
الجنسيةالتخرج سنةالمؤهلالتخصصـــه/  الطالب االســـــمةالجامعي الرقم

عمانيM.MDiploma2019-2018خميس بن سالم بن خميس السنيدي2015079

عمانيةM.MDiploma2019-2018امل بنت مسعود بن خميس العلوي2015449

عمانيM.MDiploma2019-2018راشد بن عبدهللا بن حميد بن راشد السرحاني2015591

عمانيM.MDiploma2019-2018عبدهللا بن سالم بن علي بن سالم المشرفي2015582

عمانيM.MDiploma2019-2018الجعفري حمد بن سعيد بن علي2015499

عمانيM.MDiploma2019-2018العيسائي محمد بن سيف بن احمد2015112

عمانيM.MDiploma2019-2018سالم بن راشد بن خادم الساعدي2014560

عمانيM.MDiploma2019-2018حمد بن ساعد بن حمد بن خميس الهاشمي2014015

عمانيM.MDiploma2019-2018المعمري محمد بن سيف بن محمد2013592

عمانيM.MDiploma2019-2018سعود بن تعيب بن علي بن عبدهللا العلوي2010235

عبدهللا بن خلفان بن خميس بن محمد الساعدي2009070
M.MDiploma

عماني2019-2018

عمانيM.MDiploma2019-2018صالح بن جاسم بن عبدهللا البلوشي2015077

عمانيM.MDiploma2019-2018حمود بن سلطان بن سيف الرواحي2015418

تركي بن سعيد بن عبدهللا بن عبدالرحيم المخيني2015139
M.MDiploma

عماني2019-2018

عمانيةM.MDiploma2019-2018بشرى بنت بخيت بن جميل العريمي2015575

مصريM.MDiploma2019-2018الجمل محمد عبده عبده أحمد2014053

عمانيةM.MDiploma2019-2018رحمة بنت محمد بن سلطان المشرفي2017047

عمانيةM.MDiploma2019-2018مياسه بنت سبيت بن عيد العريمي2017004

عمانيةM.MDiploma2019-2018فاطمه بنت مبارك بن جمعه العلوي2016544

عمانيةM.MDiploma2019-2018سهى بنت سعيد بن حمد الكاسبي2016325

عمانيةM.MDiploma2019-2018شريفه بنت فايل بن علي بن سعيد الجابري2016303

عمانيةM.MDiploma2019-2018ايمان بنت محمد بن على الزرعي2015843

عمانيةM.MDiploma2019-2018المشرفية علي بن سالم بنت سعادة2015784

عمانيةM.MDiploma2019-2018عيده بنت سعيد بن خادم المزامي2015345

عمانيةM.MDiploma2019-2018أنهار بنت سالم بن سليم العويسي2015344

عمانيةM.MDiploma2019-2018شيخه بنت سعيد بن خليفه الراسبي2015046

عمانيةM.MDiploma2019-2018دينا بنت سعيد بن رجب البلوشي2015033

عمانيةM.MDiploma2019-2018فاطمه بنت حمد بن خليفة الحكماني2014319

عمانيةM.MDiploma2019-2018الجعفرية جميل بن سعيد بنت هاجر2014152

عمانيةM.MDiploma2019-2018.سالمة بنت ربيع بن فايل بن ربيع العريمية2013945

عمانيةM.MDiploma2019-2018مريم بنت عبدهللا بن جمعه بن خميس العلوية2012113

عبدالمجيد بن عبدالرسول بن محمد بن حسين 2017514

البلوشي
M.MDiploma

عماني2019-2018

عمانيM.MDiploma2019-2018محمد بن جمعه بن راشد المغيرفي2017023

عمانيM.MDiploma2019-2018زاهر بن حمد بن سالم بن عيد الهاشمي2016548

عمانيM.MDiploma2019-2018العريمي الخاطر سالم بن مبارك بن سالم2016507

عمانيM.MDiploma2019-2018سالم بن سليمان بن سالم الوهيبي2015535

عمانيM.MDiploma2019-2018علي بن محمود بن مسلم التمامي2015427

عمانيM.MDiploma2019-2018جهاد بن سعيد بن خميس بن عبدهللا العريمي2015110

عمانيM.MDiploma2019-2018أسامه بن حسن بن جمعه الشيدي2015096

عمانيM.MDiploma2019-2018البلوشي محمد بن علي بن فيصل2015062

عمانيM.MDiploma2019-2018المخيني راشد بن خميس بن محمد بن عبدهللا2015001

عمانيM.MDiploma2019-2018محمد بن حمد بن عبدهللا الجعفري2014592

عمانيM.MDiploma2019-2018الغيالني عبدهللا بن صالح بن محمد2014110

عمانيM.MDiploma2019-2018المعمري حمد بن محمد بن عمر2013123

عمانيةM.MBachelor2019-2018مريم بنت علي بن راشد الجعفري2014589

عمانيةM.MBachelor2019-2018رجاء بنت سعيد بن ناصر المسكرية2011087

عمانيM.MBachelor2019-2018احمد بن سالم بن عبدهللا بن سالم الهاشمي2014555



يوسف بن يعقوب بن ضحي بن هويشل المحرزي2014538
M.MBachelor

عماني2019-2018

عمانيM.MBachelor2019-2018سالم بن محمد بن عامر المشايخي2014511

عمانيM.MBachelor2019-2018سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد الجعفري2014508

