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الخميس 18 أبريل 2019

حمافظة م�سقط
ا�سم ال�سركة: �سركة التباين للأعمال واخلدمات

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - غل ال�سناعية )غرب بناية الفرق 
الك�سفية املو�سيقية خلف �سركة الغاز امل�سال(

تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
9998378ابراهيم كرم حممد البلو�شي1
12228419ا�شامه �شليمان �شيف احل�شني2
22824959اأحمد �شعيد اأحمد اجله�شمي3
21979927اأحمد عبداهلل حمد املالكي4
23482449اأحمد حممد يو�شف الناعبي5
8274972اأحمد مطر عبداهلل الهندا�شي6
10102568ب�ّشار حممد ربيع الر�شيدي7
24834185جمال �شعيد حمود احلامتي8
8962076حامت �شامل عبيد املزيني9

10655801حامد علي �شامل اجله�شمي10
11989213حميد حممد مبارك احل�شني11
10324913خالد حممد خالد احلارثي12
11736125خالد حممد �شام�ص البطا�شي13
22246237خلفان �شعيد خلفان ال�شيابي14
24354308�شامل حمد علي العمري15
10936029�شعيد علي �شامل الها�شمي16
22829562�شهاب خمي�ص �شامل الداودي17
11562918عبدالعزيز حممد علي الوهيبي18
27753896عبداهلل حممد عبداهلل الرا�شدي19
7059997عبداهلل حممد علي احلمداين20
12437461عبداهلل هوي�شل خمي�ص الغافري21
21991311عبداملجيد عبداهلل علي ال�شرجي22
2725548علي حمود حماد القا�شمي23
11948787في�شل حميد �شامل الهنائي24
14792415كاظم اأحمد �شامل القروا�شي25
11961032حممد زويد ربيع الزعابي26
9254934مروان �شعيد حممد اخلاطري27
22437305مو�شى حممد عبداهلل املنذري28
12587503نوح مرهون �شامل اليحيائي29
7058165يون�ص علي عبداهلل الزدجايل30

محافظة شمال الباطنة
أسم الشركة: الخط اإلقليمي

مكان المقابلة: مقر الشركة - صحار )المنطقة 
الصناعية الخامسة(

تاريخ المقابلة: 15 سبتمبر 2019م
الوقت: 9 صباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
6624031اأحمد بن �شامل بن عبيد القايدي1
12461686با�شل هلل مرهون العربي2
15197834حمزه عبداهلل �شيف الذهلي3
8883682حميد خلف حممد املزروعي4
8264017خلف خالد نا�شر ال�شعدي5
19032284�شامل املر �شعيد العي�شائي6
25530796�شامي �شيف �شعيد اجلهوري7
6457534�شعود علي عبداهلل الري�شي8
10204752�شليمان �شعيد �شليمان املزروعي9

14406485�شيف نا�شر را�شد ال�شناين10
22401927عبدالعزيز اأحمد �شباع ال�شعيدي11
9911914حممد بن �شعيد بن احمد الفطي�شي12
24013184حممد زاهر خليفه اجلابري13
22183019يو�شف عامر �شليم ال�شعدي14

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: النربي العاملية للإ�ستثمار

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - فندق رادي�سون بلو ب�سحار 
)الزعفران(

تاريخ املقابلة: 15 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
25195567اماين بنت �شالح بنت حارب ال�شرحية1
17993263تهاين بنت ربيع بن را�شد الكحالية2
13444861رحمة بنت طالب الفار�شية3
22987856عائ�شة بنت �شعيد بن �شامل احلو�شنية 4
2867944فتحية بنت خمي�ص بن علي املريكية5
2867939لطيفة بنت خمي�ص بن علي املريكية6
21552807هناء بنت جمعة بن ح�شن الفار�شية7

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: عامل الأحجار

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية 
ال�سابعة(

تاريخ املقابلة: 15 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
19438602ابراهيم بن خلفان بن �شعيد اخلنب�شي1

