
 

 

 

 

 

 

 

 2021ديسمبر  4التاريخ 

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24613374رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 رحاب سيف سليمان اليزيدية 1

 عزيزه خميس حميد القاسمية 2

 مريم سعيد سالم الحبسية 3

 السيفيةأماني ضحي غابش  4

 شمسه راشد سالم الحجرية 5

 فاطمه حمود سعيد الحجرية 6

 محمود حارث بني عرابههناء  7

 ثرياء عبدهللا سيف السعدية 8

 خوله احمد صالح الحارثية 9

 سميه العبد حمود الوهيبية 10

 نوف سعيد علي البلوشية 11

 سوسن عبدهللا هالل الزكوانية 12

 سيابيةرحاب سليمان محمد ال 13

 انتصار سعود عامر الماجدية 14

 علي المسكريةمريم سيف  15

 مريم سيف حمد البراشدية 16

 بدور سعيد علي الحبسية 17

 جواهر سليمان سالم البراشدية 18

 احالم حمد سالم الجلندانية 19

 هبه سلوم خميس الهيملية 20

 لمياء سالم سعيد بني عرابه 21

 اء القاسميةأسماء عبدهللا مهن 22

 سالم هدوب السليميةشيخه  23

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24613375رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 أماني خلفان سعيد السيابية 1

 الحارث علي هالل الحجري 2

 براءالتقنية والعلوم التطبيقية بإجامعة 



 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24713414رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 جالل محمد سعيد الهاشمي 1

 أحمد علي هالل الحجري 2

 مهره سليمان خليفه القنوبية 3

 التقنية والعلوم التطبيقية بإبراءجامعة 

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24713413رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 مسلم سالم خميس الرميمي 1

 سعيد سالم خلفان الراشدي 2

 عبدهللا سالم سليمان العامري 3

 محمد سليمان محمد الحسيني 4

 أحمد سليمان الحسنيمنذر  5

 هالل بدر سعيد البدري 6

 أسعد سعيد علي البلوشي 7

 عبدهللا عمران مبروك الحبسي 8

 ة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراءمعجا

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24713413رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 سيف عبدهللا الرواحيةزوينه  1