عمانيM.MBachelor2019-2018اليزيدي سعيد بن عبدهللا بن أحمد2013584

عمانيةM.MBachelor2019-2018أسماء بنت محمد بن جمعة البلوشي2015008

عمانيةM.MBachelor2019-2018ود بنت ثويني بن صالح بن البلوشي2015850

عمانيةM.MBachelor2019-2018ريم بنت علي بن عبدهللا المشايخية2014726

منى بنت يوسف بن اسماعيل بن ابراهيم البلوشية2014710
M.MBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةM.MBachelor2019-2018زمزم بنت سالم بن رغيش المشايخي2014673

عمانيةM.MBachelor2019-2018نعمه بنت مسعود بن تعيب بن فريش العلوي2014669

عبير بنت محمد بن عبدهللا بن سعيد البطاشي2014634
M.MBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةM.MBachelor2019-2018فاطمة بنت جمعة بن صالح بن حديد الهاجرية2013890

أسماء بنت محمد بن خميس بن راشد المشرفية2013857
M.MBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةM.MBachelor2019-2018عذاري بنت محمد بن ناصر  بن محمد الهاجرية2013840

عذاري بنت سالم بن غابش بن جميع الشعيبي2013831
M.MBachelor

عمانية2019-2018

2013605
أسماء بنت محمد بن خميس بن حمد الحتروشي 

العريمي
M.MBachelor2019-2018عمانية

سالمة بنت سالم بن خاطر بن خنيفر المحيجري2013581
M.MBachelor

عمانية2019-2018

مريم بنت مسعود بن سعيد بن خميس العريمية2012797
M.MBachelor

عمانية2019-2018

سليمة بنت راشد بن خلفان بن راشد المشرفية2012323
M.MBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةM.MBachelor2019-2018زينب بنت جمعه بن خميس المخيني2008010

عمانيM.MBachelor2019-2018سالم بن محمد بن سالم الحسني2015102

عمانيM.MBachelor2019-2018نصر بن سعيد بن عبدهللا بن سعيد الجابري2013884

عمانيM.MBachelor2019-2018جاسم بن راشد بن سليم الكيتاني2013332

عمانيM.MBachelor2019-2018عمر بن محمد بن حمود بن محرم العريمي2012794

عمانيM.MBachelor2019-2018زكريا بن مسلم بن حمد بن علي الكثيري2012146

عمانيI.TDiploma2019-2018خالد بن حمد بن سالم بن عيد الهاشمي2010362

عمانيI.TDiploma2019-2018الغزالي خميس بن علي بن خليفه2016521

عمانيI.TDiploma2019-2018محمد بن سعيد بن ساعد السيابي2016511

عمانيI.TDiploma2019-2018الوهيبي عديم بن علي بن حمود2015577

عمانيI.TDiploma2019-2018مبارك بن سالم بن سعيد بن حمد الغيالني2011737

عمانيةI.TDiploma2019-2018الجعفرية راشد بن محمد بنت نور2015862

عمانيةI.TDiploma2019-2018الغيالنية عبدهللا بن راشد بن علي بنت ذريه2014738

عمانيةI.TDiploma2019-2018مريم بنت راشد بن محمد الهاشمية2014409

عمانيI.TDiploma2019-2018محمد بن حمود بن سالم الغنيمي2016516

عمانيI.TBachelor2019-2018عبدهللا بن مبارك بن عبدهللا السنيدي2015055

عمانيI.TBachelor2019-2018سعد بن عبدهللا بن مبارك الساعدي2015103

عمانيI.TBachelor2019-2018سعيد بن صالح بن عبدهللا المسكري2012539

هنديةI.TBachelor2019-2018نافنا نادركان  محمد2015124

عمانيةI.TBachelor2019-2018منال بنت يعقوب بن سبيت بن فايل العريمي2016002

ابتسام بنت سالم بن سلطان بن سعيد الجابري2015027
I.TBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةI.TBachelor2019-2018صنعاء بنت حمد بن سالم البطينية2014920

عمانيةI.TBachelor2019-2018مها بنت علي بن حمد الحجري2014913

عمانيةI.TBachelor2019-2018غدراء بنت سالم بن راشد بن علي السنيدي2014735

عمانيةI.TBachelor2019-2018زينب بنت حمد بن سعيد الجابري2014705

عمانيةI.TBachelor2019-2018شمسه بنت محمد بن ناصر الهاشمي2014690

عمانيةI.TBachelor2019-2018نافجة بنت جمعه بن مبارك العريمية2014635



عمانيةI.TBachelor2019-2018وفاء بنت سعيد بن حمد الكاسبية2014630

عمانيةI.TBachelor2019-2018فاطمه بنت سالم بن علي بن راشد الحكمانية2014623

عمانيةI.TBachelor2019-2018فتحيه بنت خميس بن سالم العامريه2014608

عمانيةI.TBachelor2019-2018ابتسام بنت محمد بن راشد الكاسبي2014602

عمانيةI.TBachelor2019-2018ساره بنت محمد بن سالم بن محمد الجنيبي2014012

عمانيةI.TBachelor2019-2018فاطنة بنت علي بن سالم المشرفي2013975

عمانيةI.TBachelor2019-2018سالمة بنت فايل بن نقي بن العبادي العويسية2013969

عمانيةI.TBachelor2019-2018شميسه بنت محمد بن عبدهللا العلوي2013876

فاطمه بنت عبدهللا بن علي بن مسلم العريمية2013869
I.TBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةI.TBachelor2019-2018مناهل بنت سالم بن سعيد الحربي2013853

عذراء بنت سعيد بن عامر بن سلطان العويسي2013842
I.TBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةI.TBachelor2019-2018عهود بنت جاسم بن محمد العلوية2013804

