
الجنسيةالتخرج سنةالمؤهلالتخصصـــه/ االســـــم الطالب ةالجامعي الرقم

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019رياء بنت عبدهللا بن محمد البوسعيدي2014772

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019هناء بنت علي بن راشد الحكمانيه2014787

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019اشجان بنت عبدهللا بن سعيد بن سالم القلهاتيه2015029

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019فاطمه بنت عبدهللا بن سعيد بن سالم المشرفيه2015452

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019اصيله بنت سعيد بن عبدهللا الجابريه2015602

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019منى بنت حمد بن صالح بن سالم العريميه2015629

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019شذى بنت سليم بن خميس الصخبوريه2015691

عمانيةAcc.Bachelor2020-2019مروه بنت بخيت بن سالمين النوفليه2015702

عمانيAcc.Bachelor2020-2019فيصل بن سالم بن سلطان بن حمد العريمي2015912

عمانيAcc.Bachelor2020-2019محمد بن حمود بن سالم العلوي2016062

عمانيAcc.Bachelor2020-2019محمد بن سعيد بن علي بن ثابت العريمي2016082

عمانيAcc.Diploma2020-2019عماد بن سعيد بن سالم القاسمي2014118

عمانيةAcc.Diploma2020-2019أسماء بنت سليمان بن عبدهللا السليميه2014682

عمانيةAcc.Diploma2020-2019أنهار بنت خميس بن مبارك بن سالم الداوديه2014766

عمانيةAcc.Diploma2020-2019مزون بنت طالب بن خلفان المشرفيه2015097

عمانيةAcc.Diploma2020-2019شروق بنت خميس بن ناصر بن خميس السنانية2015104

عمانيAcc.Diploma2020-2019ادريس بن خميس بن حمد  بن خميس العلوي2015412

عمانيAcc.Diploma2020-2019بدر بن صالح بن سعيد بن خلفان الرزيقي2016020

عمانيةAcc.Diploma2020-2019ايه بنت عبدهللا بن سعيد الرزيقي2016047

عمانيةAcc.Diploma2020-2019علياء بنت علي بن خميس البلوشيه2016050

عمانيةAcc.Diploma2020-2019شمسه بنت محمد بن خلفان بن محمد المشرفية2016054

عمانيةAcc.Diploma2020-2019فاطمة بنت سعيد بن حمد الشعيبية2016069

عمانيAcc.Diploma2020-2019عبدهللا بن سعيد بن محمد بن جمعه السناني2016081

عمانيAcc.Diploma2020-2019مهند بن خميس بن علي العريمي2016302

عمانيةAcc.Diploma2020-2019نوره بنت سالم بن سعيد الشماخية2016335

عمانيةAcc.Diploma2020-2019سعاد بنت عبدهللا بن سعيد بن ربيع الحاتمية2016730

عمانيةAcc.Diploma2020-2019عبير بنت عبدهللا بن صالح الغيالنيه2017037

عمانيAcc.Diploma2020-2019عبدهللا بن جميل بن سعيد الدروشي2017043

عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019سليمه بنت سالم بن خميس بن حمد العلوي2013856

عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019افراح بنت سيف بن مسعود  بن راشد المالكية2013881

عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019بسمة بنت صالح بن حمود بن سليمان المحروقية2013893

عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019افراح بنت خميس بن محمد بن عبدهللا الحمدانيه2013899

عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019سميه بنت هالل بن محمد بن حمود النعمانيه2013912

عراقيةEng.ArchBachelor2020-2019زمزم خليل ابراهيم الدوسري2014060

عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019هبة بنت هاشم بن خميس البلوشيه2014902

عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019مروى بنت حمد بن سالم الهاجرية2014912