 عزيزه ناصر حماد الطالعية 2

 حارث محمد عدي المنجي 3

 عيسى سالم عامر الجهضمي 4

 عيديناصر محمد منصور البوس 5

 انتصار ناصر حمد األزكية 6

 هاجر سلوم خميس الهيملية 7

 منيره سعيد سليمان الجهضمية 8

 حبيب خليفه الرحبيةأحالم  9

 بسمه سالم صابر السعدية 10

 هاجر رجب عبيد العويدية 11

 شيخه حمد عبدهللا الحبسية 12

 أسماء سليمان مسلم الحميضية 13

 يةرقيه عامر عبيد المالك 14

 رياء حميد حمد الحجرية 15

 صفاء سعيد حميد المعمرية 16

 غابش حمدان الوهيبيةعلياء  17

 منى سليمان حمد الوهيبية 18

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء

 الوظيفة : فني تصميم جرافيك )ذكر/انثى(

 24813432رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م



 حجريد حمد المحمد راش 1

 خليفه يحيى االسماعيليةنعيمه  2

 علياء علي سالم الوهيبية 3

 زهره سلطان سعيد اليزيدية 4

 ثرياء سالم نخره المحاربية 5

 ندى سعود مسعود الحبسية 6

 حسينه الماس حسن الحارثية 7

 ابتسام سالم سالمين الحبسية 8

 ريهام حمود عبدهللا الشهيمية 9

 اصر الراشديةد نمحمزكيه  10

 حنين سعيد سيف الحجرية 11

 هاجر سلوم راشد المسكرية 12

 شيماء ناصر سالم الهاشمية 13

 الغاليه حمود سعيد الحجرية 14

 نورة سعيد صغير الوهيبية 15

 أميره مسعود عبدهللا السعدية 16

 رحمه محمد سالم الحجرية 17

 سالم عامر الحجريةبسمه  18

 حبسيةم ناصر اللطيفه سال 19

 عبير عبدهللا حميد النظيرية 20

 أيمان سالم سعيد بني عرابه 21

 أصيله محمد سيف الوضاحية 22

 جوخه حمود محمد الحبسية 23

 جواهر جمعه سعيد الغنيمية 24

 منال أحمد حمد المسرورية 25

 سالم حمد السليميةرحمه  26

 فوزيه خميس مبروك الظفرية 27

 لحبسيةصر علي ابشائر نا 28

 الثرياء سالم عيد السيفية 29

 حسناء عامر محمد الحجرية 30

 نعمه محمد حمود المحاربية 31

 جواهر محمد عبود البلوشية 32

 ريّا عبدهللا سعيد الحجرية 33

 التقنية والعلوم التطبيقية بإبراءجامعة 

 الوظيفة : فني صحة وسالمة مهنية )ذكر(

 24813453رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 سعيد علي سعيد الحبسي 1

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613398رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 فهد سالم علي الفارسي 1

 مازن عبدالوحيد خميس البلوشي 2

 يمان الهنائيعبدالعزيز عبدهللا سل 3

 ماجد مصبح خميس الكلباني 4



 أسعد سالم محمد الذهلي 5

 محمد سالم عبدهللا النعيمي 6

 حمد الغيالنيحمد خميس  7

 محمد حمد سعيد البادي 8

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613399رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 معاذ يعقوب عبدهللا الشامسي 1

 حمد محمد عبدهللا النبهاني 2

 جمعه حمد النعيميمحمد  3

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24813443رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 يوسف حمدان علي المزروعي 1

 بيعبدهللا القصاعبدهللا عيسى  2

 جابر عبدهللا محمد العجمي 3

 محمد عبدهللا النصريالمعتصم  4

 علي حسين عبدهللا المجرفي 5

 احمد محمد سعيد الشهومي 6

 أيمن سالم هالل السالمي 7

 محمد جمعه ضاوي العويمري 8

 أحمد راشد سعيد الحضرمي 9

 حمد سعيد عبدهللا الحسيني 10

 بيت النظيفسالم أحمد سالم  11

 سليمان سالم السعيديسعيد  12

 مروان محمود محمد الرئيسي 13

 أيوب عيسى محمد البلوشي 14

 منير صديق علي البلوشي 15

 أحمد ابراهيم صالح السيفي 16

 منير مزهود درويش الصالحي 17

 معن سالم خلفان الغساني 18

 محمد سعيد راشد الفارسي 19

 لحكمانيعبدهللا اشهاب حمد  20

 منذر حسن سالم المشيخي 21

 محمد نعمان نظر الفضه 22

 احمد عقيل علوي مقيبل 23

 عمار سالم عبدهللا الهنائي 24

 أحمد سعيد عبدهللا الهنائي 25

 أحمد حميد سعيد اليعقوبي 26

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 فني حاسب آلي )ذكر(الوظيفة : 

 24613400: رقم الوظيفة 

 المجموعة الثانية

 االسم م



 قصي حمد سالم المهدلي 1

 هادي ناصر ذيبان العلوي 2

 عامر سالم عامر الصابري 3

 سامي حكيم حمد بني عرابة 4

 عمر محمد سالم النبهاني 5

 هيثم محمد سليمان الصالحي 6

 عوض بيت القعيطيفيصل عمر  7

 محمد ناصر محمد العلوي 8

 كاظم خان محمد البلوشيعزيز عبدال 9

 أحمد خالد عبدهللا الفارسي 10

 طالل محمد دوست محمد البلوشي 11

 عامر جمعه محمد البطاشي 12

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613401رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 المعوليمحمد حمود سعيد  1

 نوفل فاضل عبدهللا العمري 2

 سالم راشد سيف البلوشي 3

 ليث خميس علي المنذري 4

 سعيد الحميدي سعيد البادي 5

 سالم جمعه سالم الزهيبي 6

 أحمد خليفه سعيد البرامي 7

 سعيد حديد بيت مرغوبمحمد  8

 أحمد يوسف حمد الشامسي 9

 عبدالعزيز صالح مبارك المخيني 10

 طارق سعود سعيد الخنجري 11

 هيثم علي جمعه المغيري 12

 خالد غاصب عبيد المشرفي 13

 علي حمد علي الساعدي 14

 أحمد حمد ناصر الحجري 15

 محمد جمعه محمد الجامعي 16

 غالم حسين أبل البلوشيموسى  17

 داود سليمان حمدان الغافري 18

 سالم ناصر أحمد الغزالي 19

 صافيسليمان البو المعتصم محمد 20

 علي جمعه صالح العريمي 21

 حمد مبارك خميس البلوشي 22

 عبدالمحسن عوض درويش العلوي 23

 أيمن راشد سعيد البادي 24

 مسلم الراسبيمحمد علي  25

 مازن جمعه صالح العريمي 26

 منذر راشد محمد المالكي 27

 اليقظان طالب حميد الشكيلي 28

 الهطاليمحمد محفوظ علي  29

 عبدهللا سعيد عبدهللا النعماني 30

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير



 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613402رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 خليفة عبيد حسن النوفلي 1