مروى بنت سالم بن خميس بن محمد الساعدي2013658
I.TBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةI.TBachelor2019-2018منال بنت ساعد بن سعيد بن ساعد المفرجية2013603

عمانيةI.TBachelor2019-2018فايزة بنت سالم بن خميس راشد السنيدية2013059

عمانيةI.TBachelor2019-2018مريم بنت سعيد بن سالم بن على المخينية2012839

عمانيةI.TBachelor2019-2018هاجر بنت راشد بن محمد بن حمد السنيدية2011019

خوله بنت عبدهللا بن سعيد بن جمعة الهاشمي2017024
I.SDiploma

عمانية2019-2018

عمانيةI.SDiploma2019-2018ياسه بنت سعيد بن سالم المالكي2015428

عمانيةI.SDiploma2019-2018فوزيه بنت حمود بن حمد العويسي2015357

عمانيةI.SDiploma2019-2018عزمى بنت سالم بن محمد الزرعية2015310

عمانيةI.SDiploma2019-2018هاجر بنت محمد بن راشد العلوي2015041

عمانيةI.SDiploma2019-2018أيمان بنت سلمان بن مطر المطاعني2015012

عمانيةI.SDiploma2019-2018زهره بنت محمد بن حمد المالكي2014668

عمانيةI.SDiploma2019-2018أثير بنت عامر بن سعيد المشرفي2013633

عمانيةI.SBachelor2019-2018ايمان بنت علي بن مبارك المديلوي2015801

عمانيةI.SBachelor2019-2018طشلة بنت سالم بن محمد بن صالح الزرعية2015327

عمانيةI.SBachelor2019-2018امنه بنت حمد بن محمد بن حمد السنيدية2015044

عمانيةI.SBachelor2019-2018فاطمه بنت علي بن طالب بن عبدهللا البلوشي2014730

نافجه بنت خميس بن بن سالم بن عبدهللا الصواعي2014729
I.SBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةI.SBachelor2019-2018أفراح بنت علي بن سالم بن خادم السنيدي2014657

