى  80

 عبدهللا محمد خلفان المنوري 81

 موزه محمد سليمان السريرية 82

 مروى ربيع ساعد الشكيلية 83

 والء ناصر حميد الضويانية 84

 بشرى خالد سليمان الحمدانية 85

 كلثم علي خلفان المعولية 86

 عدال حميد حمد الجحافية 87

 محمد عمر الصلطيهاني  88

 نوف ناصر خلفان العوفية 89

 محمد يوسف عيسى الفارسي 90

 حمود حمدان راشد المشيفري 91

 أمينه سليمان مرهون المياحية 92

 باسمه علي حميد المقبالية 93

 مرشد يعقوب محمد الصبحي 94

 داؤود سليمان حمدان الشهومي 95

 نصر ناصر سعيد المنذري 96



 مريم علي سالم المجينية 97

 زينب يوسف محمد الفارسية 98

 مالك علي عبدهللا البلوشية 99

 آمنه سعيد ساعد القرطوبية 100

 فاطمه محمد خلف الخزيرية 101

 غدير ناصر خليفه القنوبية 102

 أماني عبدهللا علي المبيحسية 103

 شهد موسى خميس البلوشية 104

 عبود منين الخصيبيةجمانه  105

 هاجر عبدهللا سعيد العبرية 106

 طالل ناصر سليمان الجابري 107

 ماجدة عامر سالم الخاطرية 108

 صفاء صالح يوسف البلوشية 109

 رؤى خميس سعيد العويسية 110

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 فني هندسة معمارية )ذكر/انثى(الوظيفة : 

 24713412رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 خديجه ناصر حمود العبرية 1

 ميمونه درويش سالم البلوشية 2

 زهره يوسف مسهر البحرية 3

 فاطمه سعيد عبدهللا الكيومية 4

 ساره عبدهللا شامس السالمية 5

 عبدهللا مطر العدويةأمينه  6

 أماني مرهون غانم المعمرية 7

 ساره خليفه مصبح الشريانية 8

 ماويه حمد أحمد العلوية 9

 هدى سيف علي العبيدانية 10

 منال مسعود خليفه المعمرية 11

 نجواء سعيد حميد الحاتمية 12

 ميمونه علي زاهر الهنائية 13

 هبه سعيد محمد العدوية 14

 أسماء محمد علي المجينية 15

 بدريه ناصر سيف اليحمدية 16

 أماني حمد خميس الحارثية 17

 أفراح بشير ناصر الهطالية 18

 أحمد خلف سعيد الشكيلي 19

 ميثاء ضاحي جميل النوفلية 20

 اسماعيل يوسف عبدهللا الحضرمي 21

 خلود مرهون سالم الخزيرية 22

 سالم المالكيةامل سعيد  23

 أمل يوسف ناصر الريامية 24

 عال ناصر عبدهللا الهشامية 25

 دعاء صالح سالم الدرمكية 26

 كوثر علي سعيد الهاشمية 27

 فضيله سيف ناصر المزيدية 28

 سهير سعيد درويش القاسمية 29



 أحمد صالح حمد السالمي 30

 هدى سعيد عبدهللا الحارثية 31

 ضاوي سالم الهطالييحيى  32

 ساره حمد محمد الخروصية 33

 أحمد سالم عبدهللا العبري 34

 عبير سعيد راشد البقالنية 35

 شفاء سليمان هالل الهشامية 36

 مريم سعيد سيف المعولية 37

 أميره عبدهللا خليفه السيابية 38

 زينب سليمان حمدان المياحية 39

 محمود هالل الشقصيةديمه  40

 غدير عمر هالل الرمحية 41

 أسماء سالم سليم المياحية 42

 ابتسام عبدهللا سالم العنبورية 43

 أميره مبارك سيف البسامية 44

 شذى جمعه علي الجنيبية 45

 وعد سعيد علي البقالنية 46

 زلفى حمد سعيد الخروصية 47

 سعيد حمدان الخروصيةتقوى  48

 محمد سالم مبارك المالكي 49

 أحمد عبدهللا علي العبادي 50

 هبة هللا عبدالعزيز محمد المعولية 51

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24613365رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 محمد حمد سعود اليعربي 1

 عبدهللا سالم هالل الرشيدي 2

 مازن مبارك صربوخ الحراصي 3

 أحمد خميس ناصر الهنائي 4

 هود مجاهد محمد البحري 5

 مرداد توفيق بدوي الصلتي 6

 ابراهيم محمد سالم المعولي 7

 أحمد سعيد ثاني المخزومي 8

 محمد مبارك الوهيبيسالم  9

 محمد سعيد محمد الناعبي 10

 حمد جمعه موسى الخروصي 11

 معاذ سعيد حمد العدوي 12

 خالد خميس سعيد الحكماني 13

 أحمد عبدهللا أحمد المعولي 14

 يوسف سالم سعيد الفارسي 15

 عثمان صالح زايد الشكيلي 16

 خالد حميد سعيد الصيادي 17

 جمعه حسن الهاشميمحمد  18

 فيصل خليفه سعيد الصولي 19

 محمود عبدهللا حميد الضوياني 20

 حارث عبدهللا راشد الريامي 21



 عمر مبارك حمد الزعابي 22

 مازن صالح سيف الضوياني 23

 محمد سيف محمد المعولي 24

 مازن ساعد حميد السعدي 25

 احمد صالح النعمانيعبدالعزيز  26

 محمد سعيد علي الغافري 27

 فيصل خميس مبارك الجهوري 28

 سعود ابراهيم صالح الزدجالي 29

 أحمد سعيد علي الخائفي 30

 محمد مسعود خميس الجرادي 31

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 فني هندسة الكترونيات )ذكر/انثى(الوظيفة : 