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 (الوظيفة : فني احياء )ذكر

 24613408رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 عمر سالم مسلم السديري 1

 عبيد سالم الحجريعبدهللا  2

 عمار سمير حبيب الزدجالي 3

 محمد مبارك سليمان أمبوسعيدي 4

 ناصر محمد سالم المشرفي 5

 محمود سليمان جمعه الهنائي 6

 محمد خالد عبدهللا العلوي 7

 لفان اللمكيياسر خعثمان  8

 أسعد عبدهللا بخيت السباعي 9

 ناصر سالم البرطمانيحمزة  10

 ياسر حميد مصبح المقبالي 11

 محمد طالب سليمان الشقصي 12

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني كيمياء)ذكر(

 24613409رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 علي محمد جواد اءبه 1

 حسن ابراهيم العجميابراهيم  2

 سعيد مسلم حمد العميري 3

 قيس خلفان عمر العامري 4

 عبدهللا راشد عبدهللا الراجحي 5

 سعيد سالم ناصر الدويكي 6

 ماجد عوض سليمان الحاتمي 7

 المعتصم محمد طالب العوفي 8

 معتز ناصر سعيد السناني 9

 المعمري حمد عبدهللاعبدالعزيز  10

 نادر مبارك سعيد خينان الشحري 11

 عبدهللا خميس عبدهللا الحضرمي 12

 مهنا علي مهنا الكندي 13

 اسعد راشد حمدان السعيدي 14

 محمد خلفان محمد الصباحي 15

 عماد سالم مصبح البحري 16

 سلطان محمد سعود السيابي 17

 محمد السعيديحمد أحمد  18

 مد المقباليمطر سالم مح 19

 حمدان راشد عامر العميري 20

 سيف سليمان سيف الرئيسي 21



 مصطفى بدر مهنا الرجيبي 22

 خليل يوسف أحمد البلوشي 23

 ايمن محمد سالم البوصافي 24

 احمد حمد صياح الشكيلي 25

 هود علي سعيد القريني 26

 منصور الهنائيسيف حمد  27

 أحمد ماجد حمدان الحارثي 28

 حمد حمود هالل الفرعي 29

 خلفان حمود راشد الخزيمي 30

 حمد سليمان حمد الفارسي 31

 عمر سليّم عبدهللا السحمي 32

 أحمد علي ناصر المشيقري 33

 لمك خميس علي اللمكي 34

 منتصر محمود علي الميمني 35

 محمد سيف المعوليأحمد  36

 حميد عبدهللا علي الشحي 37

 م السعديحمود راشد سال 38

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني فيزياء )ذكر(

 24613410رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 حمد سليمان السبع الهنائي 1

 شهاب حمد الغريبيمحمد  2

 منذر خليفه جمعه الغافري 3

 عبدالهادي سعيد عبدهللا الحضرمي 4

 مد الحبسيمعاذ علي ح 5

 عبدالملك محمد سيف الهنائي 6

 جابر ناصر علي الفريسي 7

 عبدهللا زيد علي مزيود الشحي 8

 محمد خليفه سليمان الغافري 9

 التقنية والعلوم التطبيقية بالخويرجامعة 

 الوظيفة : فني صحة وسالمة مهنية )ذكر(

 24813451رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 عزان علي محمد البلوشي 1

 أحمد سليمان سيف آل عبدالسالم 2

 التقنية والعلوم التطبيقية بالخويرجامعة 

 الوظيفة : فني احياء )ذكر(

 24813448رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 هزاع محمد هيكل البلوشي 1

