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رسال المبالغ النقدية على الحساب البنكي الخاص بالخريج المسجل في إسيتم عزيزتي الخريجة /عزيزي الخريج :ةمهممالحظة *
وفي حالة فقدان  البنكية في ملفه الخاص بموقع الوزارة.يجب على الخريج الفائز تحديث بياناته لذا  موقع الوزارةب الخاص ملفه

في حال و كلمة المرور السترجاعالخطوات واتباع  للطالب الخدمات األكاديميةيقونة أالدخول على للملف يرجى كلمة المرور 
 24340900بالوزارة التواصل مع مركز االتصاالت  السري الرجاءو الحصول على الرقم أفي تحديث البيانات  بةواجهتكم أي صعو

 

 

 األول أسماء الخريجين الفائزين في السحبقائمة 
 

 المؤسسة التعليمية اسم الخريج
 الجامعة االلمانية للتكنولوجيا في عمان ةتوفيق عبدالحسين اللواتى بن ياسر

 عمان -الجامعة العربية المفتوحة  أحمد عبدهللا السيابيبنت خلود 

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يةخلفان حميد المبسلبنت تغريد 

 الكلية التقنية العليا عبدهللا خلف البطاشي بن هشام

 الكلية التقنية العليا حمد هالل المعولي بن علي

 التقنية العلياالكلية  سعيد علي الغيثيبن احمد 

 الكلية التقنية بالمصنعة سعيد عبدهللا الربيعي بن المعتصم

 الكلية التقنية بشناص سليمان راشد الجهوريةبنت  يةرق

 الكلية التقنية بعبري عبدهللا مرهون الهنائية ة بنتجميل

 الكلية التقنية بنزوى مسلم سالم الهنائية بنت ليلى

 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم يةناصر سعيد الوهيببنت خلود 

 الكلية الدولية للهندسة واالدارة ةسعيد مبارك الكحاليبنت خلود 

 الكلية العلمية للتصميم يةالكعب جمعةمحمد  بنت ليلى

 جامعة السلطان قابوس سالم علي أمبوسعيدية ة بنتهال

 جامعة السلطان قابوس حمدان ناصر السنانيبن علي 

 جامعة السلطان قابوس راشد عبدهللا الفزاريةبنت رشا 

 جامعة السلطان قابوس احمد سهيل المعشني بن مسلم

 جامعة السلطان قابوس سالم سعيد الجردانية بنت ايمان

 جامعة السلطان قابوس محمد سالم العامريبن أيمن 

 جامعة السلطان قابوس خلفان مرهون العبدلية بنت خديجة

 البعثات الخارجية يوسف علوي آل إبراهيم بنت لبنى

 جامعة تونس احمد سالم المحرزيبن سليمان 

 جامعة صحار ةمحمد احمد الزعابي بنت ةعائش

 جامعة صحار ةراشد حميد العبري بنتأميرة 

 جامعة صحار عبدهللا راشد المعمرية بنت سارة

 جامعة صحار عبدهللا سالم الحوسنية ة بنتكريم

 جامعة صحار حمدان علي الحوسنية بنتفاطمة 

 جامعة صحار تويتين عبدهللا غريب بنتفاطمة 

https://eservices.moheri.gov.om/Student/StudLogin.aspx?lang=ar


 

 

 

 جامعة ظفار سيف سليمان الناعبيبن خالد 

 جامعة ظفار خالد عبدهللا مقيبلبن مقيبل 

 جامعة ظفار ةمحمد عوفيت المردوف الكثيري بنتبيان 

 جامعة نزوى عامر خلفان التوبية ة بنتهب

 جامعة نزوى يةمالك علي المعن ة بنتبثين

 جامعة نزوى ايوب كوكار بنامران 

 جامعة نزوى يةسالم الكند جمعة بنتفاطمة 

 كلية البريمي الجامعية الفارسي جمعةسعيد بن وضاح 

 كلية البيان محسن سعيد الغافرية بنتأميمة 

 كلية الخليج يةطالب سيف الهنائ بنت يةمار

 كلية الشرق األوسط خليل قادر بخش الرئيسي بن عبدالجليل

 كلية الشرق األوسط حمد مرهون المزينية بنتنجالء 

 كلية الشرق األوسط يةعيسى هاشم الطائ بنتمريم 

 الرستاق -كلية العلوم التطبيقية  محمد حميد المعمرية بنتيسرى 

 الرستاق -كلية العلوم التطبيقية  سعيد خليفه البسامية بنت نوف

 صور -كلية العلوم التطبيقية  سالم سلطان المشرفية بنتهاجر 

 عبري -كلية العلوم التطبيقية  جميل خميس الحمدانية بنتزمزم 

 كلية صور الجامعية يةثنى على مسلم الداود بنتابرار 

 كلية صور الجامعية يةسعيد عبدهللا الجابر ة بنتاصيل

 الجامعية كلية مجان حميد سيف الحارثية بنتهدى 

 كلية مجان الجامعية يةسالم سعيد الحجر ة بنتسار

 كلية مجان الجامعية انور الحجي بنتزينب 

 