 24613369رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 عائشة سعيد سالم المالكية 1

 ايمان عامر علي الخاطرية 2

 خلود خالد حمود الهشامية 3

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

 فني هندسة ميكانيكية )ذكر(الوظيفة : 

 24613395رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 احمد سعيد احمد الكعبي 1

 محمود سعيد حمدان المزيني 2

 عدنان عبدهللا سعيد السعيدي 3

 سلطان سالم حمد المقبالي 4

 عبدالمجيد عبدهللا راشد البلوشي 5

 عيسى الهنائيمسلم سيف  6

 عمر ناصر صقر المعمري 7

 أحمد سعيد محمد البوسعيدي 8

 محمد سالم سليمان الجهوري 9

 محمد سالم عبدهللا البريكي 10

 زاهر خميس عبدهللا الشحي 11

 معاذ عبدهللا سباع السعدي 12

 محمد عبدهللا جاسم العجمي 13

 حمد سعيد محمد الجهوري 14

 ابراهيم مراد البلوشياحمد  15

 مصعب عبدهللا محمد الشيزاوي 16

 علي خميس سالم الشبلي 17

 مازن حسن عبدهللا البلوشي 18

 حسين عبدهللا محمد العجمي 19

 سعيد سيف علي الشبلي 20

 راشد علي هالل الحوسني 21

 حمد راشد علي الصالحي 22

 عبدهللا راشد المعمريمحمد  23

 المهند احمد علي السدراني 24

 سيف راشد عبدهللا البلوشي 25



 عبدالرحمن علي سالم الوشاحي 26

 محمد راشد سالم العيسائي 27

 ماجد علي سعيد العيسائي 28

 علي سالم علي المقبالي 29

 محمد عبيد سعيد الفطيسي 30

 عبدهللا راشد المعمريماجد  31

 سالم عبيد ابراهيم الفطيسي 32

 محمد سالم سيف الوهيبي 33

 أحمد سعيد عبدهللا الكندي 34

 احمد سعيد سالم الشبلي 35

 علي سالم علي الخالدي 36

 أحمد محمد حميد العجمي 37

 أيمن سعيد حميد القري 38

 معاذ عبدهللا محمد السعدي 39

 خلفان ابراهيم الدرمكيعلي  40

 محمد راشد خميس الحسني 41

 محمد مراد سليمان البلوشي 42

 سعيد سالم عبدهللا القطيطي 43

 منصور محمد علي الفارسي 44

 احمد سنان حمد الغيثي 45

 سلطان سيف سعيد المعمري 46

 خالد سعيد عبدهللا الخالدي 47

 سليمان ناصر الغيثيعبدهللا  48

 خليل ابراهيم سعيد الكندي 49

 أحمد اسحاق ابراهيم البلوشي 50

 محمود علي محمد السعيدي 51

 عيسى راشد خلفان القطيطي 52

 ناصر حمد سعيد آل عبدالسالم 53

 الزبير عبدهللا سيف الشبلي 54

 حميد سعيد خميس البادي 55

 محمد سعيد آل عبدالسالمأحمد  56

 سالم حمدان محمد السناني 57

 محمد محمود محمد الشحي 58

 مروان سيف راشد المعمري 59

 ناصر خميس ناصر البريكي 60

 طالب خميس علي الشامسي 61

 خليفه ناصر حميد األشخري 62

 محمود محمد عبدهللا الجداوي 63

 مبارك راشد البريكيجمعه  64

 عبدهللا علي عبيد البادي 65

 الوليد عبدهللا جمعه القرطوبي 66

 عيسى عبدهللا عيسى السعدي 67

 هالل حمدان راشد الجهوري 68

 مضر محمد علي العدوي 69

 عبدالعزيز سالم علي المكتومي 70

 عبدالرحمن داود سليمان الفارسي 71

 محمد صالح السعديفيصل  72

 سليمان عبدهللا محمد الرحيلي 73



 هيثم محمد سعيد العلوي 74

 محمد حمد راشد السعدي 75

 داود محمد راشد المعمري 76

 أنس خلفان محمد الغيثي 77

 أحمد سلطان سيف المعمري 78

 مصعب طالب محمد المقبالي 79

 سالم خلفان سعيد الخروصي 80

 خميس سالم الصالحيالمثنى  81

 محمد خليفه خلف المعمري 82

 حميد خلفان محمد المعمري 83

 جلنداء خليفه حمدان العميري 84

 محمد حميد علي المقبالي 85

 شهاب أحمد حسن المطروشي 86

 علي سالم راشد المقبالي 87

 محمد علي سيف الحوسني 88

 مروان سالم سيف الشيدي 89

 طارق راشد المعمريهيثم  90

 سيف عبدهللا علي البلوشي 91

 هيثم طارق هالل الذهلي 92

 عبدالعزيز محمد شاكر البلوشي 93

 مازن سالم عبدهللا الغفيلي 94

 محمد حسن جمعه الشيدي 95

 مجاهد سيف علي الفطيسي 96

 الخطاب يحيى زايد آل عبدالسالم 97

 محمد سالم المعمريخالد  98

 خليل عبدهللا عبدالرحمن البلوشي 99

 حمد حمود سيف البادي 100

 محمد درويش محمد البندري 101

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24613396رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 حميد اليحيائيعادل سيف  1