 عارف عيسى سعود العامري 2

 انيالمعتصم خلفان سعيـّد السليم 3

 محمد احمد سيف الحارثي 4

 يعقوب رشيد البوسعيدييوسف  5



 علي حسين علي الكندي 6

 عبدالعزيز سالم سليمان الكثيري 7

 خالد سيف خميس المقبالي 8

 زكريا سيف محمد العبري 9

 محمد سعيد حمود الرواحي 10

 عمر سالم سعيد الرقمي 11

 عبدالرحمن حسن بدر البسامي 12

 خلفان طالب المحروقيخليل  13

 الحسين طالل خميس الزعابي 14

 مهلب خلفان مبارك الرحبي 15

 سالم سعيد سالم اليعربي 16

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني فيزياء )ذكر(

 24813450رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 حمد الهاشميحمد ناصر  1

 لصغير القنوبيسيف ايوسف  2

 فيصل خليفه سالم العبري 3

 فيصل مبارك سعيد العامري 4

 علي خميس سليمان العجمي 5

 سالم راشد سيف الزيدي 6

 طارق عيسى محمد البلوشي 7

 محمد علي راشد الكعبي 8

 عبدالعزيز سعيد خلفان القريني 9

 سعيد عبدهللا العبريصالح  10

 الصقريعبدالرحيم سيف سعيد  11

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالخوير

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 25013460رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 محمد عبدهللا سليمان المقيني 1

 أحمد حمود علي اليعقوبي 2

 راشد علي اليحمديسامي  3

 حمزه سويلم علي المقاحمي 4

 خميس جبليشريف عبداللطيف  5

 خالد سالم محمد الجهوري 6

 عمر حمد عمر المكتومي 7

 ماجد سلطان محمد النعماني 8

 فيصل يعقوب يوسف الزعابي 9

 سلطان محمد عبدهللا الحبسي 10

 البارق خميس سالم الشحي 11

 ناصر حمد المبسليعبدهللا  12

 طارق عزيز سعيد الحراصي 13

 محمد خالد حمود الوهيبي 14

 أحمد حميد سالم العلوي 15

 وائل يعقوب زايد الشكيلي 16



 سعود سالم حمد الذهلي 17

 أسعد مسعود سعيد السعدي 18

 محمد سالم سعيد الكندي 19

 يوسف عبدهللا سعيد الشبلي 20

 التقنية والعلوم التطبيقية بالخويرجامعة 

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 25013461رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 محمد راشد سالم المعمري 1

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 الوظيفة : فني تصميم جرافيكي )ذكر(

 24613370رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 هاني سليمان منصور العوفي 1

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة

 فني حاسب آلي )ذكر(فة : الوظي

 24613371رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 مرشد خميس مصبح السعدي 1

 حسن الصالحيقيس محمد  2

 عبدالملك حميد عبدهللا الشكيلي 3

 عاصم حسن خلفان البلوشي 4

 محمد عبدالرحيم عيسى البلوشي 5

 هيثم رجب خليفه الرجيبي 6

 ة بالمصنعةالعلوم التطبيقيجامعة التقنية و

 الوظيفة : فنية حاسب الي )انثى(

 24613373رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 نعيمه محمد سليمان البلوشية 1