3843926ابراهيم بن خمي�ص بن جمعه املعمري2
11167651احمد بن �شعيد بن �شيف البلو�شي3
13774067احمد بن علي بن �شيف املقبايل 4
7900013احمد بن علي بن حممد ال�شعدي5
13568646احمد بن حممد بن احمد ال�شلمي6

اإبراهيم بن عبدالرحمن بن حممد 7
6422539املن�شوري

9052833اأحمد بن خمي�ص بن علي ال�شبلي8
14439222اأحمد بن علي بن �شامل احلو�شني9

9535237اأدري�ص بن حممود بن علي العجمي10
18493354اأ�شعد بن �شعيد بن مرهون الرو�شدي11
13389299بخيت بن خمي�ص بن بخيت املقبايل12
14367632ح�شن بن احمد بن علي ال�شعدي 13
7225943ح�شن بن �شالح بن ح�شن الفار�شي14
24051598حمود بن �شامل بن علي املعمري15
15361686خالد بن حممد بن عبداهلل املعمري16
7151222خالد بن حممد بن علي املعمري17
8942914خالد علي عبداهلل البادي18
2038724خمي�ص بن را�شد بن علي املقبايل 19
8703561را�شد بن عبداهلل بن �شيف املقبايل20

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: عامل الأحجار

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية 
ال�سابعة(

تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
5781843را�شد بن عبيد بن �شعيد املخمري1
18012578رم�شان بن خادوم بن مبارك ال�شبلي2
17869477�شامل بن علي بن حمد الري�شي3
10156674�شامل بن حممد بن �شيف اجلابري4
10390075�شعيد بن را�شد بن ذياب املعمري5
7118878�شلطان بن �شعيد بن مبارك الزعابي6
17901835�شمري بن �شليمان بن را�شد ال�شبلي7
12551441�شيف بن �شامل بن �شبيح املزروعي8

عبدالر�شاء بن اأحمد بن ح�شني 9
1372637العجمي

عبدالعزيز بن يو�شف بن ابراهيم 10
8951292الزواوي

1154033عبداهلل احمد علي الرو�شدي11
9457948عبداهلل بن خلف بن حممد الكعبي12
19812909عبداهلل بن خلفان بن نا�شر البلو�شي13
7686394عبداهلل بن �شعيد بن حمدان اليماحي14
12351185عبداهلل بن علي بن ح�شن الكلباين15
10179324عبداهلل بن حممد بن علي املقبايل16
13925364عبداهلل بن نبيل بن عبداهلل الهندا�شي17
607502عبداهلل �شامل ربيع الربيكي18
6791354عثمان بن هلل بن حممد ال�شليطني19
12546439علي بن احمد بن علي ال�شعدي20

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: اخلط الإقليمي

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية 
اخلام�سة(

تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
8166686احلارث عامر حميد ال�شبلي1
12057371�شامل حمد عبيد الهنائي2
12169013عامر �شعيد �شيف البادي3
12809121عبدالرحمن خمي�ص حميد ال�شبلي4
10148352عدنان عبداهلل را�شد املعمري5
20847665علي خمي�ص �شعيد النوفلي6
11061084علي عبداهلل را�شد ال�شبلي7
8080255عمر بن عبداهلل بن احمد البلو�شي8
12796751حممد اأحمد عبداهلل احلو�شني9

4190684حممد را�شد حممد الكندي10
19362573نا�شر �شعيد مبارك الغيثي11
13725661وهب �شعود حممد اجلرادي12

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: الن�ساءات الآ�سيوية

مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة ال�سناعية 
ب�سحار )فلج القبائل(

تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
7874892 را�شد بن �شيف بن علي املقبايل1
3843926ابراهيم بن خمي�ص بن جمعه املعمري2
10367709احمد بن �شعيد بن خلفان الكلباين3
12779958احمد بن علي بن �شليمان البلو�شي4
8325353احمد بن م�شبح بن بخيت الزفيتي5
15599081ا�شماعيل بن حممد بن مراد البلو�شي6

