
ياالسمم
الرقم المدن 

12795017ثريا حمد سليمان الفليتية1

22997305حكيمة بطي محمد المقبالية2

11190325فاطمه يوسف راشد الشيدية3

24012528رحاب سيف حمد البطاشية4

26312426هيام سعيد أحمد المنجية 5

18924411شيخة سعيد ابراهيم العلوية6

ي عبدهللا سالم العامريه7
18947376أمان 

23021763عذاري مبارك مسلم الراشدية8

10833889ابتسام سعيد خلف الناعبية9

8202565خلود عبود مني   الخصيبية10

8277837سندس فاضل عباس 11

11463052عصماء بدر خميس الشيدية12

13645111لبن  حميد سعود الغرابية13

11355896ريم علي سالم الهاشمية14

يكية15 ي قاسم محمد البر
12335825أمان 

10398373وردة سعيد سليمان المزروعية16

ه خايف نارص الخربوشيه17 11396317مب 

11252166ذكريات قاسم محمد الكحالية18

أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

الساعة الثامنة والنصف صباحا



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ية19 23728995نهال خلفان محيل العبر

12425984عاليه خليفه حمد البادية20

9863747حسنا راشد سعيد الغسانية21

25314533بثينه سليم سليمان المسلمية22

8104596ماجدة جمعة عبدهللا العامرية23

12488016جهينه سالم سعيد المدرسية24

يكية25 19704352بدرية سالم غريب البر

11838323شيخه علي سالم المقبالية26

70487381بلقيس هالل عبدهللا البلوشية27

ميه28 22388985سماره سالم ربيع الحض 

يكية29 15052554فاطمة محمد عبدهللا البر

22871333فاطمه محمد سيف البحرية30

8676879كاذية علي صالح الشملية31

10717407آسيه راشد عبدهللا المعمرية32

10754219جميلة بخيت مرهون اليعقوبية33

22393841موزه مهنا بدر الغافرية34

20249247فاطمة سليمان علي الجابرية35

ي36
12821396منوه األسد فتح بيت الخريف 

10607314ايمان علي عبيد العجمية37



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

14339009من  خلفان سالم اليحيائية38

6598994شيم محفوظ فهد المشيخية39

14265097حورية هالل بدر الصوافية40

ي العامرية41
12677816عنود عزيز ثان 

14533122أحالم حمود هالل المقبالية42

ي عرابة43
19744723صفاء سعيد حمد بن 

وك سنجور المشايخيه44 18401383أشواق مبر

ية45 8449298أصاله علي سالم العبر

10813916شيخة أحمد سيف الفرعية46

10404788منال جميل سالم الخنصورية47

11948984أسمهان سالم حميد الكلبانية48

23499049رقية محمد سالمي   المالكية49

11515087مارية مبارك خميس العلوية50

9491876ميثه راشد محمد الغيثية51

21958301جهينة علي زاهر العدوية52

10594874جمان خلف نارص الشقصية53

ية54 ة محمد هويشل العبر 11087683امب 

22754183شيخة خليفة علي القيوضية55

3586638مياده عيد سنجور المسكرية56



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

12038555مريم علي سليمان السعدية57

ي السعدية58
ي الشن 

26396057رقيه ثان 

61974198نايله ازور محمد البلوشية59

8888772الزهراء سيف سعيد الغافرية60

4994718صبحاء شني   حمد اليعقوبية61

24280082بشاير سعيد حميد الشهومية62

12495814حمدة خلفان احمد العيسائية63

وك أوالد ودير64 13340992إرساء سالمي   مبر

9885255مروة علي سعيد الوهيبية65

11400939طيف احمد سعيد المظفر66