عمانيةI.SBachelor2019-2018عبير بنت حارث بن محمد بن خميس الزكواني2014606

عمانيةI.SBachelor2019-2018عائشه بنت حمد بن راشد بن علي السنيدي2014605

عمانيةI.SBachelor2019-2018امال بنت حمد بن صالح الصواعي2014451

عمانيةI.SBachelor2019-2018لطيفه بنت شطيط بن علي بن صالح الزرعيه2014402

عمانيةI.SBachelor2019-2018مها بنت عبدهللا بن هالل بن محسن الصواعيه2013883

عمانيةI.SBachelor2019-2018جواهر بنت محمد بن سالم بن مبارك العريمية2013880

شيماء بنت علي ن مرهون بن سيف الحوسني2013749
I.SBachelor

عمانية2019-2018

عمانيةI.SBachelor2019-2018حليمه بنت فايل بن تعيب الهادي2013726

عمانيةI.SBachelor2019-2018ساميه بنت خليفه بن سعيد بن علي العلوي2013660

عمانيةI.SBachelor2019-2018أمنة بنت علي بن ذبيان البوسعيدية2013431

عمانيةI.SBachelor2019-2018سالمه بنت حمد بن محمد الغيالني2013109

عمانيةI.SBachelor2019-2018عائشة بنت علي بن راشد بن سالم الحكماني2012748

عبدالرحمن بن سعيد بن سالم بن محمد الجعفري2014927
I.SBachelor

عماني2019-2018

عمانيI.SBachelor2019-2018علي بن جمعه بن صالح العريمي2014619

عمانيI.SBachelor2019-2018جاسم بن محمد بن سعيد العلوي2007116

مروة بنت خميس بن راشد بن هدوب الصواعي2015039
F.BDiploma

عمانية2019-2018



عمانيةF.BDiploma2019-2018جواهر بنت سعيد بن سراى البلوشي2014107

عمانيF.BDiploma2019-2018عبدهللا بن احمد بن صالح بن مبارك الغيالني2016090

عمانيF.BDiploma2019-2018الفراجي سالم بن راشد بن خالد2015108

عمانيF.BBachelor2019-2018محمد بن مبارك بن جمعه المخيني2008115

عمانيةF.BBachelor2019-2018امنة بنت محمد مرهون بن محمد الرواحية2014713

عمانيEng.MechBachelor2019-2018نصر بن عبدهللا بن محمد الصلتي2013013

عمانيEng.MechBachelor2019-2018طالل بن هالل بن جمعه الحسني2014931

عمانيEng.MechBachelor2019-2018محسن بن سليمان بن سالم السالمي2014930

عمانيEng.MechBachelor2019-2018علي بن سالم بن خلفان السنيدي2014811

يعقوب بن عبدهللا بن سليم بن عبوده المسكري2014807
Eng.MechBachelor

عماني2019-2018

عمانيEng.MechBachelor2019-2018فيصل بن سعيد بن هالل الداودي2014156

عمانيEng.MechBachelor2019-2018يعقوب بن عبدهللا بن خلفان الصباحي2014155

عمانيEng.MechBachelor2019-2018حمد بن محمد بن سالم المشرفي2014160

علي بن ناصر بن علي بن مسلم تباع الفارسي2014037
Eng.ArchBachelor

عماني2019-2018

عمانيةEng.ArchBachelor2019-2018مهجه بنت يوسف بن سليمان البوسعيدي2013930

عمانيةEng.ArchBachelor2019-2018هيا بنت حسين بن سعيد بن علي المجينية2013902

عمانيةEng.ArchBachelor2019-2018أنوار بنت علي بن ناصر الغيالني2012443

سوريهEng.ArchBachelor2019-2018لبنة معتز فرج2013022

اردنيةEng.ArchBachelor2019-2018مالذ عيسى محمد الحسن2013086

عمانيةAcc.Diploma2019-2018وضحي بنت سليم بن خميس الزرعي2015312

عمانيةAcc.Diploma2019-2018راوية بنت حليس بن حمد الهاجري2015133

أشجان بنت عبدهللا بن سعيد بن سالم القلهاتي2015029
Acc.Diploma

عمانية2019-2018

عمانيةAcc.Diploma2019-2018المشايخية خميس بن سالم بن مبارك بنت فاطمة2013833

عمانيAcc.Diploma2019-2018الدغيشية سالم بن محفوظ بنت غدير2015638

عمانيAcc.Diploma2019-2018عبدالمجيد بن عبدهللا بن عمر الصبحي2015410

عمانيAcc.Diploma2019-2018منير بن فايل بن عبدهللا البلوشي2015325

عمانيAcc.Diploma2019-2018نافع بن سالم بن نافع المقيمي2015308

عمانيAcc.Diploma2019-2018عمر بن سليم بن سالم بن خلفان الرزيقي2015094

عمانيAcc.Diploma2019-2018حمد بن راشد بن عبدهللا بن راشد المشرفي2015007

عمانيAcc.Bachelor2019-2018حامد بن عبدالباري بن ياقوت الغيالني2013096

عمانيAcc.Bachelor2019-2018أيوب بن عيسى بن صالح بن سلطان القلهاتي2015020

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018العنود بنت مصبح بن راشد الحوسني2014610

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018عائشه بنت عاصم بن علي العريمي2014607

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018بثينه بنت طالل بن علي الفرعية2014601

عهود بنت يوسف بن سعيد بن سعدان العريمية2013350
Acc.Bachelor

عمانية2019-2018

عمانيAcc.Bachelor2019-2018رياض بن راشد بن صالح بن سالم الغنبوصي2016026

عمانيAcc.Bachelor2019-2018مبارك بن عني بن حمد بن مبارك الشكيلي2016025

عمانيAcc.Bachelor2019-2018مهدي بن أحمد بن صالح السناني2015793

عمانيAcc.Bachelor2019-2018محمد بن محسن بن محمد بن صالح الشهاب2015105

عمانيAcc.Bachelor2019-2018حسين بن علي بن راشد الجعفري2014305

عمانيAcc.Bachelor2019-2018حمود بن سعيد بن حمد بن صالح المشايخي2014027

عمانيAcc.Bachelor2019-2018باسل بن عبدهللا بن راشد بن سالم النعيمي2012815

عمانيAcc.Bachelor2019-2018محمد بن حليس بن محمد بن حليس العريمي2014063

عمانيAcc.Bachelor2019-2018خالد بن عبدهللا بن راشد بن خميس العريمي2014019

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018فاطمه بنت خلفان بن حمد المشرفي2002061

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018جواهر بنت سالم بن علي بن خميس العريميه2013991

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018عبير بنت جمعه بن خلفان الرزيقيه2014400

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018عنود بنت علي بن حود السعدية2014609



عمانيةAcc.Bachelor2019-2018ندى بنت عبدالرحيم بن مبارك العلوية2014618

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018الظفرية فايز بن حسن بنت بدور2014664

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018بدريه بنت صالح بن فايل الفارسيه2014776