11062648الوليد بن خالد بن اأحمد البلو�شي7
23111138امين بن �شعيد بن مرهون ال�شعيدي8
26577605امين بن �شيف بن ن�شيب الربيكي9

7636887اأحمد بن خمي�ص بن حميد ال�شعيدي10
2881468اأحمد بن خمي�ص بن �شليمان ال�شمو�شي11
30498734اأحمد بن را�شد بن �شعيد ال�شناين12
14279642اأحمد بن �شعيد بن خلف املزروعي13
11296836اأحمد بن حممد بن �شاعن الرو�شدي14
9535237اأدري�ص بن حممود بن علي العجمي15
11341758اأ�شامه بن خلفان بن خمي�ص ال�شام�شي16
12509698اأجمد بن حممد بن علي العمراين17
11739488اأجمد بن حممد بن مرهون املقبايل18
15313255جابر بن �شامل بن خلفان البادي19
537284جمعة بن �شالح بن �شعيد الكندي20
13550177جمعه بن غريب بن جمعه الري�شي21
11827018ح�شني بن خمي�ص بن حممد الفار�شي 22
20270682حمد بن �شعيد بن حممد الري�شي23
110694حمدان بن �شعيد بن را�شد البادي 24
3766374حميد بن �شامل بن حميد البداعي25
25416164خالد بن خمي�ص بن �شامل اخلوالدي26
10034363خالد بن خمي�ص بن عبداهلل املعمري27
11304716خالد بن را�شد بن �شامل البادي28
15119306خالد بن �شامل بن علي  البادي29
7722835خليفه بن �شامل بن �شيف املقبايل30
18764512خليفه بن �شعيد بن را�شد الهنائي31
6281137خمي�ص بن زايد بن جمعه الربيكي32
129916خمي�ص بن �شامل بن خلفان الكحايل33
2309048دروي�ص بن مبارك بن �شعداهلل البلو�شي34
20234394را�شد بن خمي�ص بن را�شد القطيطي35
8522326را�شد بن حممد بن را�شد ال�شعدي36
14328699�شامل بن خلفان بن �شكيل البادي37
1279917�شامل بن �شعيد بن را�شد املقبايل 38
15685108�شامل بن �شيف بن عبيد القرطوبي39
14328703�شعد بن خلفان بن �شكيل البادي40
18115478�شعيد بن اأحمد بن �شعيد ال�شريحي41
13219068�شعيد بن خمي�ص بن خليفه ال�شام�شي42
1984541�شعيد بن �شامل بن �شعيد املقبايل43
5197511�شعيد بن علي بن �شالح ال�شعيدي44
14937751�شعيد بن نا�شر بن �شعيد املعمري45
1365917�شعيدبن خمي�ص بن �شعيد ال�شاملي46
7418489�شعيدبن را�شد بن عبداهلل املقبايل 47
8387772�شلطان بن جمعه بن را�شد الو�شاحي48
20263887�شلطان بن حميد بن علي البادي49
17901835�شمري بن �شليمان بن را�شد ال�شبلي50
19584102�شيف بن را�شد بن علي العدواين51
1181817�شيف بن �شرور بن حممد الزعابي52
5243013�شرف بن خمي�ص بن �شعيد البلو�شي53
1552673�شالح بن حمدان بن نا�شر املعمري 54
2321173طلل بن علي بن حميد الكلباين55
12601626عا�شم بن علي بن عبداهلل الكعبي56