 عمر سعيد مرهون السعيدي 2

 عبدهللا محمد عبدهللا المياسي 3

 جاسم أحمد محمد الصالحي 4

 عبدالمجيد عبدهللا سالم المقبالي 5

 حامد غريب حمد المقبالي 6

 سعيد سالم عامر العمراني 7

 محمود سيف محمد العبادي 8

 راشد سعيد العيسائيمحمود  9

 حمود خالد محمد الشيدي 10

 حسن عبدهللا سالم الفارسي 11

 أحمد ناصر عبدهللا البريكي 12

 عبدالعزيز محمد سيف الحوسني 13

 خالد ابراهيم عبدالرحمن البلوشي 14

 حسين عيد راشد السعدي 15



 ناصر سالم راشد البريكي 16

 عبدهللا خلفان الغيثيعبدالعزيز  17

 محمد سالم عبدهللا المعمري 18

 حامد محمد علي الغافري 19

 معاذ خميس حميد البلوشي 20

 سليمان سعيد سليمان الكيومي 21

 سعيد حمد سعيد المعمري 22

 سعود سيف عبدهللا الريامي 23

 عبدالرحمن خميس ناصر القاسمي 24

 عيسى علي البلوشيخالد  25

 حسن علي محمد العجمي 26

 رائد راشد علي السعيدي 27

 أحمد عبدالرحمن ابراهيم البلوشي 28

 صالح سالم مبارك الشحي 29

 عمر حمد حميد السعيدي 30

 عبدالعزيز محمد راشد المخمري 31

 محمد سالم محمد الخروصي 32

 التقنية والعلوم التطبيقية بصاللةجامعة 

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24613391رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 سعيد سالم محمد باعوين 1

 حامد سهيل سعيد تبوك 2

 محمد بخيت علي هوطي الشحري 3

 عازم عامر سعيد العوائد 4

 سعيد عبدهللا سمحان الكثيرياحمد  5

 زياد سعيد احمد الشنفري 6

 اصيل عبدالرحيم عبدهللا اليافعي 7

 محمود عوض جمعان المستهيل 8

 محمد مسلم محمد جعبوب 9

 الحسين علي خميس كورع 10

 برهان عبدهللا احمد سمحان المسهلي 11

 ماجد محمد احمد غفرم الشحري 12

 محمد المشيخيبشار عوض  13

 محمد سليمان رجب بيت عبيد 14

 احمد محمد عامر العمري 15

 حسن علي حسن الشنفري 16

 خالد مسلم بخيت تبوك 17

 زهير ناصر نصيب بيت معد 18

 علي سعيد مسلم العوائد 19

 مسلم علي محاد العوائد 20

 احمد محمد عوض شجيب 21

 محمد بخيت ذيشليل الكثيريأحمد  22

 محمد احمد سعد رغبون بالحاف 23

 عمار مستهيل سعيد صفرار 24

 سعيد علي سعيد المسهلي الكثيري 25

 بخيت سهيل علي عيرون الشحري 26



 علي عقيل سالم مقيبل 27

 مهران محمد عامر المهري 28

 سعيد بخيت علي تبوك 29

 حامد سالم قطنعامر  30

 مؤمن علي سالم جيدون العامري 31

 رامي محمد مسعود المعشني 32

 حامد محسن احمد الشيخ أبوبكر 33

 فيصل احمد رجب حات الشحري 34

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

 الوظيفة : فني هندسة مدنية )ذكر(

 24613389رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 مسلم خالد سعد الحمر 1

