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عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتمحمد بن سالم بن خميس العريمي2014151

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتخالد بن عبدهللا بن محمد بن سالم المشرفي2014564

عمانية2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقسعاد بنت راشد بن خليفه بن راشد السعدية2014571

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتفيصل بن علي بن سعيد بن علي المشرفي2014125

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةاحمد بن هالل بن حمد العريمي2010268

عماني2017 - 2018بكالريوسمحاسبةعوض بن مبارك بن موسى العريمي2011687

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقصالح بن سعيد بن سالم العريمي2012144

عمانية2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقفاطمه بنت سعيد بن عبدهللا البلوشي2014543

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقحسن بن ناصر بن حسن البلوشي2008512

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقعبدهللا بن صالح بن راشد بن محمد العريمي2013108

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقحمود بن محمد بن حمود بن محرم العريمي2009520

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمحمد بن حمود بن علي بن سماح المقيمي2012566

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتمحمد بن سعيد بن محمد بن مسعود الداودي2014501

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتخالد بن حمد بن عامر الكاسبي2014570

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقجابر بن علي بن سعود الشرجي2015589

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقأحمد بن سالم بن راشد الجعفري2015595

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتاحمد بن علي بن محمد بن سالم البلوشي2012077

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتعلي بن حمد بن جمعه بن حمد العلوي2012519

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتربيع بن سعدهللا بن ربيع الغيالني2014539

عماني2017 - 2018دبلومالمعلومات تكنولوجياالحسين بن سالم بن علي بن سالم المشرفي2015515

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتمحمد بن سليم بن خويدم المشايخي2015525

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتوليد بن سليم بن سالم المعمري2015574

عماني2017 - 2018دبلومالمعلومات تكنولوجياالسعدي كنين بن سالم بن عمر2015580

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةخالد بن سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي2014154

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقجاسم بن سعيد بن محمد الفارسي2014128

عمانية2017 - 2018دبلوموتسويق ادارةأنوار بنت علي بن ناصر الفارسية2013546

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقياسر بن صالح بن خلفان المشرفي2015572

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتأفراح بنت خلفان بن عيد بن مرغود الصلطي2012512

عماني2017 - 2018بكالريوسميكانيكية هندسةالحضرمي علي بن مهنا بن مهند2013084

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقعثمان بن ناصر بن حميد الحارثي2015527

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمسلم بن هالل بن حمد العريمي2015530

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقسالم بن حمد بن عامر المسروري2014594

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمنصور بن محمد بن سالم بن عبدهللا الغيالني2008517

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتيزيد بن ثاني بن مبارك بن ثويني العلوي2008157

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقأحمد بن سعيد بن علي الحتروشي2013106

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقمروان بن سالم بن ناصر الفنة2015511

عمانية2017 - 2018دبلوممحاسبةسليمه بنت مبارك بن خميس السيابي2015010

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمحمود بن عبدهللا بن مبارك  الجوي العريمي2011714

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقسالم بن صالح بن سالم بن عبدهللا العريمي2012017

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمحمد بن سالم بن محمد بن سالم باعلوي2012039

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمحمود بن سعيد حمد بن سعيد الحتروشي2012086

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقعبدالرحمن بن راشد بن خميس بن زايد الهاشمي2012643

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقحمد بن ماجد بن مبارك بن جمعة الطاهري2013666

عماني2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقيوسف بن سعيد بن مبارك المسكري2013921

عمانية2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمريم بنت عبدهللا بن مسلم بن محمد العريمية2011617

عمانية2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقخلود بنت سعيد بن حمود بن ساعد السعدية2011902

عمانية2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقنور بنت حمد بن محمد بن راشدالفارسي2013606



عمانية2017 - 2018بكالريوسادارة وتسويقمالك بنت محفوظ بن عبدهللا العريمي2013641

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتناصر بن عبدهللا بن ناصر بن علي العريمي2006013

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتمحمد بن عبدهللا بن محمد بن ناصر الحشار العريمي2014038

عماني2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتمحمد بن جمعه بن محمد بن سلطان الجامعي2014140

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتشيماء بنت سهيل بن مبارك بن مسلم العريمية2011218

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتمريم بنت محمد بن مبارك بن جمعة العريمية2011406

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماترجاء بنت حميد بن فايل سالم السعيدي2011625

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتعلوية بنت محمد بن ابراهيم بن احمد الشريف2012045

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتفاطمة بنت سعيد بن سلطان بن خميس الحربي2012046

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتفاطمة بنت راشد بن محمد بن راشد الهاشمية2012135

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتخلود بنت حمد بن على بن عبدهللا الكاسبية2012796

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتصفاء بنت جمعة بن حمد بن محمد الساعدية2013608

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتوداد بنت سليم بن حمد العلويه2013615

عمانية2017 - 2018بكالريوسالمعلومات تكنولوجيارحاب بنت سليم بن خميس الغنبوصية2013621