مصريةEng.ArchBachelor2020-2019سلمى حسام صدقي2015082

عمانيEng.MechBachelor2020-2019عبدالسالم بن محمد بن هالل المشرفي2013118

عمانيEng.MechBachelor2020-2019عبدالرحيم بن عبدهللا بن محمد الغيالني2014004

عمانيEng.MechBachelor2020-2019محمد بن عبدهللا بن محمد البوسعيدي2014122

عمانيEng.MechBachelor2020-2019محمد بن جاسم بن محمد  بن خميس الدروشي2015914

عمانيةF.BBachelor2020-2019عائشه بنت سالم بن صالح بن حمد الغيالنيه2013052

عمانيةF.BBachelor2020-2019ايمان بنت يعقوب بن يوسف بن جميع المخينيه2013834

عمانيةF.BBachelor2020-2019صفاء بنت خميس بن زايد العلوية2014419

عمانيةF.BBachelor2020-2019عفيفه بنت محمد بن درويش العجمي2014743

عمانيةF.BBachelor2020-2019ابتهال بنت حمد بن جمعه العريميه2016752

عمانيةF.BDiploma2020-2019منى بنت زايد بن جمعه الفارسية2016040

عمانيF.BDiploma2020-2019قصي بن عوض بن ناصر بن سعيد الرزيقي2016075

عمانيةF.BDiploma2020-2019رقيه بنت عبيد بن شنون السيابية2016699



عمانيةF.BDiploma2020-2019عائشه بنت محمد بن حمد الفارسيه2017707

عمانيةI.SBachelor2020-2019يازيه بنت خميس بن حمد بن صالح الغيالنيه2013818

عمانيةI.SBachelor2020-2019هاجر بنت عثمان بن هاشل الغيالنيه2014640

عمانيةI.SBachelor2020-2019رقيه بنت عيدهللا بن حمود الندابيه2014747

عمانيةI.SBachelor2020-2019عزيزه بنت سلطان بن راشد بن علي الجنيبيه2015348

عمانيةI.SBachelor2020-2019باسمه بنت علي بن مسعود بن محمد السنيديه2015614

عمانيةI.SBachelor2020-2019شهد بنت حمود بن خادم الهاشميه2015628

عمانيةI.SBachelor2020-2019انتصار بنت ناصر بن سعيد بن راشد المشايخيه2015636

عمانيةI.SBachelor2020-2019بدريه بنت ناصر بن خميس السنيدية2015763

عمانيةI.SBachelor2020-2019حفصه بنت حميد بن حامد العامريه2015773

عمانيةI.SBachelor2020-2019شهد بنت عبدهللا بن سالم بن ماجدالمخينيه2015782

عمانيةI.SBachelor2020-2019جواهر بنت محمد بن ناصر المقيميه2015783

عمانيةI.SBachelor2020-2019سلطانة بنت خميس بن جمعه بهوان المخيني2016737

عمانيةI.SDiploma2020-2019مروى بنت سعيد بن سيود السنيدية2013792

عمانيةI.SDiploma2020-2019انتظار بنت جميل بن سعيد الجعفري2014777

عمانيةI.SDiploma2020-2019ستمه بنت حمد بن خريبيش العويسية2015686

عمانيةI.SDiploma2020-2019رحمة بنت حمد بن حمود العويسية2016307

عمانيI.SDiploma2020-2019سهيل بن مبار بن سليم العويسي2016320

عمانيI.SDiploma2020-2019عاهد بن عبدهللا بن خميس البلوشي2016402

عمانيةI.TBachelor2020-2019بلقيس بنت محمد بن سعيد بن حمد الغيالنية2012120

عمانيI.TBachelor2020-2019عبدهللا بن مسعود بن مر بن كشكوش السلطي2014803

عمانيةI.TBachelor2020-2019كليثم بنت جاسم بن حسن البلغوني2015669

عمانيI.TBachelor2020-2019خليفة بن علي بن خميس بن علي الغزالي2016521

عمانيةI.TBachelor2020-2019اسراء بنت سلطان بن ناصر الهاشميه2016693

عمانيةI.TBachelor2020-2019نهى بنت سالم بن حميد المعمري2016707

عمانيةI.TBachelor2020-2019سعاد بنت فايل بن سبيت المخيني2017052
عمانيةI.TDiploma2020-2019رحمة بنت سالم بن سويدان بن راشد العويسية2011347