 احمد غانم محمد الهزار الكثيري 2

 محمد سالم حسن عامرجيد 3

 غانم سالم غانم الرواس 4

 قيس ناصر نصيب بيت معد 5

 خالد سالم سعيد الشحري 6

 احمد عبدهللا فرج الهزيلي 7

 عوض حمدان الشكيليعبدالرحمن  8

 هيثم سالم محمد باعمر 9

 بركات مسلم علي الحمر 10

 ابراهيم صالح سالم المهري 11

 ماجد سالم أحمد قطن 12

 ياسر محمد محفوظ البهدور 13

 حاتم عبدهللا عوض العجيلي 14

 حسن احمد النوبي كشوب 15

 أحمد بخيت حسن كشوب 16

 محمد سعيد مسنمعمر  17

 منذر رمضان سعيد البراكه 18

 عبدهللا محمد طاهر الهادي 19

 فهد سامي سالم الشنفري 20

 علي سهيل أحمد تبوك 21

 ماهر مسلم سعيد البرعمي 22

 غيث محمد فرج الغساني 23

 هيثم طارق سهيل الشنفري 24

 محمد عمر عيدروس باعمر 25

 غانم محمد الهزار الكثيريعبدهللا  26

 سالم بخيت عامر فنزوخ المهري 27

 نادر عبدالرحيم عاشور بيت سعد 28

 أحمد خميس مبارك سلومي 29

 خالد مسلم سعيد المهري 30

 مالك سالم محمد الكثيري 31

 ماجد محمد سالم عاطف اليافعي 32

 عبدالسالم سهيل علش الكثيريعزالدين  33

 بدر علي محمد غفرم الشحري 34

 ابوبكر سليم النوه الحريزي 35



 ايمن حامد كوت بيت براكة 36

 أحمد محمد مسلم الحضري 37

 هيثم علي عوض بيت شجنعه 38

 احمد عامر سعيد المعشني 39

 سالم ياسر سالم مسن الكثيري 40

 التقنية والعلوم التطبيقية بصاللةجامعة 

 الوظيفة : فني هندسة مدنية )ذكر(

 24813440رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 معمور سعيد سالم غواص 1

 ثويني غانم سعيد الشنفري 2

 علي سعيد احمد المنجوي 3

 محمد سعيد مسعود قطن 4

 تقي عبدهللا الفارسيعبدهللا  5

 عادل أحمد عمر الشحري 6

 علي محمد سعيد الحمومي 7

 اسامه سهيل مسلم جداد 8

 محمد عبدالحكيم عبدالقوي اليافعي 9

 محمد عبدهللا عيدروس باعمر 10

 صقر مدين سالم فاضل 11

 سهيل سالم محمد جداد الكثيري 12

 عادل أحمد سالم مفلح 13

 محمد سعيد مسنمعاذ  14

 يوسف أحمد عمر الشحري 15

 سالم عبدهللا ابوبكر الكاف 16

 عبدالسالم محمد معتوق الشحري 17

 محمد احمد البرك النقيب اليافعي 18

 علي عاشور فرج مجزح 19

 سالم مسلم سعيد المعشني 20

 عيسى مسعود سعيد الكثيري 21

 عامر بخيت عامر الحمر 22

 حسن علي احمد العجيلي 23

 عدنان أحمد عبدهللا باحجاج 24

 بدر سعيد محمد باعوين 25

 محمد احمد بخيت مسن 26

 علي محمد مسلم المعشني 27

 عمار علوي عقيل الهادي باعمر 28

 غسان أحمد حسن خيزار الشحري 29

 سعيد محمد سعيد مسن 30

 محمد مسعود رياس الكثيريعبدالعزيز  31

 سالم مسلم سالم العوائد 32

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

 الوظيفة : فني هندسة حاسب آلي )ذكر/انثى(

 24613390رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 شريفه احمد مسعود المعشنية 1



 سامي خميس النوبيةتهاني  2

 علي لبخيت سهيل العمري 3

 منى حفيظ عقيل برهام باعمر 4

 مروه عبدالحكيم مخالف بيت عرضين 5

 نور مسلم سهيل جداد 6

 دعاء احمد نصيب الشنفرية 7

 ندى مسلم سعيد البرعمية 8

 امينه سعيد مسلم العوائد 9

 احمد محمد صمديد الكثيريليلى  10

 أسماء محمد سعيد البرعمية 11

 نور بخيت احمد كشوب 12

 صفاء الماس حمران بيت صبيح 13

 يوسف سالم علي المعشني 14

 أحمد مسلم أحمد عامرجيد 15

 عبدهللا بخيت مسعود كشوب 16

 اماني سعيد نصيب البرعمية 17

 زايد همدان بيت حميدافراح  18

 أسماء سالم محمد محود العمري 19

 نوف ناجي عبدهللا بريك اليافعي 20

 عامر محمد عامر جداد 21

 محمد مسلم أحمد غواص 22

 أنوار حسن سعيد المرفدي 23

 عبدالعزيز علي سهيل الشعشعي 24

 زهى محاد عوبد العمرية 25

 باسم شعبان بيت رمضانرقيه  26

 مرادي علي سهيل البرعمية 27

 مريم عوض محفوظ باكثير الكندي 28

 شريفه سهيل بخيت زعبنوت 29

 اسماء مسلم محمد المعشنية 30

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

 الوظيفة : فني هندسة كيميائية )ذكر/انثى(

 24613394رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 خديجه علي مسلم ابراهيم العمري 1