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتسهام بنت سليم بن خويدم بن سليم الوهيبي2013629

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتهديه بنت حمد بن سالم بن حمد العويسي2013639

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتباسمه بنت محمد بن تعيب العلوي2013663

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتبدور بنت خليفه بن سبيح الراسبيه2013673

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتمريم بنت محمد بن عبدهللا الحربية2013675

عمانية2017 - 2018بكالريوسالمعلومات تكنولوجياالغنبوصية خميس بن راشد بنت شيخة2013686

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتليلى بنت غابش بن غريب بن غابش الرشيدية2013715

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتسعيدة بنت سالم بن علي بن حمد الستميه2013738

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتبسمه بنت ناصر بن حمد الحربي2013911

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتسهام بنت سيف بن مبارك البهلولي2013954

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتفاتن بنت ناصربن محمد الدرعي2013965

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتامل بنت حمد بن مبارك العريمية2013982

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتأحالم بنت سعيد بن سالم بن صالح العريمي2013983

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتسالمه بنت حمد بن محمد الفارسي2014086

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتنوال بنت خميس بن محمد السعدي2014695

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتنهى بنت صالح بن سلطان القلهاتي2014700

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتإيمان بنت سعيد بن عبدهللا بن راشد العريمي2015003

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتمريم بنت محمد بن سعيد الستمي2015092

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتزينب بنت عبدهللا بن أحمد الخوالني2015521

عمانية2017 - 2018بكالريوستكنولوجيا المعلوماتصفيه بنت هاشم بن ابراهيم الشريف2015522

عمانية2017 - 2018بكالريوسعلوم مالية ومصرفيةمروى بنت حمود بن سعيد بن حمود الحراصية2012652

عمانية2017 - 2018بكالريوسعلوم مالية ومصرفيةبدرية بنت خالد بن سالم بن خالد المقيمي2012788

عمانية2017 - 2018بكالريوسعلوم مالية ومصرفيةأميره بنت حمود بن محمد بن سالم السعدية2012956

عماني2017 - 2018بكالريوسمحاسبةحمد بن جمعه بن حمد الغيالني2013755

عمانية2017 - 2018بكالريوسمحاسبةهدايا بنت جمعه بن حمدان بن محمد المعمرية2011448

عمانية2017 - 2018بكالريوسمحاسبةرقيه بنت حمد بن سالم بن حمد الذهب2012076

عمانية2017 - 2018بكالريوسمحاسبةريم بنت سالم بن حمد  بن خلفان الراجحي2013759

عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتفاطمة بنت راشد بن سعيد بن ناصر المدهوشية2012615

عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتميثاء ينت حمد بن محمد بن عبدهللا الهاشميه2013060

عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتعنود بنت يوسف بن غابش بن توكل البلوشية2013404

عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتحميدة بنت ناصر بن مسعود بن سليم الحبسية2013604

عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتمريم بنت سعيد بن حمد بن سعيد الحكمانية2013687

عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلومات.عائشة بنت خميس بن حمد بن سالم المطاعني2013757

عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتسمية بنت خميس بن جمعه بهوان المخيني2014720



عمانية2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتفاطمة بنت سعيد بن خميس الستمي2014770

مصري2017 - 2018بكالريوسنظم معلوماتشادي أحمد أمين عبدالكريم2012171

عمانية2017 - 2018بكالريوسمعمارية هندسةالجلندانية عامر بن حمد بنت صفاء2012817

عمانية2017 - 2018بكالريوسهندسة معماريةمنال بنت محمد بن عبدهللا الحمداني2012832

عمانية2017 - 2018بكالريوسمعمارية هندسةالسنانية عيد بن داود بنت نوف2012846

عمانية2017 - 2018بكالريوسهندسة معماريةشريفة بنت علي بن عبدهللا المنذرية2012862

عمانية2017 - 2018بكالريوسمعمارية هندسةالعريمية بخيت بن عبدهللا بنت أماني2012868

عمانية2017 - 2018بكالريوسمعمارية هندسةالزعابية علي بن محمد بنت آمنه2012870

عمانية2017 - 2018بكالريوسمعمارية هندسةالسليمية هدوب بن سالم بنت وضحى2012890

عمانية2017 - 2018بكالريوسميكانيكية هندسةمريم بنت علي بن جمعه العريمية2012810

عمانية2017 - 2018بكالريوسميكانيكية هندسةروان بنت هالل بن خميس الفالحية2012826

عمانية2017 - 2018بكالريوسميكانيكية هندسةريم بنت حمد بن سعيد العريمية2012864

عمانية2017 - 2018بكالريوسميكانيكية هندسةسارة بنت سالم بن مبارك الجوي العريمية2013499

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقراشد بن حمد بن جمعه بن سعيد العريمي2012198

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقعزان بن عوض بن خميس بن سبيت المخيني2012411

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقابراهيم بن علي بن فايل السعيدي2013346