10379449رقية عبيد عبدهللا الربخية67

15566919بشاير سليمان محمد األخزمسه68

24247643دالل هالل خميس الكليبية69

21045109زوينة يحن  مبارك العزرية70

23639754سوسن سليمان سيف الريامية71

29030846فاطمة خصيف عبدهللا الريامية72

11170494مناهل سليمان سيف الهدابية73

جية74 28327023هند عامر نارص الشر

9418508جنان فاضل عباس العجمية75



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

21270898شمسه سالم خميس البادية76

مية77 8567417نوره احمد محمد الحض 

اوية78 7329801مريم حمدان راشد الشب  

23002736هناء خليفه عبدهللا الخضورية79

بلقيس سعيد محمد الجرادية80

11915421مزنه سعيد راشد المعمرية81

8874367خلود سعيد خميس المقبالية82

15080075ميثه جمعه محمد البلوشيه83

19694693احالم راشد صالح الهاشميه84

10074467حور هاشل حمد الضبعونية85

9093063رحاب فهد علي الحوسنية86

24629452إرساء خلفان مبارك الوضاحية87

ي عبدهللا خميس البلوشيه88
13839078أمان 

10808081هدى سليمان صالح الحراصية89

7278042عائشة محمود خميس البلوشية90

10937828منار سالم سعيد الشكيلية91

25452555رقيه علي طالب الفارسية92

18672931حليمة حمد مبارك العلوية93

14594421عائشه خميس سالم الراسبية94



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

22777377رانيا محمد طالب الشعيلية95

6893533آمنة محمد رشيد الحارثية96

13812996نىه صالح سلطان القلهاتية97

12457944ميساء موىس حميد السيابية98

11902891خولة أحمد صالح الحارثية99

7715272عفاف عبدالرزاق علي البلوشية100

26300419سامية سالم سعيد السالمية101

11012757هاجر أحمد محمد المبسلية102

8759052نضه سعيد حمد الحوسنية103

8707447موزة خلفان هاشل الوشاحية104

11844885لىم محمد عبدهللا المعمرية105

13641726مثل سعيد سلطان الفالحية106

12923129حواء حسن علي البلوشية107

اشدية108 13624057مريم سيف حمد البر

14881483أنوار علي سالم البلوشية109

12589461شفاء سالم خميس الحراصية110

11972154موزه طالب سعيد العامرية111

10373081افراح علي حسن البلوشية112

10724319بشائر محمد عبد الرحيم المخينية113



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ي الرواحية114
7533649سىه محمد ثان 

14758085مارية سعود حمد النبهانية115

11884178شما احمد خلفان الغيثية116

12096908شفاء سالم عبدهللا العتبية117

22495083ليل هاشل سعيد الجلندانية118

11746737سمية سيف سلطان اليعربية119

14216348فاطمة سليمان سعيد الرحبية120

9293066حوراء سعيد سيف العلوية121

11894724وفاء زاهر سعود المعولية122

ي سليمان محمد الحراصية123
23614598تهان 

24825564هبه سلوم خميس الهيملية124

9958817أروى سعيد مبارك الحوسنية125

12765652صفا نارص سعود الوهيبية126

5639161ابتسام عبدهللا سليمان النبهانية127

3298012عائشة علي حمدان الناعبية128

11659838مارية حمد محمد البلوشية129

28116386مالك كمال  درويش السليىمي130

10288504ثريا حمد سعيد اليحيائية131

14099517ليل علي سعيد المرزوقية132



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ي خلفان محمد الخروصية133
6623943أمان 