 هنيه مصبح علي اليحمدية 2

 ريه سعود خلفان المياحية 3

 اسماء خليفه راشد الرشيدية 4

 ناديه سيف راشد المقبالية 5

 علي المعوليةخلف  فتحية 6

 نوره سعيد سيف الحمدانية 7

 محمد سالم الخميسيةأميره  8

 حليمه خلف عامر الشريانية 9

 فاطمة سيف محمد اليحمدية 10

 فاطمه حمدان سيف الندابية 11

 منال طالب محمد العنبورية 12

 سميّه سليمان سالمين الخروصية 13

 زكيه صالح علي المعولية 14

 سعيد العنبوريةمحمد ناهد  15

 سعيد راشد البقالنيةأبتسام  16



 اشجان جمعه علي العامرية 17

 سوسن محمد خميس الرئيسية 18

 رقيه علي طالب الفارسية 19

 هناء خليفه عبدهللا الخضورية 20

 ساره سعيد عبدهللا الخاطرية 21

 غزالن سيف مهنا النوفلية 22

 أثير علي محمد الشريانية 23

 عبدهللا محمد المجينيةفاطمه  24

 طيبه حسين عبدالوهاب الكازرونية 25

 لمى ضحي سالم العميرية 26

 مجان يوسف ابراهيم البلوشية 27

 أم كلثوم سعيد سيف الحارثية 28

 ميعاد عبدهللا مراد البلوشية 29

 رقيه محمد خلف المعولية 30

 طيبا عبدهللا أحمد المجينية 31

 سعيد الغافريةف سيالزهراء  32

 منيره سليمان خصيف العرفاتية 33

 عائشه محمد سالم الحراصية 34

 ايمان حمدان محمد الوشاحية 35

 ساره محمد أحمد المجينية 36

 زهره محمد سعيد الفالحية 37

 ميثاء راشد عبدهللا الرشيدية 38

 جهينه علي زاهر العدوية 39

 سليمان يوسف الخروصيةأميمه  40

 والء سعيد سيف الشكيلية 41

 شيخه أحمد سيف الفرعية 42

 جمان خلف ناصر الشقصية 43

 هاجر ناصر راشد الصمصامية 44

 وداد سرحان سعيد الخاطرية 45

 عهد عبدهللا سليم المياحية 46

 االء ياسر سليمان السعدية 47

 التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعةجامعة 

 المة مهنية )ذكر(الوظيفة : فني صحة وس

 24813452رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 عبدهللا يوسف أحمد الريامي 1

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613397رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 اسحاق محمد عبدهللا الشيدي 1

 م التطبيقية بشناصنية والعلوجامعة التق

 الوظيفة : فني صحة وسالمة مهنية )ذكر(

 24813454رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م



 ليث حسين علي الفيروز 1

 التقنية والعلوم التطبيقية بصاللةجامعة 

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24613392رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 مروه محمد علي صعر 1