عمانيAcc.Bachelor2019-2018أحمد بن سالم بن سعيد البلوشي2013336

عمانيAcc.Bachelor2019-2018محمود بن علي بن سعيد بن مسلم السناني2014087

عمانيAcc.Bachelor2019-2018محمد بن سعيد بن ناصر بن سعيد المخيني2014136

عمانيAcc.Bachelor2019-2018ابراهيم بن حمد بن ناصر الهاجري2014696

عمانيAcc.Bachelor2019-2018محمد بن عبدهللا بن سيف العلوي2015022

عمانيةAcc.Diploma2019-2018ريم بنت عبدهللا بن مبارك السنانيه2014627

عمانيةAcc.Diploma2019-2018اشجان بنت حمد بن راشد بن خنفور البهلوليه2015028

عمانيةAcc.Diploma2019-2018حنين بنت ناصر بن خميس المشرفى2015085

عمانيةAcc.Diploma2019-2018سليمه بنت خميس بن سعيد  راشد الفراجيه2015090

عمانيةAcc.Diploma2019-2018خديجه بنت عبدهللا بن حمد سالم الحربيه2015351

عمانيةAcc.Diploma2019-2018صفيه بنت سالم بن مسلم الساعديه2015399

عمانيةAcc.Diploma2019-2018الغاليه بنت علي بن مبروك القنوبيه2015419

عمانيةAcc.Diploma2019-2018جواهر بنت عبدهللا بن ناصر حمود السالميه2015681

عمانيةAcc.Diploma2019-2018موزه بنت سالم بن سعيد سالم الحربيه2015841

عمانيةAcc.Diploma2019-2018اسماء بنت مالك بن علي مالك الراجحيه2015946

عمانيةAcc.Diploma2019-2018زمزم بنت عبدهللا بن صالح العريمي2016029

عمانيةAcc.Diploma2019-2018أصيله بنت مبارك بن سعيد المسرورية2016046

عمانيةAcc.Diploma2019-2018صدى بنت حمد بن خويدم العويسية2016718

عمانيةAcc.Diploma2019-2018نوف بنت خالد بن حمد بن هديب المخينيه2017033

عمانيAcc.Diploma2019-2018راشد بن عبدهللا بن راشد الحسني2015083

عمانيAcc.Diploma2019-2018حمد بن راشد بن محمد البطيني2015336

عمانيAcc.Diploma2019-2018مبارك بن سالم بن مبارك الفارسي2015404

عمانيAcc.Diploma2019-2018محمد بن عبدهللا بن سعيد سالم المشرفي2016005

عمانيAcc.Diploma2019-2018اكرم بن سعيد بن سيف بن سعيد المعمري2017017

عمانيAcc.Diploma2019-2018محمد بن ناصر بن عبدهللا العظم العلوى2017049

عمانيEng.MechBachelor2019-2018علي بن ناصر بن حمد بن محمد المشرفي2015947

عمانيEng.MechBachelor2019-2018ناصر بن حميد بن راشد الكندي2014157

عمانيةF.BBachelor2019-2018طيباء بنت طالب بن ناصر بن سالم الشماخيه2013829

عمانيةF.BBachelor2019-2018شيخه بنت حديد بن محمد المخيني2014002

عمانيةF.BBachelor2019-2018المسكرية سالم بن جمعه بن علي بنت سالمة2012904

عمانيF.BBachelor2019-2018محمود بن محمد بن خميس بن مبارك بهوان2015100

عمانيةF.BDiploma2019-2018عائشة بنت جمعه بن محمد الفارسيه2015349

عمانيةI.SBachelor2019-2018رحمه بنت عبدهللا بن علي بن خلفان الخميسي2013719

عمانيةI.SBachelor2019-2018سليمه بنت جمعه بن سالم خميس الساعديه2013918

عمانيةI.SBachelor2019-2018بدرية بنت ونى بن خميس بن عبدهللا الراسبيه2014074

عمانيةI.SBachelor2019-2018مرام بنت جمعه بن ربيع الخضورية2014093

عمانيةI.SBachelor2019-2018مزنه بنت سعيد بن مبارك  بن سعيد التمتميه2014103

عمانيةI.SBachelor2019-2018نغم بنت سعيد بن حمد بن سالم الراسبية2014620

عمانيةI.SBachelor2019-2018أبتسام بنت خالد بن خميس بن حمد المشرفيه2014648

عمانيةI.SBachelor2019-2018حنين بنت سليم بن جمعه الحجريه2014653

عمانيةI.SBachelor2019-2018وداد بنت سعيد بن راشد الحوسني2014663

عمانيةI.SBachelor2019-2018بثينا بنت ثابت بن مبارك العلويه2014727

عمانيةI.SBachelor2019-2018عذاري بنت خلفان بن خميس المطاعنيه2014761

عمانيةI.SBachelor2019-2018عزمى بنت صالح بن راشد الراشديه2014779

عمانيةI.SBachelor2019-2018اسماء بنت سالم بن سعيد بن عبدهللا العامريه2015748

عمانيةI.SDiploma2019-2018ميثاء بنت يوسف بن بخيت بن مبارك الهاجرية2015017

عمانيةI.SDiploma2019-2018عذاري بنت محمد بن جمعة محمد المدهوشية2017054



عمانيةI.SDiploma2019-2018الغافرية مرهون بن راشد بنت رحمة2013743

عمانيI.TBachelor2019-2018سعيد بن علي بن ناصر بن فريش العريمي2015513

عمانيI.TBachelor2019-2018الحسين بن سالم بن علي بن سالم المشرفي2015515

عمانيI.TBachelor2019-2018راشد بن على بن راشد الجعفري2003086

عمانيI.TBachelor2019-2018فيصل بن حمد بن محمد المخيني2001011

عمانيةI.TBachelor2019-2018أسماء بنت خلفان بن عبدهللا السيابيه2014631

عمانيةI.TBachelor2019-2018سريه بنت مبروك بن سالم بن عامر العويسية2014642

عمانيةI.TBachelor2019-2018فاطمه بنت خليفه بن حمد بن سليم العريميه2014675

عمانيةI.TBachelor2019-2018مساهير بنت خالد بن علي المرزوقيه2015864

عمانيةI.TBachelor2019-2018أيه بنت حمد بن سالم بن محمد العريميه2017077

عمانيI.TBachelor2019-2018بدر بن حمود بن حمد بن سيف الصواعي2011706

عمانيI.TBachelor2019-2018علي بن حمد بن جمعه بن حمد العلوي2012519

عمانيI.TBachelor2019-2018يوسف بن مبارك بن خميس بن مبارك الحتروشي2016044

عمانيI.TDiploma2019-2018زياد بن غاصب بن سالم المشرفي2015583

عمانيI.TDiploma2019-2018فيصل بن مبروك بن ابراهيم صومارالزدجالي2016540