ي134
19840824عهود راشد خلفان الطارىسر

15441692هاجر محمد خلف السعيدية135

4191718لطيفة سالم صالح الخزيمية136

10639472روان حسن عباس البلوشية137

13142369هالة علي جمعه البدوية138

13646338آسيه جمعة شني   العوينية139

12000057خلود سلطان مرهون الجابرية140

11122311العنود سالم سعيد الكندية141

23480291آمنة محمد خلف الخاطرية142

20736213بشاير عبدهللا محمد آل عبدالسالم143

20582524رياء محمد نارص الرحبية144

15270028نشامي نارص خليفة السيابية145

10471753مريم سالم حميد الوحشية146

13593761رؤى سليمان عبدهللا السنانية147

13842909جميلة محمد عبدهللا النعمانية148

ية149 11503296ردينه سيف علي العبر

21277772عهود خلفان علي القطيطية150

8230718أصيله أحمد سعيد السيبانية151



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

11351737رقيه عيىس خلفان البدواوية152

7727133خديجة خميس سالم البهالوية153

10918633ماثر عبداهللا محمد الفورية154

23398528أمينة ابراهيم يعقوب البلوشية155

10738654فاطمة جابر داوود156

22016123إنتصار سعيد نارص السنانية157

23624806نوره سالم سلوم السوطية158

13295287إيناس سليمان محمد الغافرية159

7911965بلقيس يوسف خميس المياحية160

10890453امنه سالم محمد الوشاحية161

13872209أسماء سليمان نارص البوسعيدية162

12039051نوال عبيد سويد الراشدية163

8990637مزنة سعيد عبدهللا المعمرية164

18119974شيماء خالد محمد البوصافية165

10503783أسماء علي سعيد الكعبية166

19781095إخالص خلفان محمد الذهلية167

ى عيىس خلفان الحبسية168 20768582بشر

اوية169 9483038جهينة سالم محمد الشب  

يكية170 14283454    أمينة سالم سعيد البر



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

6771709نوف راشد سعيد الريسية171

11169809مريم سالم جمعة المريكية172

25200628مزنة راشد محمد السيابية173

18993268مريم علي راشد الحاتمية174

22337979فاطمة سليمان سالم الكيومية175

11360555آسيا درويش علي البلوشية176

ي مسلم المسلمية177
22478243 فايزه ثان 

14396647حنان سعيد راشد المحروقية178

10048196حليمة يوسف أحمد الشبلية179

19847459ندى درويش عبدهللا الوهيبية180

15707478فاطمه سيف فارس البطاشية181

9293455موزة نارص محمد النبهانية182

ه مسعود حمود البادية183 11128103امب 

11908913سجر احمد خميس الهنائية184

ي علي محمد الخوالدية185
7836224أمان 

19427321نهال نارص حارب الصمصامية186

عهود سلطان سيف الريسية187

8141783فاطمة علي شهيل القويطعية188

10075385شمساء محمد سعيد الراشدية189



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

9714509نوف سالم عيىس السعدية190

21948458وعد سلطان سليمان الحاتمية191

9346361هدى سيف جميل البداعية192

19445509وفاء سعيد علي الغسانية193

18655205هاجر سلطان خليفه الحارثية194

9096003وفاء مبارك علي النوفلية 195

19616535زينب محمد سيف الخايفية196

13855642جليلة مبارك سيف البطاشية197

22915027ثرياء عبدهللا سيف السعدية198

8622478ماريه خميس عبدهللا المشيفرية199

ي سعيد حمود السعدية200
24181776أمان 

21294433خلود سعيد علي النوفلية201

13761325جواهر حمد جمعة المقحوصية202

22472484رياء نارص علي المعولية203

ة حمد سعيد الهاشمية204 11582009أمب 

11848016ابتسام خميس سيف النارصية205

11022422مريم سعيد سالم الحديدية206

9368478شماء راشد سعيد الغيثية207

21395905 جواهر خلفان حمود الناعبية208



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

11701843نرجس سليمان حمد الفارسية209