عمانيةI.TDiploma2020-2019أشرقت بنت جمعه بن درويش بن خائف الهدابية2013450

عمانيةI.TDiploma2020-2019جواهر بنت راشد بن سويلم بن علي السعيديه2014656

عمانيةI.TDiploma2020-2019اعتزاز بنت صالح بن سالم السنيدية2015840

عمانيةI.TDiploma2020-2019ميثاء بنت خميس بن علي بن سعيد الهاشميه2015844

عمانيةI.TDiploma2020-2019مها بنت صالح بن علي راشد الجعفري2016317

عمانيI.TDiploma2020-2019محمد بن سالم بن عبدهللا محمد الراجحي2016322

عمانيI.TDiploma2020-2019محمود بن العبد بن ذياب الوهيبي2016534

عمانيI.TDiploma2020-2019خالد بن جمعة بن فاضل مسخوط السعدي2016539

عمانيةI.TDiploma2020-2019افراح بنت خميس بن خلفان بن تاعب الرزيقية2016921

عمانيI.TDiploma2020-2019جاسم بن محمد بن ناصر بن خلفان العلوي2017097

عمانيةI.TDiploma2020-2019عبيده بنت خليفه بن شطيط حمد العويسية2017304

عمانيI.TDiploma2020-2019شيخان بن سالم بن عبدهللا بن سند االغبري2018037

عمانيةM.MBachelor2020-2019رحاب بنت عبدهللا بن سالم البهلولي2003115

عمانيةM.MBachelor2020-2019موزة بنت خميس بن حمود بن هاشل المسكرية2007036

عمانيM.MBachelor2020-2019عبدالعزيز بن سهيل بن محمد بن راشد العريمي2012907

عمانيM.MBachelor2020-2019عبدهللا بن محفوظ بن سليمان بن ناصر المخيني2013144

عمانيةM.MBachelor2020-2019اماني بنت صالح بن سعيد بن عامر المشايخيه2013878

عمانيM.MBachelor2020-2019عمر بن عبداللطيف بن عبدهللا بن محمد العريمي2014090

عمانيM.MBachelor2020-2019عمر بن احمد بن عبدهللا بن علوي الشهاب2014692

عمانيM.MBachelor2020-2019المعتصم باهلل بن صالح بن ابراهيم الزدجالي2014724

عمانيةM.MBachelor2020-2019سليمه بنت خلفان بن حمد بن فريش النجادية2014758

عمانيM.MBachelor2020-2019حمد بن سعيد بن حمد بن علي الهاشمي2015026

عمانيM.MBachelor2020-2019حمد بن خميس بن حمد العريمي2015045



عمانيةM.MBachelor2020-2019منال بنت سالم بن خميس السنيديه2015323

عمانيM.MBachelor2020-2019بدر بن خميس بن مبارك المغيرفي2015537

عمانيةM.MBachelor2020-2019هاجر بنت سعيد بن حمد الحاسب العريمي2015717

عمانيةM.MBachelor2020-2019الورد بنت عبدهللا بن مسلم العريمي2015720

عمانيةM.MBachelor2020-2019تهاني بنت سالم بن راشد بن سليم الزرعيه2015746

عمانيةM.MBachelor2020-2019جمانه بنت جاسم بن جمعه الهاشميه2015765

عمانيةM.MBachelor2020-2019ساره بنت حمد بن علي المخينيه2015904

عمانيةM.MBachelor2020-2019ريم بنت ناصر بن يوسف بن سالم العلوية2016523

عمانيةM.MBachelor2020-2019ميثاء بنت سليم بن سالم بن علي الجابرية2016715

عمانيM.MDiploma2020-2019حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد الحاسب العريمي2011452

عمانيةM.MDiploma2020-2019امينة بنت محمد بن عبدهللا سالم العلوي2015071

عمانيةM.MDiploma2020-2019ساره بنت صالح بن خميس السنيديه2016014

عمانيM.MDiploma2020-2019ناصر بن محمد بن ناصر المخيني2016036

عمانيةM.MDiploma2020-2019نسيم بنت حديد بن ثويني العلوية2016053

عمانيةM.MDiploma2020-2019فاطمه بنت خالد بن محمد الحميدية2016060

عمانيةM.MDiploma2020-2019سهام بنت سالم بن خميس المخينية2016070

عمانيةM.MDiploma2020-2019أشجان بنت نافع بن علي الساعدية2016332

عمانيM.MDiploma2020-2019فيصل بن خلفان بن ساعد الرميمي2016404

عمانيM.MDiploma2020-2019جاسم بن محمد بن مبارك العلوي2016530

عمانيM.MDiploma2020-2019سالم بن حمد بن سالم الحبسي2016541

عمانيM.MDiploma2020-2019سالم بن حمد بن خميس جمعه العلوي2016554

عمانيةM.MDiploma2020-2019وفاء بنت راشد بن جمعه بن سالم الحكمانية2016740

عمانيM.MDiploma2020-2019سالم بن علي بن حمود الشكيلي2016917

عمانيM.MDiploma2020-2019سالم بن عبدهللا بن مبارك المخيني2017012

عمانيM.MDiploma2020-2019ليث بن عبدهللا بن سالم المخيني2017073

عمانيةM.MDiploma2020-2019شهد بنت انور بن حمد السيابية2017709

عمانيةM.MDiploma2020-2019هديل بنت صالح بن علي الزدجالية2018040
عمانيAcc.Bachelor2020-2019علي بن العبد بن علي الوهيبي2015665
عمانيAcc.Bachelor2020-2019عبدالناصر بن محمد بن عامر بن هامش الهاشمي2015767
عمانيAcc.Diploma2020-2019ناصر بن محمد بن سليمان بن ناصر الراشدي2009004
عمانيAcc.Diploma2020-2019سعود بن شامس بن محمد بن خميس المقيمي2011158
عمانيAcc.Diploma2020-2019ياسر بن فايل بن عبدهللا بن ابراهيم البلوشي2012315
عمانيAcc.Diploma2020-2019مشعل بن سعيد من مسعود بن محمد السنيدي2015346
عمانيAcc.Diploma2020-2019شهاب بن سعيد بن حميد الشحيمي2016329