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقعمر بن عبداللطيف بن عبدهللا بن محمد العريمي2014090

عماني2017 - 2018دبلوموتسويق ادارةالمرهوبي راشد بن سليمان بن منذر2014577

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقحمد بن سعيد بن حمد  الهاشمي2015026

عماني2017 - 2018دبلوموتسويق ادارةبهوان خميس بن محمد بن محمود2015100

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقعلي بن محمد بن علي السنيدي2015562

عماني2017 - 2018دبلومادارة وتسويقسعيد بن مبارك بن راشد المعمري2016553

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقهند بنت ناصر بن عبدهللا بن عبدالكريم المخينية2011083

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقبخيته بنت سعيد بن جميل العلوي2013103

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقرحمه بنت جمعه بن مسلم الحربي2013345

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقصفيه بنت سعيد بن سيف السعدي2013411

عمانية2017 - 2018دبلوموتسويق ادارةالعلوية مسلم بن حمد بنت راية2013737

عمانية2017 - 2018دبلوموتسويق ادارةفاطمة بنت سالم بن حمد بن سلوم الراسبية2013753

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقنافجه بنت حمد بن مبارك العريمي2014033

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقزينب بنت خميس بن سالم الحكمانية2014084

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقرحمه بنت خميس بن سالم الحكمانية2014085

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقفاطمه بنت محمد بن راشد العريميه2014094

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقهناء بنت سالم بن سعيد الحسنيه2014120

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقسعاده بنت سالم بن مبارك الطريفي2014332

عمانية2017 - 2018دبلومادارة وتسويقانتصار بنت خميس بن حمد بن سرحان العلوي2015403

عمانية2017 - 2018دبلوموتسويق ادارةالرزيقية ناصر بن سالم بن نبهان بنت بثينه2013662

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتسامي بن خميس بن جمعه بن سالم العلوي2010176

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتايمن بن احمد بن سلطان بن غواص2010260

عماني2017 - 2018دبلومالمعلومات تكنولوجياالساعدي سعيد بن حميد بن جمعه2011665

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتأحمد بن راشد بن محمد الغيالني2014036

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتمازن بن حميد بن عبدهللا الدروشي2014588

عماني2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتعلي بن ناصر بن جميع بن عامر المسروري2014816

عمانية2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتأشواق بنت محمد بن سليمان بن صالح الزدجالية2011112

عمانية2017 - 2018دبلومالمعلومات تكنولوجياالعريمية علي بن ناصر بنت ريم2012914

عمانية2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتسعيدة بنت حميد بن عامر بن سويلم المشرفي2013323

عمانية2017 - 2018دبلومالمعلومات تكنولوجياالهاشمية سعيد بن حمد بن سعد بنت سمر2013841

عمانية2017 - 2018دبلومالمعلومات تكنولوجياالمشرفية حمود بن حمد بنت راية2013984

عمانية2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتشيخه بنت خميس بن عبدهللا العلوي2014008



عمانية2017 - 2018دبلومتكنولوجيا المعلوماتسندس بنت علي بن مسعود بن علي الحميديه2014418

عماني2017 - 2018دبلومومصرفية مالية علومسعيد بن جمعه بن سليمان الفارسي2007045

عمانية2017 - 2018دبلومعلوم مالية ومصرفيةأبرار بنت أحمد بن المر الفارسي2012138

عمانية2017 - 2018دبلومعلوم مالية ومصرفيةمروة بنت عيد بن ناصر الخضوري2014123

عمانية2017 - 2018دبلومعلوم مالية ومصرفيةعائشه بنت علي بن ناصر بن علي العلوية2014412

عمانية2017 - 2018دبلومومصرفية مالية علومالحوسنية سالم بن محمد بنت هدية2014694

عمانية2017 - 2018دبلومعلوم مالية ومصرفيةهناء بنت عبدهللا بن محمد العريمية2014718

عمانية2017 - 2018دبلومومصرفية مالية علومالمعمرية مشيمل بن خميس بنت وفاء2014728

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةالسناني خلفان بن سالم بن المعتصم2013081

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةعلي بن محمد بن علي بن محمد بهوان المخيني2015021

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةالعلوي سيف بن عبدهللا بن محمد2015022

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةخالد بن محمد بن عامر بن حمد الرزيقي2015023

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةالشهاب محمد بن محسن بن محمد2015105

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةسالم بن علي بن سالم السناني2015111

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةمبارك بن عني بن حمد الشكيلي2016025