عمانيI.TDiploma2019-2018خلفان بن عبدهللا بن خلفان الساعدي2015101

عمانيM.MBachelor2019-2018احمد بن محمد بن سالم بن سعيد الحسني2011563

عمانيM.MBachelor2019-2018خليل بن سالم بن خميس الرواحي2012056

عمانيM.MBachelor2019-2018موسى بن خميس بن محمد بن خميس الدرمكي2013580

عمانيM.MBachelor2019-2018أيهم بن جابر بن عبدهللا الدرمكي2013935

عمانيM.MBachelor2019-2018جابر بن علي بن سعود بن ناجم الشرجي2015589

عمانيM.MBachelor2019-2018سلطان بن سالم بن سعيد سوادالسالمي2007056

عمانيM.MBachelor2019-2018محمد بن محفوظ بن محمد الفارسي2008158

عمانيM.MBachelor2019-2018عبدالرحمن بن سالم بن عبدهللا الدروشي2012554

عمانيةM.MBachelor2019-2018اسماء بنت سليمان بن راشد المرهوبي2013098

عمانيM.MBachelor2019-2018صالح بن جميل بن حمد الهاشمي2014522

عمانيM.MBachelor2019-2018عبداللطيف بن عبدهللا بن محمد العريمي2014048

عمانيM.MBachelor2019-2018عبدهللا بن ثابت بن علي الحربي2014057

عمانيM.MBachelor2019-2018يوسف بن خميس بن عبدهللا الهاشمي2014546

عمانيةM.MBachelor2019-2018زمزم بنت يوسف بن طالب البلوشية2014574

عمانيةM.MBachelor2019-2018سميه بنت سليم بن سعيد السلطي2010533

عمانيةM.MBachelor2019-2018سميه بنت  سالم بن خلفان بن سالم المشرفيه2013440

عمانيةM.MBachelor2019-2018افراح بنت عبدالرحمن بن صالح البوسعيدي2013527

عمانيةM.MBachelor2019-2018انتصار بنت علي بن غابش السيفيه2013837

عمانيةM.MBachelor2019-2018سعاد بنت محمد بن عبدهللا المسكريه2014410

عمانيةM.MBachelor2019-2018بدرية بنت سالم بن سعيد بن ذخير السيفي2014515

عمانيةM.MBachelor2019-2018عبير بنت سويري بن عامر الداوديه2014665

عمانيةM.MBachelor2019-2018ستماء بنت جمعة بن علي الستمي2014786

عمانيةM.MBachelor2019-2018تسنيم بنت سعد بن صالح بن ناصر الحشار2015036

عمانيةM.MBachelor2019-2018منى بنت جمعة بن خميس السلطي2016532

عمانيةM.MBachelor2019-2018منال بنت سالم بن سعيد بن خلفان العلوية2017063

عمانيM.MBachelor2019-2018احمد بن سالم بن عامر الداودي2011567

عمانيM.MBachelor2019-2018راشد بن حمد بن جمعه بن سعيد العريمي2012198

عمانيM.MBachelor2019-2018عبدهللا بن حمد بن سالم الهاشمي2013575

عمانيM.MBachelor2019-2018بدر بن ناصر بن خميس الغيالني2014534

عمانيM.MBachelor2019-2018محمد بن سليمان بن راشد بن عامر المرهوبي2015152

عمانيM.MBachelor2019-2018أحمد بن علي بن سعيد بن مسلم السناني2015787

عمانيM.MDiploma2019-2018علي بن خميس بن عامر الفراجي2016503

عمانيM.MDiploma2019-2018ياسر بن علي بن هالل بن حسين الفارسي2017534

عمانيM.MDiploma2019-2018المسكري مبارك بن محمد بن منير2015581



عمانيM.MDiploma2019-2018احمد بن حمود بن عبدهللا بن سعيد الدويكي2015528

عمانيM.MDiploma2019-2018راشد بن محمد بن خلفان بن ناجم المشرفي2015587

عمانيM.MDiploma2019-2018راشد بن محمد بن راشد بن غابش العلوي2015590

عمانيM.MDiploma2019-2018أحمد بن حمد بن ناصر الجنيبي2016508

عمانيM.MDiploma2019-2018ساعد بن خميس بن ساعد بن خميس المطاعني2015578

عمانيةM.MDiploma2019-2018نوف بنت محمد بن هالل بن حمد ولد فنه العريمي2012926

عمانيةM.MDiploma2019-2018سعيده بنت مبروك بن ربيع الجعفريه2015424

عمانيةM.MDiploma2019-2018ريم بنت خميس بن راشد خميس النجادي2015429

عمانيةM.MDiploma2019-2018وفاء بنت صالح بن جمعه السنيديه2015931

عمانيةM.MDiploma2019-2018منال بنت احمد بن رجب البلوشيه2016011

عمانيةM.MDiploma2019-2018عائشه بنت سعيد بن ناصر المخينية2016021

عمانيةM.MDiploma2019-2018الحبسية ناصر بن سعيد بن أحمد بنت نداء2015785

عمانيةM.MDiploma2019-2018الوشاحية محمد بن سالم بنت شيخه2015808

عمانيM.MDiploma2019-2018منذر بن سبيت بن جمعه المخيني2013444

عمانيM.MDiploma2019-2018ماجد بن محفوظ بن محمد بن سالم العريمي2014132

عمانيM.MDiploma2019-2018سالم بن محمد بن جمعه المخيني2014900

عمانيM.MDiploma2019-2018عادل بن عوض بن ناصر سعيد الرزيقي2015409

عمانيM.MDiploma2019-2018حبيب بن خلفان بن سالم الوهيبي2015416

عمانيM.MDiploma2019-2018يوسف بن حمد بن خميس بن جمعة العلوي2017058

عمانيM.MDiploma2019-2018السنيدي محمد بن حمد بن صالح2015594

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018عزه بنت سعيد بن علي بن سالم الداودي2014023

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018موزه بنت عبدهللا بن عامر السنيديه2014312

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018غدير بنت سعيد بن حمد الكيتانية2014638

يمنيAcc.Bachelor2019-2018عبدهللا علي عبدهللا بن الشيبة2015058

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018يسرى بنت راشد بن حميد الحربي2015610

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018شيخه بنت صالح بن خلفان بن حميد المشرفية2015677

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018مروه بنت جمعه بن راشد بن محمد المخيني2015795