عمانيAcc.Diploma2020-2019سيف بن حميد بن وني الهاشمي2017074
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019مريم بنت راشد بن خلفان السنيديه2014763
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019وردة بنت عبدهللا بن خنيفر الحجري2014781
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019مها بنت خميس بن جمعه بن عبيد الفارسيه2015032
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019سهى بنت حمد بن محمد العريميه2015306
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019مريم بنت علي بن خميس بن سليم المشرفيه2015606
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019خديجه بنت سليمان بن عبدهللا البلوشيه2015608
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019سميه بنت حبيب بن عبدهللا حبيب الحارثيه2015618
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019بدور بنت علي بن عيسي سليمان السعيديه2015622
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019شيخه بنت علي بن ناصر علي العلويه2015624
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019عهود بنت خلفان بن علي سالم العريميه2015630
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019غدير بنت صالح بن راشد خلفان السلطيه2015652
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019اشواق بنت نصيب بن جمعه الفارسيه2015663
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019صفا بنت عوض بن صالح سيف السرحانيه2015697
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019مروة بنت عوض بن صالح سيف السرحانيه2015699
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019ساره بنت مصبح بن حمدان الباديه2015728



عمانيةAcc.Bachelor2020-2019أفنان بنت ناصر بن راشد العلوي2015736
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019أروى بنت سمير بن جمعه بن ابراهيم الجديديه2015739
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019أمل بنت عبدهللا بن هالل الفارسيه2015743
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019عائشه بنت صالح بن عبدهللا بن هالل الصلتي2015745
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019مريم بنت علي بن محمد بن سالم السرحانيه2015749
عمانيةAcc.Bachelor2020-2019شيماء بنت جمعه بن عاقب الهاشميه2016714

عمانيةAcc.Diploma2020-2019اصاله بنت أنور بن سعيد المخينية2015780
عمانيةAcc.Diploma2020-2019شيماء بنت سالم بن خاطر المحيجرية2017078
عمانيةAcc.Diploma2020-2019كوثر بنت عامر بن علي سالم الخوذيرية2017330
عمانيةAcc.Diploma2020-2019فاطمة بنت شطيط بن علي صالح الزرعي2017908
عمانيةAcc.Diploma2020-2019اشجان بنت محمد بن سالم حليس الفارسيه2018055
عمانيEng.ArchBachelor2020-2019سالم بن صالح بن سالم البلوشي2013745
عمانيF.BBachelor2020-2019محمد بن عبدهللا محمد بن سعيد الغيالني2015128
عمانيF.BDiploma2020-2019اوس بن فارس بن حمد المخيني2016001
عمانيةF.BBachelor2020-2019مريم بنت ناصر بن سعيد بن علي الفراجية2010207
عمانيةF.BBachelor2020-2019حمد بن خالد بن أحمد بن صالح البلوشي2015911
عمانيةF.BDiploma2020-2019ذكري بنت جعروف بن جميع البهلوليه2016028
عمانيةF.BDiploma2020-2019نوف بنت مسعود بن عبيد المشرفي2016326
عمانيI.SBachelor2020-2019محمد بن علي بن مسلم غابش الراسبي2015839
عمانيةI.SBachelor2020-2019اسيا بنت سعيد بن خلفان السلطيه2015303
عمانيةI.SBachelor2020-2019عنود بنت محمد بن صالح الغيالنيه2015305
عمانيةI.SBachelor2020-2019ساميه بنت عبدهللا بن عامر حمد العمريه2015607
عمانيةI.SBachelor2020-2019بدرالبدور بنت محمد بنت سالم البطينيه2015609
عمانيةI.SBachelor2020-2019بلقيس بنت جمعه بن سعيد محمد الحنظليه2015612
عمانيةI.SBachelor2020-2019رحمه بنت سعيد بن راشد الفالحيه2015642
عمانيةI.SBachelor2020-2019شيخه بنت خليفه بن حمد المسروريه2015643
عمانيةI.SBachelor2020-2019مأثر بنت محمد بن حمدان الراجحيه2015692
عمانيةI.SBachelor2020-2019جواهر بنت محمد بن حميد بن محمد الجنيبيه2015709
عمانيةI.SBachelor2020-2019خديجه بنت عبدهللا بن خميس الهوتية2016628
عمانيةI.SDiploma2020-2019مريم بنت يوسف بن بخيت الهاجري2016015
عمانيةI.SDiploma2020-2019ستيرة بنت حمود بن راشد بن سليم العويسيه2016653
عمانيةI.SDiploma2020-2019خلود بنت خالد بن قاسم كنان المسكرية2016704
عمانيةI.SDiploma2020-2019زمزم بنت سليم بن سالم الرزيقية2017019
عمانيةI.SDiploma2020-2019موزه بنت ثابت بن سلطان الحربي2017059
عمانيةI.SDiploma2020-2019اماني بنت خميس بن جمعه الداودية2017344
سوريI.TDiploma2020-2019عبدالهادي محمد هيثم الطباع2017014
عمانيI.TBachelor2020-2019راشد بن خميس بن سليم بن محمد المشرفي2015134
عمانيI.TBachelor2020-2019محمد بن سليم بن خويدم بن يابس المشايخي2015525
عمانيI.TBachelor2020-2019محمد بن سعيد بن ساعد السيابي2016511
عمانيI.TBachelor2020-2019خالد بن صالح بن جمعه بن ناصر البلوشي2017532