 الهام رجب حديد بيت عرضين 2

 انيسه عبدهللا محمد باحجاج 3

 خلود محمد سعيد اليافعية 4

 سالم محمد باعلوىهاجر  5

 اميره محمد ناصر اليافعية 6

 منيره مسلم محاد المعشنية 7

 زينب محمد سهيل العوايد 8

 نور محمد احمد اليافعية 9

 د نبهان الشعشعيمحمد احم 10

 سالم بخيت علي جيدال فاضل 11

 بثينه محمد خميس المشيخية 12

 معاذ احمد سعيد رعفيت 13

 عدنان عبدالرزاق باحجاجسميه  14

 اسامه ابوبكر محمد الحسان 15

 اسماء علي سهيل الشعشعية 16

 اسماء عبدهللا حفيظ الكاف 17

 مازن سعيد خادم بيت عبيدون 18

 دعاء أحمد أبوبكر الذهب 19

 بلقيس سالم عامر المعشنية 20

 غزوه فائل فرج بيت رجيبون 21

 محمد علي قيطون الشحريبلقيس  22

 فاطمه سالم عامر العوائد 23

 طفل بخيت مبارك البرعمية 24

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

 الوظيفة : فني تصميم جرافيك )ذكر/انثى(

 24613393الوظيفة : رقم 

 نيةاالمجموعة الث

 االسم م

 سالم محمد الشنفريةاميره  1

 نور ابوبكر احمد الذهب 2

 عزيزه عوض سهيل عامرجيد 3

 نجوى نصر ناصر اليافعية 4

 أحمد محمد سعيد الزوامري 5

 سعيد محمد سعيد الزوامري 6

 أحمد سعيد سالم عامرجيدالمهري 7

 العبريةخديجه سهيل سالم  8

 شريفه بخيت مستهيل كشوب 9

 محمد صالح باحريشلمياء  10

 عزه عوض احمد جيشيان الشحري 11

 منى سهيل علي المهري 12

 طليعه علي عبدهللا الحبشي العمري 13



 هيفاء مقبل علي العولقية 14

 حنان عبدالرحمن سعيد الشجيبية 15

 مريم محمد علوي باعلوي 16

 مد العنسيةفاطمه عيسى اح 17

 احمد معتوق الزوامريةنائفة  18

 تهاني محمد معتوق الشحرية 19

 امل احمد محمد فلخ الشحري 20

 امينه محمد احمد ثفنتي الشحري 21

 ايمان بخيت حسن المعشنية 22

 دينا محمد سالم باعلوي 23

 رزان عبدهللا سالم الرواس 24

 بشرى علي مسعود العوائد 25

 سالم الشنفري أحمدغاده  26

 سميره عبدهللا عبدالرحمن اليافعي 27

 تسنيم سعيد عوض قاووق 28

 اسرار صديق محمد باصديق 29

 فاطمه عبدهللا علي الغريبية 30

 منى علي محمد العوائد 31

 غونه مسلم مسعود بيت سعيد 32

 فاطمه محمد أحمد السباح 33

 عوض صالح باقويرميساء  34

 لم العنسيبيان سعيد سا 35

 سلوى سعيد سالم قهور المهري 36

 ساميه سالم سعيد ذيشليل الكثيري 37

 والء علي عوض الشنفرية 38

 ورده أحـمد محمد فلخ الشحري 39

 دنيا مبارك عبدهللا العلوية 40

 خديجه سعيد عمر مفلح 41

 ناجي عبدهللا بريك اليافعينوار  42

 بصاللةجامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24713422رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 رقيه سعيد احمد جعبوب 1

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصاللة

 فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(الوظيفة : 

 24813441رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 ر جمعان بيت خليفهوداد صنجو 1

 طفول احمد حبكوك كشوب 2

 لينا خالد احمد العليان 3

 اسماء خميس مخالف بيت عرضين 4

 سميه حسن محسن الكثيري 5

 صالح عبدهللا بن حيدردينا  6

 زينب علي احمد العجيلية 7

 عامر سعيد احمد العوائد 8



 نور مالك علي النهاري اليافعي 9

 وبنور مسلم سعيد كش 10

 انفال رمضان مبروك بيت رعيدان 11

 مريم علي محمد الهاللية 12

 محمد ناصر احمد اليافعي 13

 محمد مسلم رجحيت عامرجيدوفاء  14

 اصيله سعيد مسلم العوائد 15

 نور علي سعيد فاضل 16

 هنادي غانم كوت بيت براكه 17

 أسماء بخيت سعيد غفرم الشحري 18

 الشنفريةمروه سعيد عبدهللا  19

 تسنيم محمد احمد الشنفرية 20

 عبير سالم احمد علي سكرون 21

 التقنية والعلوم التطبيقية بصاللةجامعة 

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24813442رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 شيخه محمد سعيد اليافعي 1

 لخيار محمد سهيل العمرية 2

 حمد سعيد البرعميةاميره م 3

 عزة عوض جمعان بيت سويلم 4

 مسلم سعيد حاردانصفيه  5

 كوثر سالم عبدهللا محروس الصيعري 6

 ايثار سعيد جمعان بامخالف 7

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613378رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 اسم راشد محفوظ المجيزيج 1

 التقنية والعلوم التطبيقية بنزوىجامعة 

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24613380رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 سليم ناصر سليم الخميسي 1