عمانيةAcc.Bachelor2019-2018فاطمه بنت صالح بن مبارك البهلوليه2016091

عمانيAcc.Diploma2019-2018سعيد بن جمعه بن سعيد بن جمعه الهاشمي2015065

عمانيAcc.Diploma2019-2018سالم بن مبارك بن سلطان الساعدي2015320

عمانيةAcc.Diploma2019-2018بخيته بنت ربيع بن جمعه بن سبيت المخيني2015343

عمانيAcc.Diploma2019-2018سعيد بن سلطان بن راشد العويسي2015425

عمانيAcc.Diploma2019-2018محسن بن ناصر بن محمد الساعدي2015792

عمانيةAcc.Diploma2019-2018مروه بنت سعيد بن خميس السرحانيه2015910

عمانيةAcc.Diploma2019-2018عزيزه بنت رجب بن خميس البلوشي2016007

عمانيAcc.Diploma2019-2018احمد بن مبارك بن سعيد العريمي2016034

عمانيةAcc.Diploma2019-2018يسرا بنت راشد بن مسلم العلوي2016055

عمانيةAcc.Diploma2019-2018وفاء بنت صالح بن على بن عبدهللا الحربية2016336

عمانيةAcc.Diploma2019-2018سالمه بنت سعيد بن ناصر بن حمد الحربية2016735

عمانيةAcc.Diploma2019-2018ثريا بنت علي بن سالم بن مبارك الفارسيه2017056

عمانيةAcc.Diploma2019-2018الحربية حمد بن عبدهللا بنت موزه2015355

عمانيةF.BDiploma2019-2018المالكية مسلم بن خميس بنت تهاني2014691

عمانيةF.BDiploma2019-2018مزنه بنت محمد بن خليفه المقيمي2014759

عمانيةF.BDiploma2019-2018هند بنت مصبح بن مرزوق العلويه2015334

عمانيةF.BDiploma2019-2018المخينية سالم بن مبارك بنت اسماء2017046

عمانيةI.SBachelor2019-2018أشواق بنت جمعة بن علي بن عبدهللا الستمية2012420

عمانيةI.SBachelor2019-2018رحمه بنت حمد بن راشد بن سعيد المشرفي2014650



عمانيةI.SBachelor2019-2018باسمه بنت خميس بن محمد الستمي2014754

عمانيةI.SBachelor2019-2018اميره بنت خلفان بن سيف بن امن الراشدي2015031

عمانيةI.SBachelor2019-2018عائشه بنت سعيد بن سالم الزرعيه2015406

عمانيةI.SBachelor2019-2018امل بنت سالم بن مسلم بن حمد الحربية2015455

عمانيةI.SBachelor2019-2018صالحة بنت سالم بن سلطان الجابري2015458

عمانيةI.SBachelor2019-2018سالمة بنت سعيد بن خميس الستمي2015625

عمانيةI.SBachelor2019-2018مريم بنت سالم بن سعيد العامري2015725

عمانيةI.SBachelor2019-2018نهى بنت جميل بن بخيت الساعدي2015764

عمانيةI.SBachelor2019-2018مزنة بنت خميس بن سيف بن سعيد الجهوري2015778

عمانيI.SDiploma2019-2018سالم بن مبارك بن راشد المعمري2015302

عمانيةI.SDiploma2019-2018يسرى بنت جمعه بن خميس الحكماني2015350

عمانيةI.SDiploma2019-2018مريم بنت سعيد بن حمد الحكماني2016648

عمانيI.TBachelor2019-2018وليد بن سليم بن سالم بن سالمين المعمري2015574

عمانيI.TBachelor2019-2018سعد بن ربيع بن مبارك العريمي2016538

عمانيةI.TBachelor2019-2018صالحه بنت علي بن راشد المشرفيه2017038

عمانيI.TDiploma2019-2018عبدهللا بن سبيت بن جمعه المخيني2011582

عمانيةI.TDiploma2019-2018سامية بنت مسعود بن مسلم الدروشي2005169

عمانيةI.TDiploma2019-2018نعيمة بنت سعيد بن علي المعاصبية2016314

عمانيM.MBachelor2019-2018علي بن عبدهللا بن علي الساعدي2004119

عمانيM.MBachelor2019-2018محمد بن صالح بن سالم المشايخي2014510

عمانيةM.MBachelor2019-2018شيخه بنت عامر بن جمعه المخيني2015122

عمانيM.MBachelor2019-2018حمد بن خليفه بن سالم الغيالني2016527

عمانيM.MBachelor2019-2018علي بن محمد بن عبدهللا المشايخي2005109

عمانيةM.MBachelor2019-2018فاطمه بنت علي بن سعيد العلوي2013110

عمانيةM.MBachelor2019-2018فخريه بنت خميس بن يوسف الغيالني2014007

عمانيةM.MBachelor2019-2018عهود بنت سالم بن خميس بن مبارك العريمية2014024

عمانيةM.MBachelor2019-2018خديجه بنت احمد بن هارون البلوشية2014039

عمانيةM.MBachelor2019-2018فاتن بنت غابش بن مبارك السعدي2014662

عمانيةM.MBachelor2019-2018رحمه بنت سالم بن حمد الجنيبي2014755

عمانيةM.MBachelor2019-2018غاليه بنت وني بن سالم الهاشمية2014774

عمانيةM.MBachelor2019-2018انتصار بنت خميس بن حمد سرحان العلويه2015403

2015550
جاسم بن محمد بن صالح بن مبارك الحتروشي 

العريمي
M.MBachelor2019-2018عماني

عمانيةM.MBachelor2019-2018فاطمه بنت جمعه بن سبيت الغيالنية2015641

عمانيةM.MDiploma2019-2018رحيمة بنت مبارك بن خميس الصلطي2016552

عمانيM.MDiploma2019-2018عبدهللا بن عامر بن سيف الحجري2015517

عمانيM.MDiploma2019-2018مبارك بن محمد بن سعيد الساعدي2016536

عمانيةM.MDiploma2019-2018مروة بنت سالم بن خميس بن ناصر العلويه2015125

عمانيةM.MDiploma2019-2018فاطمة بنت سالم بن ناصر بن سالم البلوشيه2017013

عمانيM.MDiploma2019-2018خالد بن سعيد بن حمد بن محمدالغيالني2013097

عمانيM.MDiploma2019-2018عمر بن عبدهللا بن مسلم المشرفي2013119

عمانيةM.MDiploma2019-2018زينب بنت عيد بن عبيد بن الضعيف الهاشميه2014149

عمانيةM.MDiploma2019-2018الكاسبية حليس بن محمد بنت خديجه2014621