يه210 14592975أنوار عبدهللا علي المعشر

21404422إيمان حمود خلف الصبحية211

21940924منار سالم عامر الجهضمية212

28065367سعاد خميس راشد النصيبية213

9775438مروة عبدهللا عبدالنور الفارسية214

18010536خالدة علي حمود الجردانية215

2056561عزة خميس محمد الكيومية216

يكيه217 14491498وفاء عبدهللا محمد البر

18057252ماجدة عبدهللا سعيد الجابريه218

7171673مها شامس حمد البلوشية219

14329992عبب  نارص حميد الهنائية220

12073728أنوار خميس راشد الشحية221

11495064أنوار سليمان محمد الصبحية222

23825465بدرية سعيد سالم الخميسية223

12911287بلقيس مروان أحمد الخروصية224

10071929كاملة حميد حبيب الخصيبية225

ية226 8275299فاطمة علي يوسف الكشر

19433686عواطف علي سعيد العويسية227



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

12556391مرح نارص حميد الزيدية228

20298366خلود خالد احمد الدرمكية229

11042919ناديـة محمـد حمـد الجحافيـة230

10805295اسماء محمد عباس البلوشية231

23454909انتصار سعود عامر الماجدية232

11461151أحالم علي سالم الشملية233

27134222أمينة عبدهللا سالم الجابرية234

6997613خلود سالم عبدهللا البادية235

14981348فايزة حمد صالح المشايخية236

22101257علياء عبدهللا خلفان الندابية237

وانية238 9081394لجينة عدي محمد البر

14906596رقية حمد سالم الهنائية239

27110879فاطمة عبدهللا سويد الشعيلية240

25195286عهود خلفان حمد الهادية241

23638044ريــهام زايد فرج الخليلية242

11078279فاطمة مقبول حسي   البلوشية243

6561408موزه سالم حمد البلوشيه244

14378702ليل محمود خميس الفزارية245

12842075مروه سليمان سالم البوسعيدية246



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

13227249فاطمة سيف سعيد البادية247

26107229مزنه العبدلي عبدهللا العبدلية248

19359777ابتسام عوض خلفان الداودية249

10239456صفية محمد صالح السعدية250

22219737زينب عبدهللا خالد المسكرية251

19666989سهام مرهون سعيد الغافرية252

ية253 14814728شمسه محمد سيف المعشر

11059984عهد عبدهللا خميس الجشمية254

ي احمد صابر البلوشية255
18454852امان 

22161681أمل خميس سقاط الهطالية256

3751431زينب محمود جاسم العجمية257

23622395خديجة خميس ساعد العلوية258

5661836زينب محمود راشد الرندية259

9441933مريم حمدان حمد البادية260

20203365سمية حميد سعيد الحسنية261

9214441أسمهان سالم مسلم الخالسية262

11781545وردة ابراهيم يحن  الراشدية263

28022111بلقيس يعقوب عبدهللا السيابية264

15233184بسمة حميد سالم الهنائية265



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

19494474خديجة سيف حميد الغسينية266

11202312عهد احمد محمد الوهيبية267

9768015صفاء محسن حمد البوسعيدية268

18003657فاطمة حسن علي الشبلية269

11336588سارة محمد راشد الرقيشية270

27042974باسمة سالم صالح الشبيبية271

13520417والء صالح عبدهللا اليعربية272

3286362حسناء علي خلفان الوهيبية273

62032343سمية مقبول بشب  البلوشية274

20518172بتول حمدان علي العجمية275

11234751عائشه علي سليمان الخنبشية276

10564782سامية سعيد سليمان المقبالية277

25212419نشوى سالم سليمان النبهانية278

11173818رحاب راشد حميد الكلبانية279

10689696أحالم ابراهيم محمد البلوشية280

10637139شيماء سليمان عبدهللا السليمية281

10547248بثينة سلطان سعيد الحبسية282

19388197عال علي سالم الوردية283

13472982فاطمة نعفان حميد العلوية284



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ة راشد محمد الريامية285 21400583أمب 

