
ياالسمم
الرقم المدن 

20843469غدير سعيد حميد السيابية1

14235501عفراء علي حمد العاصمية2

11150938لطيفة عمر حمد السقطرية3

23012007سالمة حمود عبدهللا الهنائية4

10330823جواهر جمعه محمد البلوشية5

11713559مزون ضاحي جميل النوفلية6

9606182جميلة كل محمد مزار الزدجالية7

14225039أسماء محمد علي البلوشية8

ة سبيل اسماعيل البلوشية9 11485806أمير

12337815فاطمة خلفان سلطان البكرية10

13322559أروى سعيد عوض الرواس11

13536794مريم جمال خميس الحسنية12

10803642هالة علي عبدهللا الحارثية13

11492615إبتهال خالد حمد الصباحية14

12809749يقير  هالل محمد العامرية15

14233685سندس سعيد محمد الضويانية16

11670553زيانه حمود سالم المقبالية17

27688504جهينه سليمان سعيد الصبحيه18

13190237ريم نارص محمد الندابية19

أنثى / (اقتصاد)مراجع متدرب : الوظيفة

(1007)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم األثنين الموافق 

ُ الساعة الحادية عشرة صباحا



ياالسمم
الرقم المدن 

أنثى / (اقتصاد)مراجع متدرب : الوظيفة

(1007)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم األثنين الموافق 

ُ الساعة الحادية عشرة صباحا

ي ابراهيم رجب البلوشية20
11414711امان 

11343045أنوار سالم سويد العامرية21

14731665عبير سليمان حمود المعمرية22

22962807خالصه هديب رسور السعدية23

23049714مزين حمد مهنا النبهانية24

11868753ريان مصبح سالم العمرانية25

11846204نورس أحمد محمد الصقرية26

70296191فانة عالل سعيد بوحية27

10267685هيالنا سلطان عزان البوسعيدية28

13054965مالك عيد سالم الشكيلية29

11876864الزهراء سالم سعيد المحروقية30

27229044زمزم سليمان علي الحاتميه31

12536019موزة عامر محمد العمرانية32

21316849إيمان محمود عبدهللا النبهانية33

21292921شيخه علي سعود الحبسية34

ية35 3411017عائشة سليمان خميس النظير

11283068شوق بريك سعيد الرواس36

11755311شهد منصور نارص السالمية37

17975116منصوره نارص حمود الرواحية38



ياالسمم
الرقم المدن 

أنثى / (اقتصاد)مراجع متدرب : الوظيفة
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10645241بلقيس عبدهللا خميس الهودار39

3379264بشاير سعيد محمد العيسائية40

15023004سكينه سيف نارص الجابرية41

ية42 21273084صفاء نارص محمد العير

11396941بيان ابراهيم حميد اليعقوبية43

12988554روان محمود حارث النبهانية44

11818332فاطمه سالم مبارك العريمية45

13498024منيه خالد صالح الزدجالية46

12052665نورجيهان محمد سيف القرشوبية47

9336466زينب سعيد راشد الغافرية48

: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 ،،،


