
ياالسمم
الرقم المدن 

11746723محمد صالح محمود الزدجالي1

12744246سعيد محمد راشد الشحي2

24458042باسل منصور ناصر البكري3

9026351عمر عبدالعزيز خالد أمبوسعيدي4

10217564ابراهيم سعيد علي البلوشي5

19770043محمد علي بدر الغافري6

9626135فيصل عادل طالب العجمي7

11492986سيف محمد احمد السعدي8

24208387أحمد سعيد محمد العوفي9

24008398مازن هالل عبدهللا السيابي10

26673299سعيد سيف خليفة الغافري11

13385164عمر سالم احمد باعمر12

18510769اياد سعيد ناصر البطاشي13

13627527سعيد بطي سهيل الكلباني14

20820326سالم خلفان سيف الراشدي15

9953319يوسف حسن أحمد البلوشي16

13584643محمد شيخان محمد الخضوري17

10916962أسعد عبدهللا سليم الهدابي18
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10666394بدر سعود علي المنذري19

4222081محمد سعيد غسان العذالي20

14844703وائل سعيد علي الكلباني21

18449133مبارك العبد محمد المسلمي22

18117979علي حمد محمد العبري23

14319778ملهم خلفان سالم الحبسي24

12003832محمد سلطان سعيد الحبسي25

6007595احمد علي محمد كشوب26

13947223فارس محمد عوض المقدم27

11965997أنور مبروك فريش الشحيمي28

7532193موسى محمد صالح الهادي29

11297243سالم راشد علي الراسبي30

20858632مروان ناصر سالم الندابي31

24383188قاسم سليمان سليم الحسني32

15278753يعرب سالم راشد المعمري33

13297277عبدالعزيز سعيد راشد المقرشي34

24940724يوسف حمد ناصر الحربي35

12793327فهد عوض علي الغيثي36



ياالسمم
الرقم المدن 

ذكر/إدارة أعمال تخصص موارد بشرية  (ب)إداري : الوظيفة

(1017)رمز الوظيفة 

2022/08/03يوم األربعاء الموافق 

ً الساعة الواحدة والنصف ظهرا

13552659احمد سعيد سيف الشامسي37

11229346أحمد رمضان مبارك الحراصي38

12110966محمد خلفان حمد الشعيلي39

17941555شاهين يوسف علي البلوشي40

12079596موسى محمد موسى الرئيسي41

25709041حسن علي خميس الجديدي42

11342554مروان محمد احمد البلوشي43

10719065معاذ سلطان حميد المياسي44

22769706محمد سعيد عبيد الشحي45

19421121عمر سيف حمد الهنائي46

26988232قاسم محمد حماد العويمري47

14627491عاصم رحيم بخش غالم رسول البلوشي48

7281325خالد حمود حمد العريمي49

19774553عبدالملك ميمون فائز الرواحي50

20569421طالل محمد سليم الكلباني51

19501863نوفل يوسف خلفان الرحبي52

6518827عمر سالم سعيد المزروعي53

20479525محمد ناصر سلطان العامري54
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10380696احمد درويش جمعة العموري55

19421149عمار سيف حمد الهنائي56

9498604علي عبدهللا بالل البلوشي57

13184651محمود سالم درويش الشيدي58

15196316أكرم خليفة سالمين الصبحي59

8886622عبدهللا خميس سعيد البادي60

12722246أحمد علي سالم المقبالي61

11467698سهيل سالم سليمان العاصمي62

64074138علي خضر علي طه63

14293803عبدهللا خلفان خميس العلوي64

12213903ناصر سالم حارب العميري65

18964712سعيد حمد سالم المقبالي66

12527333هزاع سعيد حمود المقرشي67

15455946عبدالجليل سالم حماد المعولي68

21548625حمد سيف محمد الحبسي69

12737653محمود إبراهيم عامر الشيباني70

22427364عبدهللا سلطان احمد الصلتي71

23819747سالم راشد سالم السعيدي72
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24528607حسن علي جمعه العجمي73

20833719يحيى خلف سيف السعيدي74

12663398مانع احمد مانع الجابري75

9019364حميد محمد سيف الخنبشي76

7294283عمر علي سعيد اليافعي77

25029457هود ناصر حمد الراشدي78

22387331حسام سيف حمود الحمحامي79

6839469أحمد عيسى أحمد شماس80

22790114محمد العبد طويرش الجحافي81

15102599حمد علي حمد الوهيبي82

11170845مروان عبدهللا مسعود الربيعي83

8126539لؤي صالح محمد العجمي84

22319678عبدهللا حارب منصور الحضرمي85

8227951أحمد علي سعيد الشبلي86

8460856يوسف حمد محمد أوالدثاني87

18414419عبدهللا حمد حمود البوسعيدي88

10373854عبدهللا سعيد سالم الزيدي89
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11117441عامر سعيد عبدهللا الشنفري90

10110965يحيى خميس راشد الخروصي91

24326609عبدالمجيد سعيد سليمان الجهضمي92

9377047راشد محمد سعيد الشامسي93

19505187سعيـد نـاصر سعيـد الحنـظلي94

23220956راشد سيف ناصر الحامدي95

9772113مهند محفوظ سعيد الغطريفي96

10012569أحمد عمران سبيت المعمري97

: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 ،،،