61746852عايدة محمد عيىس البلوشية286

21594606عائشة عبدهللا حمد السعيدية287

10700948غدير علي مطر العبيدانيه288

23058354مريم محمد حمد الوهيبية289

7025802اشواق عبدالحميد محمد السعيدية290

9454107هاجر خلفان محمد الشامسية291

14630914ميعاد سيف محمد الفارسية292

5436053ابتسام سعيد نارص المعولية293

10257105فاطمة محمد خميس المخينية294

26088335إبتسام سعيد راشد البقالنية295

ي عرابة296
ي سالم سعيد بن 

23697034أمان 

22969006سماح راشد سيف الكلبانية297

12573647جليله نارص هالل الضويانية298

7514398نعيمة محمد سليمان البلوشية299

ي عرابه300
21393845بدريه أحمد حمد بن 



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ياالسمم
الرقم المدن 

18492009مثل سالم نارص الوهيبية301

10594499طيف علي سالم الزعابية302

11076223فاطمة محمد علي الناعبية303

ي الهنائية304 19468273صفية سليم البشر

11793744الشيماء نارص علي الزيدية 305

10153269خلود راشد علي الرواحية306

11132445مريم سالم محمد الجابرية307

8786063خلود علي سالم الحوسنية308

11665331بلقيس غلي سليمان العجمية309

10056555ريان سالم خلفان الشقصية310

14116483موزة حمد محمد الهنائية311

ي سعيد عايش الهاشمية312
8607403امان 

15147287هدى مراد عبدهللا الخزيمية313

10890064عائشة سالم مبارك المعمرية314

ي سليمان سالم الشملية315
17980957أمان 

ى نارص عبدهللا الدغيشية316 10566875رسر

23442491شماء علي سالم السعيديه317

ً الساعة الحادية عشرة صباحا



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

9849164مارية سعيد راشد العيسائية318

15524399أحالم جمعة راشد السباعية319

23032355سوسن شنون مبارك السوطية320

8816435موزه سالم محمد المزروعيه321

13907888رضا سالم علي الكحاليه322

 علي محمد الهنائية323
18968693من 

12018756هيام موىس علي الرواحيه324

10036391بثينة سالم سليمان الهطالية325

جية326 11842716هاجر صالح محمد الشر

7369713خلود احمد عبدهللا الفارسية327

11024075الشفاء خليفة سالم الصوافية328

23421141رايه مبارك سالم العلوية329

22952388مريم محمد عبدهللا البلوشية330

14473375ليالي سليم بالل الحارثية331

18290795هند خميس حمد المعمرية332

13892646من  سالم خليفة المزروعية333

13210481ذكرى محمد مبارك الرواحية334

10668238رنا خميس حمد الراشدية335

27708832رقيه عيد عبيد الهاشمية336



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

9750549عالية عباس عبدهللا الكيومية337

9523849فاطمة علي عبدهللا النوفلية338

25659732سحر سعيد سالم الحبسية339

22508672نور عبدالعزيز محمد البهلولية340

19502879سعاد منصور سعيد المعمرية341

19678433رضية سالم خميس المحرزية342

يكية343 10610795إنتصار علي جمعه البر

14221889سىه راشد خميس الزكوانية344

6664084خلود درويش  االنصاريه345

فية346 25391102نوف خميس سالم المشر

10058786أمنة راشد علي الفارسية347

17997276بثينة سيف سعيد السالمية348

11837743نسيبة محمد سليمان العلوية349

20278707مريم حمدان سيف المقبالية350

19437314حليمة حمد هالل الجابرية351

11393269فاطمة محمد سالم المعمرية352

23056561عزة خميس محمد الكيومية353

18442194زبيدة خميس مسعود الفارسية354

9669536هيا إبراهيم حمدان البلوشية355



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ية356 10012958علياء سليمان خميس النظب 

12456253عائشة علي راشد الشبلية357

11049826سهام نارص راشد الكلبانية358

25755303شيماء عبدهلل نارص الكيومية359

ي نارص سعيد الجلندانية360
14261154أمان 

10736261نوف سعيد عبدهللا الزيدية361

10853636آمنه حمد سنان الصباحية362

15331148شيماء علي سالم الحبسية363

14802642إيمان حمد ثنيان السيابية364

9269652آالء علي أحمد الرئيسية365

22493669جهان مبارك سليمان العمرانية366

27116362زمزم عبدهللا سعيد العوفية367

14745446هناء فاضل حمود الهنائية368

26686242غدير خلفان مبارك  الجابرية369

10715314رحيل خميس سيف البادية370

ية371 24200675رجاء حمود أحمد العبر

ي راشد حمد الخاطرية372
18301859أمان 

26383283بدور راشد حمد الشبيبية373

9669869رايه خليفه سلطان الريسيه374



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ي خميس حمد الكلبانية375
12529712أمان 