 هند خميس سيف الحضرمية 2

 اسماء زايد خلفان الراشدية 3

 أميره محمد سيف القصابية 4

 سعيد خميس الهطاليسالم  5

 زوينه حمد محمد الهنائية 6

 ابتسام مبارك ناصر السالمية 7

 رشا سالم سعيد الرواحية 8

 سالمه زاهر سالم الحضرمية 9

 آمنه سالم محمد النبهانية 10

 عصريه خلفان عصام العطابية 11

 بثينه صالح منصور الكندية 12



 خلفان حميد الشعيليةخوله  13

 فاطمه سليمان عبدهللا الصباحية 14

 ساره مسعود سالم الخيارية 15

 فاطمه محمد أحمد الشريانية 16

 نوره خلف راشد الجامودية 17

 شريفه ناصر سعيد الكندية 18

 بثينه علي محمد الراشدية 19

 خديجه عوض خلفان الحجية 20

 سليمان عيسى الرياميةنوال  21

 يبيةافتخار حمد حميد الخص 22

 منى يعقوب محمد الخروصية 23

 هديل خلفان حسن العميرية 24

 شروق سعيد سالم الرواحية 25

 حاكمه حمود سعيد الخميسية 26

 زوينه حمد ناصر الهاشمية 27

 نور خالد هالل الجبرية 28

 حمدان حميد الهديفيةنصراء  29

 لبنى عبدهللا سعيد السعدية 30

 يبانيةمروه خلفان خليفه الش 31

 ايمان سليمان احمد المحروقية 32

 فخريه ناصر سالم الكندية 33

 رقيه خليفه محمد الشريانية 34

 صفاء محمد حمود الريامية 35

 أسماء حمد سعيد الفهدية 36

 محمد طالب المحروقيةجليله  37

 فاطمه عيسى سعيد االسماعيلية 38

 وضحاء حمود عبدهللا الهنائية 39

 عيسى سالم الرواحيةماريا  40

 انتصار ناصر سالمين الهنائية 41

 جواهر مرزوق مبارك الجراح 42

 نورالهدى صالح سيف الهاشمية 43

 بلقيس سالم راشد العاصمية 44

 منصور سرور الجبريةمريم  45

 رميسه ناصر سعيد العامرية 46

 بثينه أحمد حمود الحضرمية 47

 شيماء صالح عامر العامرية 48

 منيره خميس سليمان الجامودية 49

 رائده سعيد مانع السالمية 50

 عبد الرحمن سالم علي الخروصي 51

 أميمه حسين علي السابقية 52

 حمد محمد الرواحيةمناهل  53

 مروه خميس راشد الخاطرية 54

 زينب ناصر حارب الوردية 55

 سلوى سعيد محمد التويجرية 56

 ابيةريّاء حمود سالم الهد 57

 هاجر محمد سعيد الريامية 58

 فاطمه أحمد محمد العزرية 59

 أميره سالم علي النبهانية 60



 سعود عامر التميميةمالك  61

 مريم ساعد سعيد الهاشمية 62

 شيماء محمد علي الهنائية 63

 ذكرى عبدالقادر جمعه الهنائية 64

 جليله ياسر ثابت الزكوانية 65

 العفيفيةمنى محمد خلفان  66

 خديجه سليمان سالم الشكيلية 67

 دعد علي عبدهللا التوبية 68

 علي سيف الهنائيةحوراء  69

 زمزم يعقوب سيف الهنائية 70

 زينب محمد عامر الصارمية 71

 شذى ماجد ناصر المحروقية 72

 مالك محمد حميد المحروقية 73

 ساره سعيد محمد الهنائية 74

 العامريةبراءه يوسف قسور  75

 تسنيم ابراهيم سعيد الشعيلية 76

 جمعة ناصر المعمريةعزيزة  77

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24613381رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 خلود سعيد محمد الكندية 1

 رجاء ناصر سالم الرحبية 2

 سليمان صالح القصابية أسماء 3

 عبدالرحمن عبدهللا الدغيشيةدعاء  4

 شيخه ناصر خميس الشكيلية 5

 مروه احمد محمد الجابرية 6

 ليلى خلفان ناصر الريامية 7

 ريهام زايد فرج الخليلية 8

 ندى حمدان علي العبرية 9

 اشراق صالح مطر الهطالية 10

 بثينه ناصر محمد السيابية 11

 مصلح حارث المصلحيةه أمير 12

 منال محمد حارب الهنائية 13

 هناء حمد سالم المفضلية 14

 أميمه ربيع عبدهللا التوبية 15

 عال علي راشد الهنائية 16

 ساره درويش عبدهللا المحروقية 17

 شمساء عبدهللا محمد السيابية 18

 صفاء سليمان سعيد السيابية 19

 سالم عبيد الهنائيةحنان  20

 ابتسام خلفان شغيل الراشدية 21

 بلقيس سليّم سالم التوبية 22

 نجوى ناصر سالم الرحبية 23

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613382رقم الوظيفة : 



 المجموعة الثانية

 االسم م

 احمد محمد البوسعيديشبيب  1

 الكنديباسل ناصر عبدهللا  2

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر(

 24613383رقم الوظيفة : 

 المجموعة الثانية

 االسم م

 سعيد حمد سالم الريامي 1

 عبدالرحمن عبدهللا سليمان الحجي 2

 عبدهللا ناصر البوسعيديزكريا  3

 محمد عامر سعيد الخاطري 4

 سعيد الربعاني رائد راشد 5

 سعيد سليمان سعيد الوائلي 6

 عدنان عثمان علي الرواحي 7

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ انثى(

 24613384رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 ثريا مصبح عمير الصبحية 1