عماني2017 - 2018دبلوممحاسبةمضعون بن سعيد بن سالم البهلولي2016038

عمانية2017 - 2018دبلوممحاسبةوفاء بنت جمعه بن رجب بن فرحان المخينية2011682

عمانية2017 - 2018دبلوممحاسبةفاطمة بنت حليس بن حمد الهاجري2012059

عمانية2017 - 2018دبلوممحاسبةنورة بنت عبدهللا بن خميس بن عبدهللا المشايخية2012065

عمانية2017 - 2018دبلوممحاسبةأمل بنت جمعه بن خميس بن مبارك العريمي2014096

عمانية2017 - 2018دبلوممحاسبةمها بنت خميس بن جمعه عبيد الفارسي2015032

عماني2017 - 2018دبلومنظم معلوماتمهند بن سعيد بن خلفان الداودي2014306

عمانية2017 - 2018دبلومنظم معلوماتأسماء بنت محمد بن سليم بن خميس المشرفية2011662

عمانية2017 - 2018دبلومنظم معلوماتأشواق بنت جمعة بن علي بن عبدهللا الستمية2012420

عمانية2017 - 2018دبلومنظم معلوماتشمسه بنت مبارك بن حمد البهلولي2013122

عمانية2017 - 2018دبلومنظم معلوماتمريم بنت علي بن عامر الحكماني2014317

عمانية2017 - 2018دبلومنظم معلوماتمريم بنت خميس بن حمد بن راشد السنيدية2014415

عمانية2017 - 2018دبلومنظم معلوماتنوف بنت سالم بن عبدهللا الساعدي2015051

عمانية2017 - 2018دبلومنظم معلوماتعائشة بنت سعيد بن سالم الزرعي2015406

عمانية2017 - 2018دبلوممعلومات نظمميعاد بنت مبارك بن سعيد السيفية2015605

عمانية2017 - 2018دبلوممعلومات نظمالعويسية سعيد بن عامر بن سعيد بنت شمسة2012155

عمانية2017 - 2018دبلوممعلومات نظمالسرحانية راشد بن سعيد بنت شيخة2013798

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقاسعد بن خميس بن محمد الحبسي2010534

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقخميس بن عامر بن حميد الحربي2012536

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقراشد بن سعود بن على بن حمد الساعدي2012546

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقسلطان بن علي بن حمد المعمري2011569

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقعبدهللا بن حمد بن جمعه العريمي2008522

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقعمر بن محمد بن مبارك بن جمعه الغيالني2011698

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمازن بن خلفان بن سالم المسكري2011529

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمحمد بن راشد بن عبدهللا الروتلي2013509

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمحمد بن ناصر بن خميس المرهوبي2013547

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقناصر بن خميس بن مشيمل السعدي2014595

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقاثير بنت خليفه بن محمد بن علي الكاسبيه2014703

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقتقوى بنت مانع بن ثويني بن عجيل السعدون2013454

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقجميله بنت خاطر بن فايل المخيني2012027

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقحنان بنت ناصر بن سالم بن ناصر الحارثية2013929

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقزهور بنت خميس بن خلفان بن محمد الساعديه2014328

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقزينب بنت موسى بن خميس البلوشي2013529



عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقسلوى بنت ربيع بن تيسير بن فرج البوسعيدية2013347

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقشمياء بنت يوسف بن ناصر بن جمعه المخينيه2013964

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقصفية بنت سالم بن محمد السلطي2001154

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقصفية بنت صالح بن فيروز بن عبدهللا النجاشية2015526

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقصفيه بنت مبارك بن زايد بن عامر السيفيه2013521

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقغدير بنت عبدهللا بن مرهون بن سالم السليميه2013987

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمروة بنت محمد بن عبدهللا بن علي المشرفي2013579

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمنال بنت محفوظ بن سعيد بن عاقب المشايخية2014542

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمنى بنت مبارك بن سعيد بن مبارك العريميه2014689

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمها بنت خلفان بن فايل المخيني2012502

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمها بنت مبارك بن سعيد بن مبارك العريميه2013855

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقميثاء بنت محمد بن مبارك الشماخيه2013645

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقهاجر بنت نبهان بن سالم بن ناضر الرزيقية2012646

هنديBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقبلو كاشف سراج2014032

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسامي بن راشد بن محمد بن مريح المقحوصي2012520

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسعيد بن محمد بن جمعة الفراجي2011557

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسلطان بن على بن حمود العويسي2003055

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتصالح بن جمعه بن صالح بن سالم المعاصبي2013503

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعبدهللا بن خليفة بن علي بن خلفان العلوي2009191

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتنصر بن محمد بن عبدهللا بن محمد العريمي2015107

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتامل بنت راشد بن حمد البطينيه2013909

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتجميعه بنت فايل بن عاجب العلوي2014817

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتخولة بنت سعيد بن عبدهللا بن صالح الخمياسية2012953

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماترقيه بنت راشد بن سالم العلويه2013946

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسليمه بنت سالم بن علي الستميه2013874

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتشريفه بنت أحمد بن درويش الرواحيه2013904

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتشيخه بنت علي بن حمد العلويه2013888

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتشيخه بنت ناصر بن عبدهللا السنيديه2014785

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتشيماء بنت حمود بن حمد العريمية2013862

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعايدة بنت عبيد بن خادم بن حسين العريمية2011465