11479494مريم خميس سالم الوشاحية376

3486168نجالء يوسف إبراهيم البلوشية377

20207561خديجة محمد حمد الحراصية378

وانية379 21731344مزنة محمد عدي البر

ي علي محمد التوبية380
3879501تهان 

12180834هالة محمد سليمان الجابرية381

6882622حني   عبدالحكيم عبيد بازياد382

23731912منال علي سعيد الحاتمية383

21077937بلقيس احمد علي المشورية384

15343333شفاء سالم سعيد السيابية385

12180112عائشة سعيد سليمان الهنائية386

27725418العنود حمد محمد الشكيلية387

13624292والء عزيز سعيد الحراصية388

12607194عائشة عبدهللا سليمان المحروقية389

3638045صبحاء سالم منصور الدرعية390

22394984راية زايد سالم الشهومية391

9715981نجالء حميد علي المقبالية392

6307473رحاب هديان زايد المغربية393



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ة تيسب  مبارك الحارثية394 24494593مشب 

10996191شيماء سعيد راشد القنوبية395

4955551عائشة حمد راشد القصابية396

13102049موزة سعيد خميس الكلبانية397

ي مبارك سالم السيابية398
19487327تهان 

ي حميد سليمان الكلبانية399
12077005تهان 

 علي سعيد المخمرية400
18276117من 

10201633خولة راشد حميد البادية401

20971695يشى مسلم حميد المعمرية402

18762714ليل سعيد علي القرينية403

10348303نور حمود مهنا البطاشية404

18481155عبب  سليمان سلمان النارصية405

10304458خلود حمد راشد المعمرية406

18292255ايمان عبدهللا سعيد المخلدية407

15665558اسماء حمود راشد الخزيمية408

11242084مريم حسن ابراهيم المعمريه409

18986286رحمة حمود سعيد النعمانية410

24622615شواخ نارص سالم السعدية411

25572238بهيه خلفان نارص الذخرية412



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ية413 15193779وداد أحمد سعود العمب 

11680635رقية سالم سيف المعمرية414

11818079سارة خميس خادوم الحراصية415

9631498هاجر عبدهللا علي الشبلية416

13526599سهيله سالم علي المحروقيه417

10773921أصيلة أحمد صالح المفرجية418

18597697بلقيس حارب سالم المحمودية419

19441056أميمه راشد سعيد الحراصية420

10570795نهال عبدهللا حمد الشعيبية421

11993306أمينة مسعود سليمان الفهديه422

14172476ندا مرهون حميد المعمرية423

23297707عهد عبدهللا سليم المياحية424

12080818الزهراء علي صالح الجابرية425

19822558عائشة عبدهللا هالل الحوسنية426

12186575سيما محمد علي الشامسية427

21396875مجان خادم عوض بيت سبيع428

9950032شيخة عامر سعيد الحجرية429

12432966حوريه أحمد محمد البوسعيديه430

ة خلفان علي الصبحية431 18994059أمب 



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ة حمود سليمان الخاطرية432 25284559أمب 