 مريم عوض احمد رعفيت 2

 فاطمه عوض محمد بامخالف 3

 مروه اديب جميع الفارسية 4

 ريم عبدهللا سالم الراعي 5

 بشرى رمضان مستهيل بيت نصيب 6

 فارس جمعان قصبوبعبير  7

 انتصار حسن بدر الحضرية 8

 ايمان عبدهللا سعيد مسن 9

 فاطمه احمد اجهام الزوامرية 10

 ليلى سعد علي رعفيت 11

 سلمى احمد مسعود العمرية 12

 فاطمه محمد سالم رعفيت 13

 رقيه علي احمد العجيلية 14



 لطيفه سعيد محمد الكثيرية 15

 سعيد علي فاضلسالم  16

 فاطمه حامد عبدهللا برهام باعمر 17

 فاطمه امين لهب بيت ربيع 18

 فاطمه عوض فرحان بيت مرزوق 19

 دنيا علي سعيد بيت راشد 20

 طارق مسعود مجادح الكثيري 21

 نور سالم عوض الشنفرية 22

 مروه رضوان محفوظ حاج عتيق 23

 مبارك سالم كشوبعلي  24

 مروه عوض رمضان النوبية 25

 نضال علي سهيل قطن 26

 ايمان سالم حفيظ الرواس 27

 فاطمة سهيل علي المهرية 28

 أفنان علي رجب القلم اليافعي 29

 ساره عيسى صالح بن شيخان اليافعي 30

 هدى ناجي عاشور الحدادية 31

 سعيد علي حذنون بيت سعيدمريم  32

 نور عامر سالم المعشني 33

 سلمه سعيد سالم الحكمانية 34

 سلمى سالم سعيد العمرية 35

 حليمه ناجي جمعان جوهر 36

 ريم سالم العبيده جداد 37

 سعيد سالم مسلم قوظار الحريزي 38

 امنه حامد عبدهللا برهام باعمر 39

 مسلم العمريةخير محمد  40

 خلود خالد عوض الحضرية 41

 سميه علي عوض صفرار 42

 فاطمه محمد سعيد خوار 43

 فاطمة محمد مسلم المعشنية 44

 ابتهال سامي عرفه بيت رجب 45

 نور محمد سعيد قهور 46

 هاجر سعيد سالم الحضرمية 47

 اماني مسعود مستهيل السعدونية 48

 سالم عيرون الشحريسعيد علي  49

 عبير احمد معتوق الزوامرية 50

 رقيه حامد عبدهللا برهام باعمر 51

 اسرار احمد سالم باعلوي 52

 عزيزه محمد مسعود كشوب 53

 خديجه علي غانم سمحان الكثيري 54

 أميره احمد علي كشوب 55

 منى أحمد محمد صفرار 56

 اصيله مسلم عوض جعبوب 57

 سالم احمد الغسانيةاصالة  58

 نوال خالد سعيد قطن 59

 سالم محمد علي بركون كلشات 60

 فاطمه حفيظ عمر باعبود 61

 ميساء علي محمد زعبنوت 62



 منى سالم محاد المعشنية 63

 نورة عامر زيدي العمرية 64

 أميره محمد سالم باحجاج 65

 اسراء عصام فرج اسطنبولي 66

 احمد علوي الكافورده  67

 عامر محمد عامر العمري 68

 محمد احمد سعيد قطن 69

 محمد سالم محمد باعوين 70

 مروان أحمد سليمان العامري 71

 منى سعيد علي حذنون بيت سعيد 72

 اسماء محمد عوض الشنفرية 73

 أحمد سعيد سالم المعشني 74

 فايز عبدالشريف الحجيموفاء  75

 أسماء سعيد مسلم المعشني 76

 انوار سعيد سالم هبيس 77

 حمزه سالم سعيد رعفيت 78

 وافيه مسلم احمد المسهلية 79

 فراس حامد سعيد بيت فرج 80

 نوفه أحمد علي المعشنية 81

 عبير أحمد محمد المعشنية 82

 محمد احمد الهالليةأميرة  83

 سالم احمد مسعود تبوك 84

 منى خالد سالم المعشنية 85

 علي احمد علي بيت علي سليمان 86

 ياسمين جامع علي . 87

 براءه بخيت مسلم عامرجيد المهري 88

 سميه ياسر سعيد بيت عامر 89

 طارق حسين سالم مقيبل 90

 سالمه رجب عوض سلومي 91

 علي احمد عبيد بيت سعيد 92

 غيث علي فرج باحجاج 93

 قمر محمد علي كلشات 94

 سالم مسلم مستهيل علش الكثيري 95

 منى علي سالم رعفيت 96

 عبدهللا علي سعيد العوائد 97

 سعيد سالم عوبد العوائد 98

 اسماء سعيد سهيل البرعمية 99

 عمر مبارك عول الشحرياتسلوم  100

 فاطمة علي بخيت المشيخية 101

 غاده عبدهللا علي قطميم المرهون 102

 عزام حسين سالم مقيبل 103

 طفول عبدهللا سعيد الشنفرية 104

 هدى حفيظ عقيل برهام باعمر 105

 مالكه عمر احمد باحيد 106

 مروان عبدالواحد ظرام بيت الذهين 107

 حامد مسلم بيت سعيدخديجه  108

 اصيل ابوبكر سالم سلمان النهدي 109

 امل سالم محاد هبيس 110



 عائشه محمد أحمد المشيخية 111

 الوفاء احمد سهيل قطن 112

 امنه علي محمد معكوف زعبنوت 113

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

 الوظيفة : فني هندسة كيميائية )ذكر(

 24713418رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 محمد حمد سيف الرحبي 1