عمانيI.TBachelor2020-2019يزيد بن عبدهللا بن حمود بن هاشل المسكري2013516
عمانيI.TDiploma2020-2019يوسف بن عبدالصمد بن محمد البلوشي2017404
عمانيةI.TBachelor2020-2019فاطمه بنت ناجم بن راشد بن خميس الحربيه2015682
عمانيةI.TBachelor2020-2019إيمان بنت خميس بن مسلم بن سعيد اليعربية2016048
عمانيةI.TBachelor2020-2019مي بنت حافظ بن مسلم الحربي2016450
عمانيةI.TBachelor2020-2019عبير بنت خليفة بن عامر الحربي2016453
عمانيةI.TDiploma2020-2019بثينه بنت حمد بن محمد الفارسي2016064
عمانيةI.TDiploma2020-2019غصون بنت سعيد بن حمدان المشايخية2017311
عمانيةI.TDiploma2020-2019تهاني بنت سعيد بن محمد المشرفية2017312
عمانيةI.TDiploma2020-2019زمزم بنت درويش بن أحمد البلوشية2017320



عمانيةI.TDiploma2020-2019شهد بنت حمد بن خميس العريمية2017401
عمانيةI.TDiploma2020-2019خوزامه بنت جمعه بن خميس العريميه2018048
عمانيةI.TDiploma2020-2019شروق بنت محمد بن جمعة بن سعيد الراسبية2018069
اردنيM.MBachelor2020-2019محمد أحمد سليم أحمد خشاشنه2011100
عمانيM.MBachelor2020-2019عبدهللا بن محمد بن حمد بن حمود العريمي2006045
عمانيM.MBachelor2020-2019غازي بن سعيد بن عبدهللا بن سالم الفنه2013094
عمانيM.MBachelor2020-2019احمد بن سعيد بن علي الحتروشي2013106
عمانيM.MBachelor2020-2019سعود بن ناصر بن محمد بن حمد العريمي2014139
عمانيM.MBachelor2020-2019جاسم بن محمد بن سعيد السناني2014541
عمانيM.MBachelor2020-2019سالم بن حمد بن عامر بن سالم المسروري2014594
عمانيM.MBachelor2020-2019عبدهللا بن محمد بن جمعه العريمي2014904
عمانيM.MBachelor2020-2019مروان بن سالم بن ناصر الفنه2015511
عمانيM.MBachelor2020-2019خالد بن ناصر بن مبارك العلوي2015512
عمانيM.MBachelor2020-2019وليد بن راشد بن حميد بن سليم الجساسي2015531
عمانيM.MBachelor2020-2019سعيد بن محمد بن سالم الرجيبي2015588
عمانيM.MBachelor2020-2019سعيد بن ماجد بن مبارك بن جمعه الطاهري2015666
عمانيM.MBachelor2020-2019اليسع بن راشد بن ساالم بن سيف الحارثي2015757
عمانيM.MBachelor2020-2019عبدالعزيز بن محمد بن ناصر بن محمد العريمي2017517
عمانيM.MDiploma2020-2019سالم بن علي بن صالح الغيالني2009300
عمانيM.MDiploma2020-2019ناصر بن عبدهللا بن جمعه المخيني2011543
عمانيM.MDiploma2020-2019علي بن سعيد بن علي العريمي2012097
عمانيM.MDiploma2020-2019سند بن سعيد بن سلطان خميس الحربي2012562
عمانيM.MDiploma2020-2019هالل بن حمد بن سليم العويسي2015315
عمانيM.MDiploma2020-2019ناصر بن محمد بن ناصر المخيني2015913
عمانيM.MDiploma2020-2019وليد بن سالم بن سعيد بن مسلم المخيني2016502
عمانيM.MDiploma2020-2019حمود بن محمد بن حمود الراسبي2016504
عمانيM.MDiploma2020-2019سالم بن سعيد بن خميس العلوي2016510
عمانيM.MDiploma2020-2019أحمد بن مبارك بن جمعه العريمي2016526
عمانيM.MDiploma2020-2019راشد بن سيف بن راشد الوردي2016547
عمانيM.MDiploma2020-2019عبدهللا بن محمد بن خلفان عبيد الضباري2017098
عمانيM.MDiploma2020-2019احمد بن محمد بن سالم الشماخي2017315
عمانيM.MDiploma2020-2019حمود بن عبدهللا بن سعيد العريمي2017501
عمانيM.MDiploma2020-2019علي بن سعيد بن علي الغيالني2017508
عمانيM.MDiploma2020-2019صالح بن جمعه بن راشد الجعفري2017512