22544144سارة خميس إبراهيم الريامية433

14225644جميلة جمعة شني   الشحانية434

13180193ميثا سعيد مبارك الزعابية435

11495556عفراء علي سالم الشامسية436

24237106رحمه احمد سعيد الراشديه437

24834963زينب خليفة حمدان الحاتمية438

ى خليفة محمد الغدانية439 12984841بشر

61764126أسماء عبدالحميد إبراهيم الصائغ440

20772483صفاء عبدهللا سعيد الغيثية441

9705678سميه حمود عبدهللا الهنائية442

20866846هاجر يحن  سيف الحمحامية443

21519854مزنة علي سليم الجهورية444

21557987أمينة مرهون جمعة اللمكية445

12448334ندى سلطان هالل الحبسية446

9871793ضج عبيد سيف الفارسية447

7682957عالية خليفة خالد الهنائية448

23073696بشاير مبارك علي الفجرية449

21577434خديجة محمد عامر المياحية450



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

22907343شمسة سعيد نارص الصارمية451

6910161أمجاد محمد سالم األخزمية452

20036081عزاء سيف حمد البوسعيدية453

12871198عال علي موىس الكندية454

17862359سماح حمود محمد المعولية455

5995295إيمان مبارك محمد البطاشية456

يكية457 8471378عايشه عبدهللا حمدان البر

22477325نىه عبدهللا سعيد الحاتمية458

14669355خلود هالل سعيد الخروصيه459

13503934حليمة درويش عبدهللا البلوشية460

20776125هدى عبدهللا علي التوبية461

22025499مروى سيف علي الخضورية462

18049952بلقيس محمد عبدهللا الراشدية463

ية464 17919231خالصه عامر سليمان العبر

19405546مريم قاسم محمد العجمية465

20720512سليمة مهنا سلطان اإلسماعيلية466

11732407نجاة سالم حمد الخاطرية467

21980925رحاب سالم مهيل المالكية468

14381615رأفة محمد عبدهللا الفالحية469



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

10974983أسماء سالم حمدان الشبلية470

18751696جوخة محمد خلفان البوسعيدية471

11915098مشاعل حديد نصيب الراسبية472

ية473 12583045مريم جمعة سعيد العبر

14991332نسيبه راشد صالح الكنديه474

10326055الشيماء سالم عبدهللا العلويه475

20307464شيخة علي حمود الشيرية476

8853411منال حمود محمد السعيدية477

12692628خلود سالم عبيد السليطنية478

21077656شيخه خلفان علي الرحبية479

7943063مريم نارص سالم الريامية480

ي عرابه481
12748475ندى محمود حمد بن 

ي محمد عيىسي الكيومية482
12592866أمان 

4679766زهراء عادل درويش اللواتيه483

8069629ميعاد عبدهللا مراد البلوشيه484

19993812جيهان مرزوق سواد الحراصية485

14082669سمية خصف محمد الخروصية486

10494141فاطمة سليم راشد المعمرية487

ة محمد حمود المعولية488 4794097أمب 



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

13937671مريم بدر سالم الغافرية489

22980002ليل احمد عبدهللا الذهلية490

18092439بدرية سيف هالل الرواحيه491

25267405فدوى علي سالم البطاشية492

12770096سارة خميس نارص الخنجرية493

22121567من  نارص محمد السيابية494

10985772ميمونة مسلم سالم المنظرية495

6739585بسمة أحمد جزوك البلوشية496

22505056زيون أحمد نارص الحبسية497

28616337نجاة نارص سالم الرحبية498

22690896سمية خلفان سالم الرزيقية499

22473575شيخة هاشم عيىس الصلطية500

15355598مالك زايد حمود الصارخس501

24983839جواهر سعيد خميس الغدانية502

11568931نجمة سيف سليمان الراشدية503

12734164رحمه سعيد حمد السليمانية504

10172258زهرة جمعه سويدان المقبالية505

20281293ريفه حميد حمد الجحافية506

12493562اسماء سعيد صالح الهاشميه507



أنثى / (برمجة تطبيقات)مبرمج متدرب : الوظيفة

(1014)رمز الوظيفة 

2022/08/04يوم الخميس الموافق 

ي زكي محمد الحسنية508
14199711أمان 

20821839سالمة سعيد حمد الهاشمية509

: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 ،،،