 ادريس ثاني سعيد العامري 2

 محمد يعقوب ناصر الطائي 3

 سعيد حمد سلطان البوسعيدي 4

 عبدالرحمن راشد عامر السعيدي 5

 عبدهللا حمد شيخان الصبحي 6

 نصر حمود حمد المحروقي 7

 سليمان عبدهللا الفهديفهد  8

 معاذ محمد سيف أمبوسعيدي 9

 أحمد ابراهيم سعيد الراشدي 10

 ماجد خميس سعيد العبري 11

 علوي ناصر سعيد العلوي 12

 ماجد عبدهللا سيف القصابي 13

 ناصر سالم ناصر الصبحي 14

 جهاد يعقوب ناصر الطائي 15

 سيف علي عبدهللا الكندي 16

 لؤي سالم سيف الهميمي 17

 عمر سالم ناصر الشكيلي 18

 مازن عبدالرحمن زايد الشقصي 19

 جالل ناصر سليمان الريامي 20

 وليد عيد طناف الدرعي 21

 هالل خالد محمد العبري 22

 عبدالملك محمد علي العبري 23

 سالم محمد سالم العبري 24

 مرهون محفوظ النبهانيمحمد  25

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 الوظيفة : فنية هندسة اتصاالت والكترونيات

 24613379رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 حفصه حمد محمد القصابية 1