عمانيM.MDiploma2020-2019علي بن سالم مسلم الحتروشي العريمي2017503

عمانيM.MDiploma2020-2019محمد بن سالم بن مبارك بن محمد السناني2013120
عمانيةM.MBachelor2020-2019غدير بنت جمعه بن خميس العريميه2015453
عمانيةM.MBachelor2020-2019شميسه بنت سعود بن حمد بن علي المشرفية2015637
عمانيةM.MBachelor2020-2019ليلي بنت سعيد بن ربيع الفراجيه2015710
عمانيةM.MBachelor2020-2019انتصار بنت مسعود بن راشد بن مالك الغدانيه2015723
عمانيةM.MBachelor2020-2019أمل بنت بجاد بن سيف بجاد البوسعيديه2015729
عمانيةM.MBachelor2020-2019اماني بنت صالح بن سلطان الحكمانيه2015732
عمانيةM.MBachelor2020-2019عائشه بنت سالم بن جمعه السنيديه2015756
عمانيةM.MBachelor2020-2019منياء بنت مبارك بن عبدهللا بن سالم الهاشميه2015814
عمانيةM.MBachelor2020-2019زمزم بنت سعيد بن مبارك بن خميس العلويه2015853
عمانيةM.MBachelor2020-2019خلود بنت محفوظ بن مراد بن محمد البلوشيه2015854
عمانيةM.MBachelor2020-2019شمسه بنت خلفان بن جمعه الزهيميه2016719
عمانيةM.MBachelor2020-2019صفاء بنت خميس بن سالم العلوي2016736
عمانيةM.MBachelor2020-2019أسماء بنت خميس بن سالم بن سعيد الدروشية2017515
عمانيةM.MDiploma2020-2019أسماء بنت سلطان بن سالم القلهاتي2015861



عمانيةM.MDiploma2020-2019شذى بنت خميس بن خادم تيتون النجادي2015938
عمانيةM.MDiploma2020-2019غفران بنت نصيب بن جمعه الغيالنيه2016089
عمانيةM.MDiploma2020-2019ميعاد بنت سبيت بن فايل المخينية2016311
عمانيةM.MDiploma2020-2019ابتسام بنت حمد بن حميد بن راشد المسكريه2016525
عمانيةM.MDiploma2020-2019ريم بنت عوض بن سالم الهاشميه2016747
عمانيةM.MDiploma2020-2019مريم بنت سالم بن عبدهللا بن سالم العريميه2017050
عمانيةM.MDiploma2020-2019اميره بنت فيصل بن عبدهللا سلطان العلويه2017051
عمانيةM.MDiploma2020-2019ماريا بنت محفوظ بن ناصر بن جمعه العريمي2017057
عمانيةM.MDiploma2020-2019زينب بنت على بن جمعه المخينيه2017072
عمانيةM.MDiploma2020-2019ميسا بنت صالح بن خميس الغيالنية2017336

عمانيةM.MDiploma2020-2019مأثر بنت عبدهللا بن سيف المجرفية2017656
عمانيACCBachelor2020-2019عمر بن سليم بن سالم بن خلفان الرزيقي2015094
عمانيACCBachelor2020-2019سعود بن ناصر بن سعيد بن هامش الراشدى2015095
عمانيةACCBachelor2020-2019يمنى بنت عبدهللا بن سعيد الغيالنيه2015337
عمانيACCBachelor2020-2019عماد بن عبدهللا بن مسلم المشرفي2015715
عمانيACCBachelor2020-2019عارف بن علي بن مبارك المديلوي2015722
عمانيةACCBachelor2020-2019كامله بنت مسعود بن عبيد المشرفيه2015789
عمانيةACCBachelor2020-2019يسرى بنت مبارك بن سليم الزرعي2016475
عمانيةACCBachelor2020-2019رقيه بنت سليمان بن سعيد سليمان السعيدية2016698
عمانيACCBachelor2020-2019ابوبكر بن سالم بن عوض سالم الهاشمي2016901
عمانيةACCBachelor2020-2019حمدة بنت علي بن خليفه العويسية2016918
عمانيةACCBachelor2020-2019منال بنت جمعة بن سعيد بن جمعة السلطية2018039

عمانيACCBachelor2020-2019مؤيد بن عبدهللا بن محمد العريمي2018065
عمانيةACCDiploma2020-2019مريم بنت عبدهللا بن حمد الكثيريه2014908
عمانيةACCDiploma2020-2019سماح بنت عبدالعزيز بن محمد سالم المخينيه2015047
عمانيACCDiploma2020-2019علي بن صالح بن علي بن أحمد السنيدي2015734
عمانيACCDiploma2020-2019سعيد بن محمد بن عبدهللا بن سالم الدرعى2016542
عمانيACCDiploma2020-2019عبدهللا بن خميس بن سالم العريمي2018510