 عزه محمد حارث العبرية 2

 مد سيف الخايفيةزينب مح 3

 جميله علي راشد الكندية 4

 انتصار ناصر سالم السالمية 5

 شفاء سالم سعيد السيابية 6

 سميه خصف محمد الخروصية 7

 عبدهللا علي البوسعيديةفاطمه  8

 رهام محمد بريك الريامية 9

 رقيه حمد محمد الخروصية 10

 أمل محمد سالم الهنائية 11

 المشرفية الغاليه حمد علي 12

 مزنه سليمان عبدهللا الصباحية 13

 أميره سعود ساعد السيابية 14

 ميسوره يحيى ناصر الرواحية 15

 أحمد سعيد السيبانيةأصيله  16

 رجاء حمود أحمد العبرية 17

 جواهر علي حمد العبرية 18

 مريم سالم حمد الذهلية 19

 فاطمه محمد حمود البراشدية 20

 ر البوسعيديةبشرى سيف بد 21

 نشوى سالم سليمان النبهانية 22

 ناهد سعيّد سالم العامرية 23

 سعيد محمد الهطاليةسناء  24

 الشيماء خميس موسى العبرية 25

 هدى عبدهللا علي التوبية 26

 أزهار محمد حمد السيابية 27



 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 انثى(الوظيفة : فني حاسب آلي )ذكر/ 

 24613385رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 علي سالم الرواحيةجليله  1

 شيخه ناصر سيف الهاشمية 2

 موزه محمد ناصر العفيفية 3

 ساميه سالم سعود أمبوسعيدية 4

 نوال عيسى محمد السنانية 5

 الوليد سليمان زاهر العبري 6

 صبحاء يعقوب عبدهللا العامرية 7

 نجاة علي حمد العوفية 8

 سعيد عبيد البوسعيديةمروه  9

 مريم جمعه علي التوبية 10

 ندى جمعه ناصر الحجية 11

 شعثاء غصن منصور الريامية 12

 ورده صالح عنتر الرواحية 13

 أحمد سعيد أحمد الشيباني 14

 بهيّه ناصر علي المعدية 15

 ندى سعيد مسعود العامرية 16

 محمد الجبريمحمد سعود  17

 عبدهللا سلمان الهنائيةأميره  18

 ميساء سالم حمد العوفية 19

 وفاء ناصر محمد البوسعيدية 20

 مهناء عبدهللا محمد الرواحي 21

 عائشه علي مهنا النبهانية 22

 هيثم محمد حمود الصباحي 23

 سلوى سالم عبدهللا الرواحية 24

 ايمان راشد خميس الكندية 25

 محمد سالم العبرية زينب 26

 عبير سالم منصور الحضرمية 27

 سماهر زاهر سالم الحضرمية 28

 نهال خليفه سليمان الهنائية 29

 ميساء سيف عبدهللا الراشدية 30

 منال مظفر الذيب العويمرية 31

 حنان سعيد محمد السيابية 32

 موزه ناصر سالم الفرقانية 33

 يةعبدهللا سالم البوسعيدوفاء  34

 أحالم محمد سعيد المحروقية 35

 ساره حمود حبيب أمبوسعيدية 36

 أفراح مسلّم عبدهللا العامرية 37

 احالم حمد خلفان الرواحية 38

 مختار محمد مهنا الهنائي 39

 جواهر محمد سليمان المحروقية 40

 عائشه حمد منصور المفضلية 41

 سليمان سيف الصباحيةماريه  42

 هللا ناصر المغدريةعبير عبد 43



 ريم راشد علي الهنائية 44

 خالد يعقوب خلفان الفهدي 45

 ساميه عبدهللا سعيد الهديوية 46

 ابتهال سليم حمد الهنائية 47

 محمد سعيد خلف العبري 48

 اشراق خليفه علي الشريقية 49

 عبدالسالم مبارك الذويبيةامل  50

 آالء علي حمدان الجديدية 51

 ء ناصر سعيد المحروقيةرفا 52

 ثراء عبدهللا محمد الهنائية 53

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

 الوظيفة : فنية حاسب الي )انثى(

 24813434رقم الوظيفة : 

 المجموعة األولى

 االسم م

 محمد سليمان الصقريةرقيه  1

 زينه ساعد عويض التوبية 2

 يةشاديه زهير زهران البوسعيد 3

 بدريه سالم راشد البوسعيدية 4

 جواهر علي سعيد الخاطرية 5

 نوال راشد علي العامرية 6

 هدى محمد سعيد العزرية 7

 مريم غريب المر الصبارية 8

 ثرياء سيف عامر الهنائية 9

 عبدهللا سيف الندابيةميساء  10

 فاطمه سليمان محمد الغافرية 11

 بلقيس محمد علي البوسعيدية 12
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