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتغاليه بنت حمود بن علي بن سليم العويسيه2013838

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتفاطمه بنت سليم بن سالم بن حمد المخيبيه2013846

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتمروى بنت صالح بن علي بن راشد الجعفري2013344

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتنوف بنت خلفان بن علي بن راشد العلويه2013832

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتهناء بنت ناصر بن سعيد الهادي2013989

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتوفاء بنت سليم بن سالم بن حمد المخيبيه2013845

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيةزينب بنت سبيت بن زايد بن سبيت المخينية2008239

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيةعائشة بنت ناصر بن خميس بن حمد المرهوبية2013128

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيةعبير بنت سعيد بن ناصر بن عامر الشرجية2013932

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيةمريم بنت سليمان بن ناصر بن راشد النجيديه2013949

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيةوداد بنت عبدهللا بن حمد الكاسبيه2013925

عمانيBachelor2018 - 2017محاسبةحمزه بن سعيد بن ناصر السناني2012873

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةأميره بنت عبدهللا بن سعيد المشرفيه2013692

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةحنان بنت حميد بن خميس حمد الساعديه2013769

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةسميه بنت خميس بن سويلم ربيع السعدي2013970

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةليلى بنت مسعود بن ثاني بن مسعود المشرفيه2013868

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةهاجر بنت سالم بن حمود بن محمد الخضوريه2013683

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةهدى بنت حمود بن جمعه الرزيقيه2013968



عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةهيام بنت سلطان بن سيف محمد االخزميه2013977

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتايمان بنت راشد بن خميس بن سالم الفراجيه2013697

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتايمان بنت محمد بن سلطان الرزيقيه2014454

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتأنوار بنت مبارك بن سالم بن سعيد المسكريه2013690

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتبشرى بنت سالم بن مبارك بن حمد الهاشميه2013652

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتبهيه بنت محمد بن حمود بن مسعود المسعوديه2013632

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتثريا بنت عامر بن وني السنيديه2013772

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتسارة بنت ثاني بن عامر بن ثني الداودي2014449

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتشمسه بنت سعيد بن حمد بن سعيد الهاشميه2013699

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتشيخه بنت سعيد بن خميس البوصافيه2013624

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتعائشه بنت احمد بن خلفان الغيثيه2013966

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتعبير بنت سعيد بن حمد بن مبارك الكيتانية2011442

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتليلى بنت علي بن خميس بن علي الغزاليه2013774

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم معلوماتمريم بنت راشد بن جمعه الربيعيه2013782

عمانيBachelor2018 - 2017ميكانيكية هندسةعلي بن خلفان بن سعيد الغداني2012875

عمانيBachelor2018 - 2017ميكانيكية هندسةمحمد بن حمد بن غاصب بن سالم المشرفي2013113

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسالم بن محمد بن مسعود اللزامي2016528

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسالم بن محمد بن ناصر الرزيقي2014808

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسيف بن محمد بن علي بن محمد السرحانى2015066

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعبدالعزيز بن حمدان بن حمود الحضرمي2012030

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعبدهللا بن ماجد بن محمد الغيالني2015143

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقغيث بن محمد بن يوسف بن محمد البلوشي2011283

عمانيDiploma2018 - 2017وتسويق ادارةمحمد بن سالم بن سعيد العريمي2013735

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمحمود بن سعيد بن خاطر الصلتي2015554

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقهالل بن عامر بن هالل بن صالح المشايخي2016549

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقايمان بنت جميل بن خميس المخيني2015555

عمانيةDiploma2018 - 2017وتسويق ادارةأميمة بنت ربيع بن جميل الدرعية2013433

عمانيةDiploma2018 - 2017وتسويق ادارةجواهر بنت حمد بن مبارك بن حمد الداودية2014704

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقخلود بنت حمود بن سالم الشماخي2012555

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسالمه بنت جميل بن سليم العلويه2014327

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقشيام بنت حمد بن سليم بن سالم الساعدية2015067

عمانيةDiploma2018 - 2017وتسويق ادارةشيخة بنت سعيد بن راشد المخينية2015145

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقفاطمه بنت سالم بن حميد بن خميس الحربيه2014324

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقفوزيه بنت محمود بن مزار بن حمد الزدجالى2015004

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمريم بنت سعيد بن خميس الهاشمي2014597

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمنى بنت ناصر بن سعيد بن جمعة الفارسية2012154

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقموزه بنت حمدان بن راشد الحربى2015311

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقهاجر بنت سعيد بن حمد بن عبدهللا الحسنية2015507

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقيسرى بنت سالم بن عبدهللا السنيديه2014323

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسعيد بن حمود بن علي الشعيبي2015552

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعامر بن سالم بن حمد بن صالح المسروري2016517

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعبدهللا بن عامر بن ناصر بن جميع المسروري2014551

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعمر بن سالم بن مسلم العلوي2015141

