
ياالسمم
الرقم المدن 

10876324حمد  سالم  علي  الغافري1

11286735عبدالرحمن  سالم  راشد  الحراصي2

5159533سالم  سعيد  سالم  المالك3

ي4 10349216ليث  سعيد  علي  الحض 

12022516ليث  خميس  سالم  الفارسي5

ي6 11240848عمر  موس  مبارك  الوهيب 

3985999سعيد  أحمد  سعيد  الرواس7

ي8
10681716محمود  محمد  خميس  المخيب 

ي9 12818178الخطاب  أيوب  نارص  العب 

ي10
10147083عدنان  سالم  عبدالعزيز  المشيخ 

27059255شيخان  حمد  شيخان  البكري11

20278126محمد  علي  محمد  السنيدي12

23106395مالك  سالم  عامر  فاضل13

ي14
12919496عبدهللا  محمد  حمود  المخيب 

ي15 15597972حمد  محمد  حمد  الكاسب 

ي16 14818427محمود  مرهون  محمد  الوهيب 

15300621مروان  عبدهللا  فرج  الهزيلي17

12116796عمر  أفلح  هالل  الهاشمي18

ذكر / (مالية)مراجع متدرب : الوظيفة

(1002)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم األثنين الموافق 

ً الساعة الثامنة والنصف صباحا



ياالسمم
الرقم المدن 

ذكر / (مالية)مراجع متدرب : الوظيفة

(1002)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم األثنين الموافق 

ً الساعة الثامنة والنصف صباحا

ي19
27052456عبدهللا  محمد  عبدهللا  السليمان 

6921742يافع  حسن  عبدالرب  اليافعي20

ي21 10865324إبراهيم  هاشل  ثالث  العمبر

ي22
8165754يوسف  يعقوب سيف الهنان 

25353987عزان  خلفان  عبدهللا  الجامودي23

9875346عبدهللا  طاهر  سعيد  القحطان24

13604736غازي  أحمد  عبدهللا  النجار25

10491388سيف  حبيب  سيف  الزواوي26

ي27
10481146عبدهللا أحمد صالح الغيالن 

ي28
10585704حمود  محمد  حمود  المخيب 

9835664أحمد  حمد  سالم  الشعيلي29

ي30 14773464معن  صالح  سليمان  العب 

12666868مازن  نارص  ابراهيم  الزدجالي31

ي32
11731762زهبر  قمر  داوود  اللوان 

ي33
8127762محمد  راشد  سليمان  الغيب 

21395502عفان خليفة يحبر السليمي34

10926388عبدالرحمن  خالد  نارص  الشبلي35

13259163عامر  صالح  نارص  المسكري36



ياالسمم
الرقم المدن 

ذكر / (مالية)مراجع متدرب : الوظيفة

(1002)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم األثنين الموافق 

ً الساعة الثامنة والنصف صباحا

ي37
10554395حمد  محمد  حمد  المخيب 

ي38 9839006مصعب  أيوب  عبدهللا  العب 

ي39 13383811مصعب  سعيد  علي  اليعرن 

9604843حمد  غابش  زيود  الراشدي40

ي41
10594339الجلندى  أحمد  نارص  اليحيان 

13700594آدهم  سالم  عبدهللا  السنيدي42

11342957المنذر  ابراهيم  يحبر  الرواحي43

ي44 11832104علي  محمد  سالم  الجنيب 

17885511مالك  سعيد  مسعود  العوايد45

22810634مازن  سيف  سليمان  الصبخي46

ي47
11334234أمجد  حمد  محمد  الحسيب 

ي48
11550551أحمد سعيد محمد الهنان 

13091233مؤيد  راشد  حمد  الكيومي49

12973311محمود  محمد  موس  الزدجالي50

ي51
18489875سيف  علي  سيف  الحوسب 

عمي52 15449539مسلم  علي  محمد  الب 

12770709حمد  سالم  حمد  الحدادي53

26960365عمر  سالم  سعود  أمبوسعيدي54



ياالسمم
الرقم المدن 

ذكر / (مالية)مراجع متدرب : الوظيفة

(1002)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم األثنين الموافق 

ً الساعة الثامنة والنصف صباحا

8666873عزان  خليفة  شامس  الصبخي55

مي56
12595033عبدالعزيز  سلطان  سيف  الحض 

مي57
اس  خالد  نارص  الحض  13305565نب 

ي58 7873866علي  سال  محاد  غواص الكثبر

ي59
9899617فيصل  فهد  سيف  الحوسب 

20812286سعيد  سالم  سعيد  السماحي60

18656615باسل  عوض  احمد  البوصي61

ي62
13764777المعتصم  ابراهيم  سعيد  الحوسب 

ي63
11435775رائد  هاشل  سالم  النعمان 

14675898أحمد  عيىس  أحمد  المسعودي64

12675161الياس  يحبر  عيىس  الرواحي65

ي66
11473594فهد  داد محمد  عبدهللا  البلوس 

18656672سلطان  عبدهللا  حمود  الدرعي67

11172708محفوظ صالح محفوظ القاسمي68

ي69
11048754ماهر  راشد  حافظ  الغيب 

ي70 13482291ماجد  سعيد  نصيب  الرحب 

ي71
13394193عبدهللا  هالل  عبدهللا  البلوس 

ي72
14635226عبدهللا  نارص  حمود  الحارن 



ياالسمم
الرقم المدن 

ذكر / (مالية)مراجع متدرب : الوظيفة

(1002)رمز الوظيفة 

2022/08/01يوم األثنين الموافق 

ً الساعة الثامنة والنصف صباحا

8391044معتصم علي الرئيىسي73

ي74
 
13213192اسعد  محمد  سعيد  الطوق

: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 ،،،