عمانيACCDiploma2020-2019محمد بن مسلم بن حمد المخيني2011138

عمانيACCDiploma2020-2019ناصر بن سعيد بن ناصر الغنبوصي2017511
عمانيةEng.ArchBachelor2020-2019ازهار بنت علي بن سعيد بن غابش السلطية2013934
عمانيةF.BBachelor2020-2019خلود بنت وليد بن فايل بن خميس السنانيه2014687
عمانيةF.BBachelor2020-2019باسمه بنت ابراهيم بن سليمان البلوشيه2015087
عمانيةF.BBachelor2020-2019جواهر بنت راشد بن بخيت فريش العريميه2015687
عمانيةF.BBachelor2020-2019مريم بنت نبيل بن عبدهللا البلوشي2015846
عمانيةF.BBachelor2020-2019شيماء بنت أحمد بن سعيد بن سالم السرحانيه2015863
عمانيF.BBachelor2020-2019خالد بن ناصر بن احمد السنيدي2016084
عمانيةF.BBachelor2020-2019شيخة بنت سعيد بن عبدهللا مسعودالراشدية2016451
عمانيةF.BBachelor2020-2019كوثر بنت جعروف بن جميع ناجم البهلوليه2016763
عمانيF.BDiploma2020-2019الهيثم بن عبدهللا بن خلفان الراسبي2018073
عمانيةF.BDiploma2020-2019عهود بنت سالم بن حمد السنيدية2018419
عمانيةI.SBachelor2020-2019رقيه بنت خميس بن عبدهللا الهديوية2013799
عمانيةI.SBachelor2020-2019حنان بنت عبدهللا بن علي الكثيرية2014748
عمانيةI.SBachelor2020-2019اخالص بنت سعيد بن عبيد البطاشيه2015817
عمانيةI.SBachelor2020-2019فاطمة بنت محمد بن سعيد بن سالم التمتمية2016627
عمانيةI.SBachelor2020-2019سعاد بنت جميع بن عيد الهاشميه2016630
عمانيةI.SBachelor2020-2019منال بنت عبدهللا بن جمعه الساعدي2016636
عمانيةI.SBachelor2020-2019باسمه بنت علي بن سالم العريمية2016642
عمانيةI.SBachelor2020-2019اروى بنت حمدان بن سالم بن عبدهللا السلمانية2016659
عمانيةI.SDiploma2020-2019اسماء بنت مطر بن ناجم بن خميس العريمية2012347



عمانيةI.SDiploma2020-2019شهد بنت محمد بن خميس الروتليه2015635
عمانيةI.SDiploma2020-2019اسماء بنت خلفان بن سيف الراشدية2017016
عمانيI.TBachelor2020-2019جمعه بن حميد بن سعيد بن سلطان الساعدي2011665
عمانيةI.TBachelor2020-2019نرجس بنت على بن عبدهللا الشبليه2015617
عمانيI.TBachelor2020-2019مازن بن جمعه بن صالح العريمي2015798
عمانيةI.TBachelor2020-2019سليمه بنت سالم بن حميد الحربية2016452
عمانيةI.TBachelor2020-2019مثايل بنت علي بن حمد البلوشيه2016624
عمانيةI.TBachelor2020-2019امتثال بنت حمد بن خميس السنيدية2016664
عمانيةI.TBachelor2020-2019مريم بنت سعيد بن علي راشد السنيدية2016665
عمانيةI.TBachelor2020-2019بهيه بنت سالم بن جعروف العويسية2016689
عمانيةI.TDiploma2020-2019افراح بنت سالم بن حمد العامرية2016319
عمانيةI.TDiploma2020-2019عزه بنت رجب بن خميس البلوشيه2017075
عمانيةI.TDiploma2020-2019نصرى بنت ناصر بن سعيد العويسية2017314
عمانيةI.TDiploma2020-2019مطيره بنت عبدهللا بن مسلم العلوية2017321
عمانيةI.TDiploma2020-2019رشا بنت راشد بن علي الغزالية2017326
عمانيI.TDiploma2020-2019عبدالرحمن بن حمد بن محمد السنيدي2017339
عمانيةI.TDiploma2020-2019مروى بنت سالم بن علي مسلم العامرية2017402
عمانيI.TDiploma2020-2019خالد بن خلفان بن سعيد خلفان الرزيقي2017409
عمانيةI.TDiploma2020-2019صفيه بنت خميس بن جمعه الراسبيه2019024
عمانيM.MBachelor2020-2019راشد بن محمد بن راشد بن خميس المخيني2012068
عمانيM.MBachelor2020-2019محمد بن سيف بن محمد بن المر المعمري2013592
عمانيةM.MBachelor2020-2019مي بنت علي بن راشد بن خميس القلهاتية2014146
عمانيةM.MBachelor2020-2019زمزم بنت سيف بن محمد المعمريه2014773
عمانيM.MBachelor2020-2019حمد بن مبارك بن سعيد العريمي2015514
عمانيM.MBachelor2020-2019محمود بن سعيد بن خاطر الصلتي2015554
عمانيةM.MBachelor2020-2019هدى بنت خميس بن ناصر القلهاتيه2015626
عمانيM.MBachelor2020-2019عماد بن ابراهيم بن سويرى بن ساعد السعدى2015645
عمانيةM.MBachelor2020-2019فاطمه بنت محمد بن راشد المخينيه2015675
عمانيM.MBachelor2020-2019محمد بن عامر بن سالم بن عامر الفراجي2015679
عمانيM.MBachelor2020-2019عبدالعزيز بن خالد بن سعيد العريمي2015689
عمانيM.MBachelor2020-2019عبدهللا بن سالم بن عبدهللا ال فنه2015758
عمانيةM.MBachelor2020-2019بدريه بنت خلفان بن سعيد الرزيقيه2015777
عمانيةM.MBachelor2020-2019ميثاء بنت محمد بن حمد مبارك العريميه2015837
عمانيةM.MBachelor2020-2019صالحه بنت سعيد بن خميس سعيد السنيدي2015847
عمانيM.MBachelor2020-2019طه بن عبدهللا بن مبارك الجوي العريمي2015907
عمانيةM.MBachelor2020-2019غاده بنت محمد بن صالح المخيني2016614
عمانيةM.MBachelor2020-2019مريم بنت علي بن سعيد السناني2016739
عمانيةM.MBachelor2020-2019مريم بنت حمد بن راشد بن سعيد المشرفيه2016762
عبدالمجيد بن عبدالرسول بن محمد بن حسين 2017514