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتفيصل بن مبارك بن سليم النوبي2015584

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتمحمد بن حمد بن محمد بن راشد السنيدي2016513

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتمحمد بن سعيد بن خالد الداودي2013047

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتآمنه بنت خميس بن محمد الغيالنية2014757

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتخلود بنت سعيد بن عبدهللا بن صالح الخمياسية2011646



عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتريهام بنت خميس بن جمعه بن فاضل المخينية2015129

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسمية بنت عبدهللا بن سالم بن ربيع السلطيٍة2013861

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعهود بنت علي بن عبدهللا السعيدية2014765

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتيسرى بنت محمد بن عبدهللا بن علي العلوية2011118

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةأحمد بن عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الغيالني2014099

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةسعيد بن راشد بن ناصر بن محمد المعمري2015024

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةعبدهللا بن سالم بن محمد بن ناصر الحجري2009012

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةعلي بن عبدهللا بن مبارك الحتروشي2012856

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةمازن بن حمد بن سعيد بن خميس العريمي2010137

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةأسماء بنت سرحان بن سيف الناعبيه2014739

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةرحاب بنت فايز بن بخيت بن عائل المخينيه2012264

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةرحمة بنت خلفان بن جمعه الساعدية2016065

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةسهام بنت بالل بن مبارك الغيالنيه2014330

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةشمسه بنت عامر بن سعيد بن عامر الشحيميه2013445

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةشيخه بنت جمعه بن عبدهللا بن محمدالعريميه2016083

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةشيماء بنت حمد بن راشد بن ربيع النجاديه2014417

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةصفاء بنت حبيب بن جمعه بن حبيب السلطية2014733

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةفضيله بنت خميس بن عبدهللا بن سالم الفورا2015667

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةماريه بنت هالل بن سليمان الهاديه2012763

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةهنيه بنت سليم بن خميس بن سالم الزرعية2016079

عمانيDiploma2018 - 2017نظم معلوماتجاسم بن محمد بن سالم بن سيف المعمرى2015696

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم معلوماتاسيا بنت سعيد بن خلفان السلطي2015303

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم معلوماتباسمه بنت صالح بن علي بن عبدهللا الحربيه2015329

عمانيةDiploma2018 - 2017معلومات نظمدانا بنت سالم بن علي الكاسبية2015776

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم معلوماترقيه بنت عيد بن محمد بن عامر الدرعيه2013315

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم معلوماترياء بنت عامر بن سالم العمريه2016711

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم معلوماتسالمه بنت سعيد بن سالم المالكيه2015300

عمانيةDiploma2018 - 2017معلومات نظمشمسه بنت محمد بن صابر البلوشية2013082

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم معلوماتعنود بنت محمد بن صالح الغيالنيه2015305

عمانيةDiploma2018 - 2017معلومات نظمغاليه بنت سعيد بن حمود بن سالم المشايخية2013795

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم معلوماتمريم بنت سالم بن راشد الجعفريه2016713

عمانيةDiploma2018 - 2017معلومات نظموفاء بنت محمد بن سعيد الزرعية2015741

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقحمد بن سليمان بن حمد السرحاني2012560

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقسالم بن حميد بن سالم بن محمد الجنيبي2013536

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقعلي بن حمد بن علي السرحاني2012565

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقماجد بن سعيد بن غابش بن جميع الحسني2014576

عمانيBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمحمد بن سعود بن محمد بن سعيد الغيالني2015009

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقاسماء بنت جميل بن سبيت بن جميل المخينيه2013497

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقبلقيس بنت سعيد بن سيف بن مالك الصلتية2014423

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقريما بنت منصور بن راشد بن خميس العلوية2012104

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقزينب بنت يعقوب بن يوسف بن ابراهيم السنانية2012785

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقسالمة بنت سبيت بن غريب صالح السعدية2014403

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقسليمة بنت عيد بن ثويني بن سعيد العلوية2015084

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقغزالن بنت هالل بن محمد بن ابراهيم المخينية2013498

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقفاطمة بنت سالم بن عبدهللا بن عامر الهاشمي2015006

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقمناهل بنت سعيد بن حمد بن على الساعديه2013863

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقهاجر بنت ناصر بن محمد بن حمد الغيالنيه2013825

عمانيةBachelor2018 - 2017ادارة وتسويقهدى بنت عبيد بن مبارك بن خميس الشكيليه2014647

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتأحمد بن حمد بن ناصر بن سليمان الحجري2009205



عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتبالل بن حمد بن سالم بن عبدهللا العريمي2011195

عمانيBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتناصر بن حمد بن سليم العامري2012053

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتاماني بنت خميس بن سيف حميد السعدي2013718

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتأماني بنت حمد بن محمد بن عبدهللا الفارسيه2012414

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتبثينه بنت حمد بن خميس بن حمد الحوسنية2010037