 زينه عبدهللا مرهون الحجية 2

 أصيله ناصر علي التوبية 3

 عبدهللا حميد الهاشميةأمل  4

 فاطمه حمد حمود الجابرية 5

 زكيه سعيد عبدهللا آل ثاني 6

 والء الفي سعيد األغبرية 7

 حنان حمد محمد الرقيشية 8

 عبير سعيد محمد العدوية 9

 ميساء خميس ناصر الهنائية 10



 أمينه ناصر سيف الهاشمية 11

 علي خميس القصابيةعائشه  12

 بدور بدر محمد العامرية 13

 ايمان يونس خميس العبرية 14

 ثريا بدر محمد الريامية 15

 عهود علي غالب البوسعيدية 16

 زمزم ناصر محمد الرحبية 17

 عائشه سعيد سالم الشماخية 18

 مجده حمود ناصر السلطانية 19

 أحمد حمدان الغاويةوفاء  20

 نور يحيى سعيد السيابية 21

 امتياز سعيد صالح الغطريفية 22

 اسماء سعود سالم السليمانية 23

 هاجر حمدان علي الناصرية 24

 إبتسام نبهان ماجد العميرية 25

 الزهراء خلفان سالم البوسعيدية 26

 مروه سليمان ناصر القصابية 27

 سيف الحضرميةنورا حمد  28

 وفاء خليفه خماس المفرجية 29

 اماني سليمان حمد الجابرية 30

 جواهر محمد سعيد الحراصية 31

 أسماء خصف محمد الخروصية 32

 عائشه سالم ساعد الحضرمية 33

 ساره محمد عبدهللا الرحبية 34

 هاجر ناصر محمد الريامية 35

 سيف عبدهللا البحريةشريفه  36

 أميمه خليفه محفوظ التوبية 37

 طفول عبدهللا سيف السيابية 38

 ليلى محمود سنان السنانية 39

 شمساء حمود ناصر العويمرية 40

 شذى مبارك مسعود التوبية 41

 أميمة علي محمد الجامودية 42

 أميمه يعقوب عامر الهطالية 43

 سيف خميس الصوافيةجواهر  44

 خلود سالم حميد الهديوية 45

 والء سليمان عامر الراشدية 46

 موزه حمود محمد الشعيلية 47

 العنود خليفه حسن العامرية 48

 عهد عبدالعزيز منصور الريامية 49

 صفاء محمد سالم الغريبية 50

 نهى سليم ثويني العبرية 51

 احمد عبدهللا العمريةفاطمه  52

 بدريه محمد سالم الهطالية 53

 هند سيف محمد الصارمية 54

 مزنه علي عبدهللا الهطالية 55

 وعد حمود سليمان الجابرية 56

 هاجر محمد عوض الفالحية 57

 فاطمه حميد علي الراشدية 58



 نور عبدهللا محمد العبيدانية 59

 عوض جمعه العمريةحوريه  60

 عائشه يحيى عبدهللا السيابية 61

 ساره محمد سالم العبرية 62

 ساره سليمان عبدهللا الخروصية 63

 بثينه مطر سليمان العزوانية 64

 هاجر سالم خميس الخيارية 65

 روضه محمد بدر البوسعيدية 66

 غدير عبدهللا علي العبدلية 67

 عبدهللا سالم المعديةفاطمه  68

 الغالية محسن سعيد العبرية 69

 رجاء فاضل هويشل الهنائية 70

 سميه سليمان عبدهللا العزرية 71

 ريا محمد عبدهللا التوبية 72

 فاطمه سعيد محمد الفارسية 73

 فهيمه سالم ناصر الحسينية 74

 خوله حمد سعيد العامرية 75

 محمد عبدهللا الرقيشيةفاطمه  76

 آمنه سيف خلفان السليمانية 77

 عائشه مطر يوسف السالمية 78

 خالصه سيف عبدهللا الخروصية 79

 شمساء العقاب سلوم الراشدية 80

 سمة خلفان عديم الريامية 81

 كوثر علي أحمد العبرية 82

 خديجه محمد احمد الرواحية 83

 شامس حسن العامريةفاطمة  84

 عبير سليّم سلطان الشكيلية 85

 بدور راشد عامر العامرية 86

 مأثر علي محمد السليمية 87

 ساره محمد سليمان العامرية 88

 بثينه خلف علي القصابية 89

 عذاري علي خميس الحنشية 90

 افراح محمد سالم الكندية 91

 مبارك خلف الشريقيةمآثر  92

 نسيبه أحمد عبدهللا الغريبية 93

 مريم محمد عبدهللا السليمانية 94

 غزالن حمد حميد العاصمية 95

 حنان محمد سعيد المحروقية 96

 أروى خلفان مطر البوسعيدية 97

 العنود مسعود محسن المفرجية 98

 ساره خلفان علي الناصرية 99

 سيف الحضرميةشهد سعيد  100

 عهد سعيد سيف الحضرمية 101

 مها محمد علي القمشوعية 102

 شيماء عامر محمد البطرانية 103

 أزهار سليم خلفان الفهدية 104

 مالك سعيد حمد السليمانية 105

 عندليب عبدهللا مبارك السليمية 106



 خوله هالل خلف المياحية 107

 التقنية والعلوم التطبيقية بنزوىجامعة 

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24713417رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثالثة

 االسم م

 سهيل خليفه سهيل العامري 1

 حمود حمد زهران الشريقي 2

 سلمان علي خصيب الهطالي 3

 النصر محمد حمود العبري 4

 سالم الحوقانيأحمد حمد  5

 محمد يحيى عيسى الرواحي 6

 سلطان سيف محمد الجهضمي 7

 سلطان محمد سلمان الكندي 8

 أسعد عامر حميد الخياري 9

 أحمد حمد أحمد اليحيائي 10

 أسعد سالم حارب الشكيلي 11

 مجدي سويح ثانى الراشدي 12

 علي عبدهللا خلفان الندابي 13

 سعيد سالم الخياريأحمد  14

 ماجد شرهان سالم الرقمي 15

 موسى عبدهللا سالم الرحبي 16

 أحمد علي سعيد الشعيلي 17

 أحمد حمد خلفان المحرزي 18

 يونس علي سعود التوبي 19

 اسحاق سليمان عبدهللا العزري 20

 محمد سيف ناصر المحروقي 21

 خلفان حمد البوسعيديحمد  22

 خالد حمد خلفان المحروقي 23

 عبدهللا صالح محمد المفرجي 24

 أحمد علي سالم الريامي 25

 هاني محمد سالم الهنائي 26

 يوسف يحيى احمد القرني 27

 بدر خلفان محمد الحضرمي 28

 يحيى يوسف يحيى الشعيلي 29

 محمد محفوظ النبهانيعبدالكريم  30

 مازن غصن هالل الجعفري 31

 مبارك سليمان عامر الديهني 32

 موسى أحمد زاهر الخصيبي 33

 أحمد علي محمد المفضلي 34

 لبيد علي صالح العامري 35

 محمد سالم عبدهللا الراشدي 36

 زكريا علي صالح األغبري 37

 خالد محمد مطر المحروقي 38

 أحمد سليمان المحروقيمحمد  39

 مهنا حمد ناصر المعدي 40

 مهند عبدهللا علي المفرجي 41

 نوح محمود حبيب أمبوسعيدي 42



 محمود حمد عبدهللا الهذيلي 43

 الوليد سالم سالم الشكيلي 44

 محمد ناصر محمد الشقصي 45

 سعيد سليمان سالم الجابري 46

 سيف ياسر المحروقيبلعرب  47

 محمد سليمان محمد السيباني 48

 سعود احمد محمد السيابي 49

 مؤمن ناصر صالح المفرجي 50

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24613386رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 خلفان جمعه الغافريأيمن  1

 راشد سعيد مفتاح العلوي 2

 يعقوب مرهون قاسم العلوي 3

 عبدالملك سلطان محمد الفارسي 4

 عبدالواحد محمد علي العلوي 5

 مانع عبدهللا صالح الناصري 6

 حاتم سلطان محمد الحاتمي 7

 يحيى عبيد سعيد السحمي 8

 مبارك جمعان الغافريحسني  9

 سيف سالم راشد المعمري 10

 عزان سالم راشد االسماعيلي 11

 عبدهللا خليفه سالم الشهومي 12

 محمد راشد شامس السديري 13

 أسعد محمد سعيد الشكيلي 14

 أسعد راشد سيف الزيدي 15

 خالد صالح علي الشرياني 16

 خالد هالل الغافريعبدالعزيز  17

 خليفه ناصر خليفه الكلباني 18

 سالم سعيد سالم السكيتي 19

 أحمد محمود خليفه المقبالي 20

 حمد راشد سالم القمشوعي 21

 محمود محمد علي الهنائي 22

 عبدالواحد عبدهللا سعيد اليحيائي 23

 يوسف عبدهللا سالم السعيدي 24

 ابراهيم شنين اليعقوبيماجد  25

 حميد عبدهللا حميد الشهومي 26

 حمد مبارك حمد الكلباني 27

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24913458رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 اسماعيل ياسر سعيد المعمري 1