البلوشي

M.MBachelor2020-2019عماني
عمانيM.MBachelor2020-2019ناصر بن محمد بن جمعه بن قاسم المخيني2017523
عمانيةM.MBachelor2020-2019شوق بنت حمد بن مبارك الربيع المخينيه2017620

عمانيM.MBachelor2020-2019خالد بن خميس بن فايل العريمي2016647
عمانيةM.MDiploma2020-2019جواهر بنت محمد بن زويد الهاشمي2011654

عمانيةM.MDiploma2020-2019أفنان بنت عبدهللا بن صالح بن عبدهللا المخينية2012096
عمانيةM.MDiploma2020-2019ليلى بنت يوسف بن صالح بن سعيد الفارسية2014011
عمانيةM.MDiploma2020-2019ايثار بنت عبدهللا بن محمد الغزاليه2014070
عمانيM.MDiploma2020-2019ناصر بن صالح بن سالم بن صالح العريمي2014544
عمانيM.MDiploma2020-2019قيس بن عوض بن علي الغيالني2014921
عمانيM.MDiploma2020-2019منذر بن مسلم بن حمد العلوي2015500
عمانيM.MDiploma2020-2019عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا بن محمد الغيالني2015538



عمانيةM.MDiploma2020-2019جمان بنت مبارك بن ناصر العلويه2016076
عمانيM.MDiploma2020-2019حمد بن فايل بن علي سعيد الزرعي2016306
عمانيةM.MDiploma2020-2019روضه بنت مطر بن ناجم العريميه2016334
عمانيM.MDiploma2020-2019سالم بن عبدهللا بن سالم بن صالح الغيالني2016519
عمانيM.MDiploma2020-2019محسن بن عامر بن سالم عامر الفراجي2016550
عمانيM.MDiploma2020-2019محمد بن ناصر بن عبدهللا الغيالني2017027
عمانيM.MDiploma2020-2019مازن بن مبارك بن محمد الفراجي2017035
عمانيM.MDiploma2020-2019ياسر بن محمد  بن سليمان الزدجالي2017053
عمانيةM.MDiploma2020-2019هنادى بنت ربيع بن فايل العريمية2017413
عمانيM.MDiploma2020-2019سلطان بن محمد بن راشد المخيني2017504
عمانيةM.MDiploma2020-2019رحمة بنت محمد بن جمعة بن سالم الساعدي2017525
عمانيةM.MDiploma2020-2019فاطمة بنت ناصر بن علي بن خميس العلوية2018063
عمانيةM.MDiploma2020-2019مريم بنت محمد بن حمد بن سعيد الهاشمية2018074

2.02E+08عــــلـي بن هــالل بن حــمـد البــلـوشــي MBA -HRMaster2020-2019عماني

2.02E+08مــحـمد بن عـبد هللا بن حـمد الـمـشـرفـيMBA -HRMaster2020-2019عماني

2.02E+08مــحـمد بن عـلـي بن سعـيــد الـمـشـرفـيMBA -HRMaster2020-2019عماني

2.02E+08زمان بنــت خـلفـان بن سليـم الراسبـيـةMBA -HRMaster2020-2019عماني

2.02E+08تـقـوى بنـت مانع بن ثـوينـي السعـدونMBA -HRMaster2020-2019عماني

2.02E+08فــيصل بن محـمد بن خــميس العــريميMBA -HRMaster2020-2019عماني

2.02E+08صــالح بـن ناصـر بن مــبارك العــلـويMBA -HRMaster2020-2019عماني