 

 الثاني قائمة أسماء الخريجين الفائزين في السحب
 

 اسم المؤسسة التعليمية اسم الخريج
 البعثات الخارجية عبدهللا سعيد العدوىبن عزان 

 البعثات الخارجية مبارك سيف التوبي بن محمد

 البعثات الخارجية زياد عبداللطيف قبشبن عبدهللا 

 البعثات الخارجية عبدهللا عوض البصراويبن زكي 

 البعثات الخارجية أحمد قادربخش البلوشىبن عمران 

 البعثات الخارجية علي خلفان الوهيبيبن عدنان 

 البعثات الخارجية عبدهللا خالد ال حمودهبن باسل 

 الجامعة االلمانية للتكنولوجيا في عمان سعيد تمان المعشنيبن محمد 

 الجامعة االلمانية للتكنولوجيا في عمان هالل حمود السيابية بنت أنفال

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا سالم بن محمد بن سالم المنذري

 والتكنولوجياالجامعة الوطنية للعلوم  خليفه عويد الرجيبي بن محمد

 الكلية التقنية العليا حامد محمد باعمر ة بنتبثين

 الكلية التقنية بالمصنعة محمد عبدهللا العدوية بنت خلود

 الكلية التقنية بالمصنعة محمد أحمد المجينية ة بنتسار

 الكلية التقنية بإبراء علي عبدهللا المشرفيبن حمود 



 

 

 

 قنية بصاللةالكلية الت احمد سهيل جعبوب بنت نور

 الكلية التقنية بنزوى سعيد سيف الحاتمية بنت أحالم

 الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ةمحسن سيف الحراصي بنتعبير 

 الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا سعيد فرج الربيع بن أحمد

 الكلية المهنية بالبريمي سيف محمد الفارسية بنت زمرد

 جامعة السلطان قابوس السريريةعلي حمود بنت  سارة

 جامعة السلطان قابوس عزيز سالم الحضرميبن عدنان 

 جامعة السلطان قابوس سالم سهيل المهري بن مسعد

 جامعة السلطان قابوس مصبح سليمان العمرية بنتبلقيس 

 جامعة السلطان قابوس هالل حارب الشيبانية بنتوار أن

 جامعة الشرقية ةسليم عامر الوهيبي بنتعلياء 

 جامعة الشرقية سيف سالم عيسى الكاسبية بنت حفيظة

 جامعة الشرقية ةعلي ناصر السعدي بنتحليمة 

 جامعة صحار درويش عبيد البدواوية بنت عائشة

 جامعة صحار علي محمد الجابرية بنتوعد 

 جامعة ظفار عبدهللا سالم حميد السيابية بنت عائشة

 جامعة ظفار العامرىاحمد محمد  بنتراحيل 

 جامعة نزوى يةسالم مسعود سعيد العبيدان ة بنتبثين

 جامعة نزوى خميس خلفان الغافرية بنت أثير

 كلية البريمي الجامعية راشد محمد الشيديبن سالم 

 كلية البريمي الجامعية حمد سليمان الحاتميبن حميد 

 كلية البريمي الجامعية ساعد خميس الخميسيبن عيسى 

 كلية البريمي الجامعية سيف سالم الكندية بنتايمان 

 كلية الخليج احمد سالم المسعودية ة بنتصالح

 كلية الشرق األوسط سليمان حميد الحبيشية بنتفاطمة 

 صحار -كلية العلوم التطبيقية  سيف عبدهللا المعمرية بنت رقية

 عبري -كلية العلوم التطبيقية  سليمان علي الهنائية بنت يةتح

 كلية صور الجامعية محمد الجامعي جمعة بنتمل أ

 كلية صور الجامعية سعيد السلطية جمعة بنت منال

 كلية صور الجامعية سعيد محمد مسلم الغيالنية بنتزينب 

 كلية صور الجامعية يةسعيد حمد الراسب بنتنغم 

 كلية مجان الجامعية خميس حمود االسماعيلية بنت يةعل

 كلية مجان الجامعية سالم سعيد باعبادبن ماجد 

 كلية مجان الجامعية يةعبدهللا ساعد الرزيق بنتخلود 

 كلية مجان الجامعية عبدهللا حسن اللواتيبن سجاد 

 
 


