
ياالسمم
الرقم المدن 

10827365علياء سالم عامر العامرية1

21583166داليه عبدهللا الصياح المحروقية2

10135498ماجدة حارث علي الهنائية3

17928644وئام راشد حمود الحاتمية4

26945497شهد خلفان حميد الخايفية5

ة سعيد محمد الهادية6 21759225سمير

23032093أقدار مسعود زايد الصبحية7

ة سعيد خميس الهاشمية8 20227725سمير

4601572هاجر سعيد سليم القمشوعية9

15071205أسماء عبدهللا عيىس الرواحية10

ية11 9295918صفاء سليمان نارص العير

6661584هناء حامد صالح الهنائية12

4683175عبير سعود محمد البلوشية13

7895641فاطمة داهم محمد العمرانية14

18787641ايمان عبدهللا سيف العمرية15

23125632عبير سعيد حمد الحبسية16

14313634زوينة سعيد خميس البادية17

23404189زكية عيىس مسعود الهطالية18

ذكر و أنثى / (تصميم رقمي) (ب)إداري : الوظيفة

(1012)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم االثنين الموافق 

ً الساعة الحادية عشرة صباحا



ياالسمم
الرقم المدن 

ذكر و أنثى / (تصميم رقمي) (ب)إداري : الوظيفة

(1012)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم االثنين الموافق 

ً الساعة الحادية عشرة صباحا

مية19 11537743أمل محمد سعيد الحض 

يفة عبدهللا محمد الريامية20 22792104شر

18249069ساره عبدهللا صالح الغابشية21

11849291حسناء عامر محمد الحجرية22

12211402فاطمة محمد عبدهللا الخميسية23

11109236الزهراء حمد سليم اليعقوبية24

19334836أحالم حمود عبدهللا الشهيمية25

ف سليمان مرهون الرواحي26 6378849أشر

12849863إستقالل جمعة مبارك العريمية27

20536946وفاء راشد علي المعمرية28

20626589جوخة حمد مسعود الناعبية29

13769253شيخة حمد سالم المحروقية30

23465769سمية علي سعيد األخزمية31

ية32 9799006تمارص  علي سعيد العير

12210747شذى محمد سعيد الصوافية33

23588379شمسا علي مسعود الكلبانية34

13365013نورة عبيد سليم المسكرية35

ية36 11342432الزهراء عبيد سعيد الشكير
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18702896من  مسعود خلفان السيابية37

11783184شيماء محمد مبارك الدوحانية38

8673821أصيلة حمد عامر الحجرية39

12358302أحالم علي حمود الشكيلية40

5546798لمياء خميس مبارك الكلبانية41

21393761سلوى سعيد خلفان العلوية42

10657716كاملة راشد حميد الحاتمية43

ية44 11332261حفصة بدر هالل الجير

13968887كمليا سيف أحمد الحبسية45

14219701سمية سالم عبدهللا العلوية46

6732383رقية عبدهللا علي الجردانية47

ية48 23052262ثريا سعّيد سعيد العير

26203049أسماء سالم خلفان الحاتمية49

18236702بشاير محمد مبارك المشايخية50

14309982ساميه سالم مسعود الجديدية51

14553836أميمة راشد علي الحراصية52

12811205الشيماء خليفة سيف الهاشمية53

11325133وفاء صالح علي المجينية54
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14426392رحمه خليفه عبدهللا الهنائية55

22779489سالمة محمد علي الربعانية56

7791148نهاد سيف سعيد الضويانية57

13800018نوغ خميس حمود السنانية58

15363681مريم سالم حمد الصلتية59

23090708نسيبة مبارك الصغير مبارك60

11542613مزنة راشد عامر القرينية61

11830077زوينة يعقوب سعيد السليمية62

13544478حليمة راشد سليمان المقبالية63

15111787أنوار سالم خلفان الرواحية64

19437506زهرة عيىس سيف المعنية65

11109766سهام سليمان خميس الحراصية66

12912791شيماء سيف عزيز الجابرية67

7628935عالية علي العبد البوسعيدية68

12961675ميساء محمود محمد المجينية69

ي سعيد محمد الغافرية70
2151590أمان 

22017477مثله مبارك حمود الحراصية71

ة علي حميد الذهلية72 19332049منير
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14247128أري    ج خميس حمد الهاشمية73

4664448بدرية حمد سنان الهنائية74

13950596مريم سلطان  سيف الكندية75

18949577موزة سعيد علي الهطالية76

5695932ثرياء عوض جمعه اليعقوبية77

7420053مروه عبدهللا سعيد الُعوفيه78

11618362إنعام عياد سعيد الرويضية79

:المالحظات

.الحضور قبل ساعة من موعد إجراء االختبار

.اصطحاب أصل البطاقة الشخصية عند الحضور لالختبار

.اصطحاب اآللة الحاسبة

.االلتزام بالزي الرسمي

.عدم اصطحاب الهواتف النقالة داخل القاعة

.(19كوفيد )التقيد باتباع اإلجراءات اإلحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا 

موقع جامع السلطان قابوس األكبر بوالية بوشر

(https://maps.app.goo.gl/muPf6pxAUp6pf5Ee9   )

وهللا ولي التوفيق ،،،