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتبهوة بنت علي بن سالم بن حمد الوهيبية2012811

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتزهرة بنت السنوت بن سليم بن علي العزيزية2012836

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسليمه بنت سعيد بن سلطان بن حمد العويسيه2013873

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعائشة بنت عوض بن حامد بن حميد الهاشمية2013839

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعائشه بنت محمد بن سليم بن راشد المزامية2013649

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتغنايه بنت خريبيش بن محمد الوهيبيه2014625

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتمريم بنت حمد بن سليم بن عبدهللا الغيالنيه2013844

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتمريم بنت صالح بن حمد بن ناصر الشعيبيه2013858

عمانيةBachelor2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتوداد بنت سليم بن علي الجعفريه2014688

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيهزينب بنت جمال بن خميس العامريه2013054

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيهسندس بنت علي بن خادم بن راشد الهاشمية2015064

عمانيةBachelor2018 - 2017علوم مالية ومصرفيهمنار بنت محمد بن سليم بن خميس المشرفية2012044

عمانيBachelor2018 - 2017محاسبةأحمد بن ثني بن محيل بن خميس الداودي2015074

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةأحالم بنت سالم بن خميس الرحبيه2013600

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةأفراح بنت خميس بن ربيع بن مفتاح الشكيلية2015770

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةآيات بنت علوي بن هاشم بن علوي الشهاب2013040

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةسليمه بنت علي بن عبدهللا بن سعيد الغيالنيه2013053

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةشهد بنت عبدهللا بن سالم بن راشد االسماعيليه2015786

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةصفاء بنت سالم بن خميس بن حمد العريميه2013910

عمانيةBachelor2018 - 2017محاسبةغاليه بنت ربيع بن خميس بن هالل الغيالنيه2013337

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتانتظار بنت يحيى بن محمد بن علي القلهاتية2012668

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتأمينه بنت سلطان بن حمد الساعديه2014450

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتبدريه بنت خميس بن ناصر العريمي2013008

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتبدور بنت عبدهللا بن حمد بن راشد البلوشيه2013018

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتبشرى بنت محمد بن على العلوى2013958

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتجيهان بنت سليم بن حميد بن سليم العبريه2014616

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتحليمه بنت جمعه بن علي بن ناجم العلوية2013011

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتريم بنت مبارك بن مرهون السوطيه2014672

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتزينب بنت جمعه بن سالم بن حمد الجنيبيه2013941

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتساميه بنت الصغير بن سالم بن علي الوهيبيه2013682

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتعائشه بنت عبدهللا بن علي الساعديه2014632

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتكوثر بنت سعيد بن ناصر المعمرية2013421

عمانيةBachelor2018 - 2017نظم المعلوماتمليكه بنت صالح بن سعيد السنيديه2014633

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقاحمد بن سليم بن خميس الساعدى2015316

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقأحمد بن سعيد بن خليفه بن عبيد الهاشمي2015119

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقأسامه بن سعيد بن خميس العريمى2015948

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقحمد بن مبارك بن سعيد العريمي2015514

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقخالد بن محمد بن خميس حمد الحتروشي العريمي2015604

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقزايد بن محمود بن محمد بن خليفين الخميسي2016537

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسالم بن محمد بن سالم بن محمد الغيالني2012034

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسعود بن عبدهللا بن سعيد بن سعود السلطي2015508

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسعيد بن عبيد بن سعيد الحجري2015544

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسعيد بن محمد بن سالم الرجيبي2015588

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقطالل بن حمد بن مبارك الداودي2015529

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعبدالعزيز بن محمد بن حمود بن ناصر الهاشمي2016024



عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعثمان بن راشد بن سالم بن عامر الهاشمي2016023

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعلي بن سالم بن محمد المطاعني2015536

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعلي بن مسعود بن علي الستمي2015545

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقغازي بن سعيد بن عبدهللا بن سالم الفنه2013094

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمبارك بن خلفان بن مبارك بن عيسى اللزامي2015519

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمحمد بن جمعه بن راشد العريمي2015542

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمحمد بن علي بن سعيد المشرفي2011587

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمنتظر بن خميس بن سويد بن صالح المخيني2014401

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقنصر بن حمود بن راشد الراشدي2015518

عمانيDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقوليد بن راشد بن حميد بن سليم الجساسي2015531

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقايمان بنت ربيع بن عمبر العريميه2015016

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقأسماء بنت خالد بن سعيد المالكي2015769

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقرانيا بنت مبارك بن صالح الحسنيه2014762

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسلوى بنت ثني بن جميل بن خميس البوسعيدية2016533

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقسميه بنت جمعه بن سليم مبارك الهاشميه2015633

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقصفاء بنت جمعة  بن خلفان العريمي2011312

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعائشة بنت محمد بن جمعة بن سعيد العلوية2014072

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعذارى بنت جمعه بن سعيد بن مبارك المخينيه2014771