عمانيةM.MDiploma2019-2018سعاد بنت مبارك بن فايل المخيني2015353

عمانيةM.MDiploma2019-2018فتحيه بنت مرزوق بن مبارك المعمري2015597

عمانيM.MDiploma2019-2018العريمي عنبر بن سالم بن محمد2015646

عمانيM.MDiploma2019-2018عبدالرحمن بن طارق بن جمعه المخيني2016016

عمانيةM.MDiploma2019-2018ساره بنت جمعه بن علي العريميه2016031



عمانيةM.MDiploma2019-2018زمزم بنت ربيع بن خميس الغيالني2016301

عمانيةM.MDiploma2019-2018عذراء بنت حمد بن سعيد العريمي2016337

عمانيM.MDiploma2019-2018السناني محمد بن خميس بن يحيى بن سماح2016514

عمانيةM.MDiploma2019-2018زينب بنت سعيد بن محمد بن مسلم الغيالنيه2016759

عمانيةM.MDiploma2019-2018مها بنت ناصر بن يوسف بن سالم العلويه2017003

عمانيM.MDiploma2019-2018سالم بن محفوظ بن سالم المخيني2017083

عمانيةM.MDiploma2019-2018زمزم بنت صالح بن عبدهللا الحتروشي2017519

عمانيMech.Bachelor2019-2018محمد بن عبدهللا بن محمد الجوي العريمي2014901

عمانيMech.Bachelor2019-2018سعود بن محمد بن سعود المخيني2014906

عراقي2018-2019ماجستيرعامه ادارةالخفاجي مهدي صالح علي201692019

عراقي2018-2019ماجستيرعامه ادارةالدوسري خليل احمد201692024

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالعريمي مسلم بن ناصر بن علي201692020

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالساعدي سالم بن حميد بن خالد201692030

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةاألسماعيلي سلطان بن مهنا بن خالد2016966011

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالندابي سعيد بن حمد بن محمد201692003

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالعلوي ناصر بن سعيد بن ناصر2016920013

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالساعدي سالم بن حميد بن حمد201692021

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالتوبي احمد بن محمد بن محمود201692032

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالعلوي سيف بن محمد بن سالم201692023

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالمخيني جمعه بن محمد بن عبدالعزيز201692018

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالجنيبي سعيد بن سليم بن زايد201692012

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالوهيبي علي بن الصغير بن سعيد201692029

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالعسكري سليم بن سالم بن سليم201692026

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالجنيبي حميد بن حمود بن غدير201692006

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالجنيبي محمد بن عبدهللا بن سالم201692014

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالبوسعيدي هالل بن حمد بن هالل201692005

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالمعشني علي بن سعيد بن احمد201692009

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالكاسبي جمعه بن حمد بن جمعه201692011

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالجنيبي سالم بن حميد بن سالم201692025

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالعريمي هالل بن علي بن حمد201692027

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالسعدي محمد بن احمد بن شهاب201692002

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالمنذري خاطر بن سعيد بن محمد201692010

عماني2018-2019ماجستيرعامه ادارةالمجعلي حميد بن سالم بن طاهر201692016

عمانية2018-2019ماجستيرعامه ادارةالبلوشية ناصر بن توفيق بنت مريم201692004

عمانية2018-2019ماجستيرعامه ادارةالحتروشية سليم بن خميس بنت فتحيه201692022

عمانية2018-2019ماجستيرعامه ادارةاألسماعيلية محمد بن سلطان بنت عائشه201692007

عمانية2018-2019ماجستيرعامه ادارةالهاشمية عاقب بن شغيل بنت رابعة201692015

عمانية2018-2019ماجستيرعامه ادارةفنه ال محمد بن سالم بنت سعاد201692001

عمانية2018-2019ماجستيرعامه ادارةالجعفرية سالم بن علي بن خلفان بنت هدى201692031
عمانيMaster2019-2018البشرية مواردالراشدي سليمان بن حمد بن خميس201791012

عمانيMaster2019-2018البشرية مواردالمشايخي تعيب بن علي بن سالم201791008

عمانيةMaster2019-2018البشرية مواردالمسكرية جمعه بن عبدهللا بنت سليمة201791009

عمانيةMaster2019-2018البشرية مواردالمخينية سعود بن محمد بنت والء201791005

عمانيMaster2019-2018البشرية مواردالجــابري سعـــود بن علي بن خالد201791003

عمانيةMaster2019-2018البشرية مواردالسعدون ثويني بن مانع بنت نجالء201791004

عمانيMaster2019-2018البشرية مواردالمسكري مسلم بن عبدهللا بن سعيد201791011

عمانيMaster2019-2018البشرية مواردالصواعي حمد بن حمود بن خالد201791007