 عبدالرحمن ناصر خميس الحاتمي 2

 علي سيف سعيد المقبالي 3



 عدنان عامر حمود الحاتمي 4

 خالد راشد حمود الغافري 5

 حمد حمدان حمد الشندودي 6

 أحمد علي عبدهللا الزيدي 7

 ناصر سالم حمدان الجابري 8

 أحمد سالم سعيد العيسائي 9

 أحمد محمد الفارسيالمعتصم  10

 أيوب ناصر حميد الزيدي 11

 محمد سليـّم علي الصارخي 12

 عبدهللا خليفه حميد اليحيائي 13

 طارق سعيد محمد الحاتمي 14

 عبدالملك حميد عبدهللا الهنائي 15

 ناصر سعيد حمد السديري 16

 عزان سالم علي البلوشي 17

 مرهون راشد السديرينواف  18

 المعتصم عبدهللا حميد الكلباني 19

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري

 الوظيفة : فني هندسة ميكانيكية )ذكر(

 24813437رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 هالل حمد سنان المعمري 1

 محمود خليفه ضحي الشكيلي 2

 سيف ناصر الهنائيعبدالحكيم  3

 مكتوم راشد محمد الكلباني 4

 سعيد حمد سالم الجساسي 5

 عبدالعزيز سالم ناصر الجابري 6

 أحمد خلفان مسلم الشكيلي 7

 أحمد خليفه سالم الغافري 8

 خلفان حمد خلفان الكلباني 9

 راشد سالم سيف المعمري 10

 سالم راشد حمد الهنائي 11

 هاشل خليفه الشهوميعادل  12

 سيف محمد سيف العلوي 13

 ثويني خليفه سعيد المعمري 14

 أحمد راشد خليفه الشملي 15

 محمد راشد سليّم المقبالي 16

 يحيى محمد سالم البلوشي 17

 فالح مسعود بطي الهنائي 18

 محمد سالم عبدهللا الحارثي 19

 راشد علي سعيد الكلباني 20

 عبدالعزيز شنين حمد اليعقوبي 21

 مكتوم راشد مبارك الكلباني 22

 المعتز سالم سعيد المعمري 23

 عبدالعزيز سليمان ناصر الحامدي 24

 سالم علي مبارك الصوافي 25

 فهد سرحان حميد السعيدي 26

 عبدالرحمن مصبح غميل الشكري 27



 عبدالعزيز حميد علي الهنائي 28

 التقنية والعلوم التطبيقية بعبريجامعة 

 الوظيفة : فني هندسة الكترونيات واتصاالت

 24713421رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 الوارث عوض ساعد العبري 1

 محمد سالم علي المجرفي 2

 عبدهللا علي حميد الكلباني 3

 التقنية والعلوم التطبيقية بعبريجامعة 

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24813438رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 سلطان سيف ناصر الجابري 1

 يحيى عبيد ثاني الشكيلي 2

 مسلم علي مسلم اليعقوبي 3

 خالد محمد عبدهللا الهنائي 4

 سالم سيف العلويمحمود  5

 عبدهللا حمد سيف العبري 6

 مسعود خليفه مسعود الشهومي 7

 محمد سالم سعيد المدسري 8

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري

 الوظيفة : فني هندسة كهربائية )ذكر(

 24813436رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 عبيد سعيد المقباليابراهيم  1

 هيثم سالم خميس العلوي 2

 حمد سعود حمد الخليلي 3

 مبارك سيف سليمان العلياني 4

 وليد سعيد خلفان المعمري 5

 سالم حميد عبدهللا الهنائي 6

 مازن حمد خميس الحاتمي 7

 محمد خميس مبارك العلوي 8

 أحمد ناصر مرشد السديري 9

 سالم حمدان الهنائييوسف  10

 أيمن عبدهللا سعيد المنذري 11

 موسى ناصر خلفان الفارسي 12

 سامي مكتوم علي الغافري 13

 خليل ابراهيم عبدهللا العزري 14

 أحمد سالم ناصر المقبالي 15

 صدام سيف ناصر الهنائي 16

 ابراهيم عبدهللا سعيد الساعدي 17

 علي عبدهللا المقرشيعبدهللا  18

 أيمن سعيد خلفان المعمري 19

 أحمد محمد سليمان الهنائي 20

 سالم حمدان سالم الكلباني 21



 عبدالعزيز حمدان سعيد الجابري 22

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري

 الوظيفة : فني هندسة كيميائية )ذكر(

 24713420رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 الوليد خالد علي الصوافي 1

 طالل سليمان حمير الهنائي 2

 محمد سعيد حمد اليعقوبي 3

 عمر الذيب عبدهللا البادي 4

 عامر سيف راشد الزيدي 5

 أحمد حمدان علي المزروعي 6

 خميس مرهون العلويابراهيم  7

 عبدهللا سعيد محمد الناصري 8

 أحمد خلف راشد العبري 9

 أحمد محمد راشد السمري 10

 انس مبارك راشد االسماعيلي 11

 غصن سالم خميس المعمري 12

 المهند هالل محمد المقبالي 13

 يوسف خصيب ناصر الجابري 14

 بدر محمد حمد النيري 15
 