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعزة بنت محمد بن مبارك بن سعيد المسكرية2015030

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقعزيزه بنت صالح بن حمد الشعيبيه2014414

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقمنيره بنت ناصر بن خلفان بن ناصر الصلطيه2015331

عمانيةDiploma2018 - 2017ادارة وتسويقنصرى بنت سالم بن علي بن سالم العريميه2013414

عمانيDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعبدهللا بن بخيت بن حم مسن2010282

2017030
Diplomaتكنولوجيا المعلوماتمحمد بن سالم بن خميس بن سالم البلوشي

2018 - 2017
عماني

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتزينب بنت علي بن سالم بن عبدهللا العريمية2016066

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتسعاده بنت مرزوق بن مبارك الغدانيه2013441

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتعائشه بنت علي بن راشد بن حليس الزرعيه2014320

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتفاطمه بنت عيد بن ثويني بن سعيد العلويه2013776

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتميثا بنت سعيد بن حمد المخينيه2016067

عمانيةDiploma2018 - 2017تكنولوجيا المعلوماتوفاء بنت صالح بن ناصر بن خلفان العلوية2012931

عمانيةDiploma2018 - 2017علوم مالية ومصرفيهبشاره بنت خميس بن علي العامريه2014314

عمانيةDiploma2018 - 2017علوم مالية ومصرفيهصفاء بنت خميس بن زايد العلوية2014419

عمانيةDiploma2018 - 2017علوم مالية ومصرفيهعبير بنت صالح بن على بن ابراهيم البلوشيه2014769

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةجاسم بن محمد بن سالم الفراجى2015414

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةحمد بن راشد بن على بن راشد الهاشمى2016012

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةسعود بن ناصر بن سعيد بن هامش الراشدى2015095

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةضرار بن عبدالقادر بن محمد الجيالني2015567

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةعبدهللا بن ثابت بن علي العريمي2013339

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةمحمد بن احمد بن سالم مصدع العمرى2015314

عمانيDiploma2018 - 2017محاسبةمحمد بن حمود بن سالم العلوي2016062

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةافراح بنت سعيد بن العبد بن أحمد العويسيه2017061

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةبشرى بنت سعيد بن محمد بن جمعة المخينية2012157

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةخلود بنت حمد بن راشد بن حمد الراسبية2013028

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةسهى بنت حمد بن محمد العريميه2015306

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةشيخة بنت محمد بن سعيد بن محمد الصلتية2015005

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةشيخه بنت جمعه بن علي العريمية2014615

عمانيةDiploma2018 - 2017محاسبةمريم بنت خميس بن عبدهللا السريريه2015673

عمانيDiploma2018 - 2017نظم المعلوماتناصر بن على بن حمود  حمد الهاشمى2015322

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم المعلوماتثريا بنت علي بن حميد بن علي الحميديه2013864

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم المعلوماتعزيزه بنت سلطان بن راشد بن علي الجنيبيه2015348



عمانيةDiploma2018 - 2017نظم المعلوماتموزة بنت صالح بن راشد بن محمد الخوذيرية2011663

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم المعلوماتهاجر بنت عامر بن سالم بن عامر الخضورية2015755

عمانيةDiploma2018 - 2017نظم المعلوماتهدى بنت عبدهللا بن مراد موسى البلوشى2011082

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةســعاد بنت راشد بن جمعه المخينـي201691029

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةتـهاني بنت تعيــب بن خميس المحاجري201691027

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةشيــماء بنت جمــعة بن علــي العريمي201691024

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةأمــيرة بنت نــاصر بن علــي الفــارسي201691028

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةسلــيمان بن حــمد بن حمــيد السنيــدي201691016

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةإستــقالل بنت فــايز بن مبارك العــلوي201691022

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةنــاصر بن خـميس بن سـلطان الهاشمي201691023

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةعــامر بن محمد بن مالك الــراجحـي201691013

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةمنــى بنت حمــد بن عبدهللا العلـــوي201691001

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةخولــة بنت صالح بن مبارك العريمي201691019

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةحمد بن ناصــر بن مبــارك الخــضوري201691004

عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةنعــمــه بنت سعــيد بن مــحمد الهاشمي201691003

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةخــالد بن محمد بن هالل العريمي201691006

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةمبارك بن خميــس بن مبــارك النــجاشي201691017

2.012E+09إدارة الموارد البشريةخالد بن تعييب بن خميس المحاجريMaster2018 - 2017عماني

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةنــاصر بن صــالح بن نــاصر العــمري201691018

عمانيMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةمحمد بن إبراهيم بن جمعة المخيني201591017

201591037
عمانيةMaster2018 - 2017إدارة الموارد البشريةزمـــزم بنــت مبــارك بن سالــم الطـــريفــي

عمانيMaster2018 - 2017البشرية الموارد إدارةالحكماني جمعه بن حمد بن علي201691004