عبدااهلل بن خلفان بن عبداهلل 57
10524968املزروعي 

عبدالرحمن بن علي بن عبداهلل 58
9990206اخلطيب

2121292عبدال�شلم بن احمد بن ابراهيم البلو�شي59
9350608عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز ال�شيزاوي60
25621478عبداهلل بن بخيت بن �شيف الرو�شيدي61
7680259عبداهلل بن خدوم بن مبارك ال�شاهري62
11758271عبداهلل بن خليفه بن عبداهلل الري�شي63
14281407عبداهلل بن �شامل بن عبداهلل املقبايل64
13457232عبداهلل بن �شالح بن �شعيد الكعبي65
13987276عبداهلل بن مبارك بن ربيع الكحايل66
20776955عبداهلل بن حممد بن �شامل الغمل�شي67
5625159عبداهلل بن نا�شر بن قحطان الري�شي68
18992969عبدامللك بن خمي�ص بن جمعة ال�شعدي69
14258625عدنان بن را�شد بن حمد البلو�شي70

علداهلل بن �شليمان بن عبداهلل 71
14945698ال�شلمي

9504035علي بن خلف بن حممد املطرو�شي72
6512313علي بن �شامل بن علي البدواوي 73
7288021علي بن �شعيد بن مبارك الرو�شدي74
4135669علي بن �شلطان بن �شالح احلواري75
12690887علي بن عبداهلل بن �شيف الكعبي76
12624282علي بن عبداهلل بن حممد الري�شي77
13720974علي بن عبداهلل بن حممد ال�شايغ78
11597735علي بن حممد بن را�شد ال�شعدي79
8776721علي بن حممد بن �شليمان اجلابري80
10603634علي بن نا�شر بن علي البادي81
13029625عمران بن �شعيد بن حمد املقبايل82
14185011عناد بن حمد بن �شيف املقبايل83
3142013عي�شى بن حممد بن مراد البلو�شي84
2257454قا�شم بن حممد بن را�شد اجلديدي85

22337684قي�ص بن حممد بن عبداهلل احلمداين 86
8480303مازن بن خليفة بن حممد اجلابري 87
9873872مازن بن را�شد بن حممد الكندي88
27356844مازن بن �شعيد بن �شامل ال�شريحي89
15450556مازن بن �شعيد بن علي ال�شعيدي90
3958603حمفوظ بن حمد بن �شالح اجلهوري91
22878873حممد بن جوهر بن بلل اخلالدي92
13396478حممد بن حمد بن خ�شيب ال�شناين93
14001908حممد بن خلفان بن حممد املعمري94
18088581حممد بن خمي�ص بن �شامل ال�شعدي 95
14251489حممد بن را�شد بن جمعة الكحايل 96
2307025حممد بن �شامل بن عبداهلل الغمل�شي97
9371185حممد بن �شعيد بن حمد ال�شبلي98
18015561حممد بن �شعيد بن عبداهلل الربيكي99

18062122حممد بن �شعيد بن علي ال�شيدي100
8338127حممد بن �شعيد بن حممد القائدي101
10462476حممد بن عبداهلل بن ح�شن الفار�شي102
15124252حممد بن عبداهلل بن را�شد املخمري103
10334171حممد بن عبداهلل بن عبا�ص البلو�شي104

حممد بن عبداهلل بن عبدالرحمن 105
1927217البلو�شي 

7316422حممد بن عبداهلل بن حممد الزعابي 106
3790022حممود بن �شامل بن مبارك املقبايل107
9572354مروان بن احمد بن حمدان اجلرواين108
14455055م�شبح بن علي بن �شيف ال�شعيدي109
14520381م�شطفى بن �شامل بن علي ال�شعيدي110
21257884مطر بن حممد بن �شليمان املعمري111
6112035نا�شر بن حميد بن عبداهلل اجلهوري 112
8984854نا�شر بن خليفه بن عبداهلل الري�شي113
12257566نا�شر بن خمي�ص بن نا�شر املعمري114
1277398نا�شر بن �شعيد بن خلفان ال�شخري 115
13460478ن�شر بن �شامل بن نا�شر ال�شعيدي116
22693114نواف بن نا�شر بن �شعيد املعمري117
18977281نوح بن علي بن ح�شن البلو�شي118
21582215وليد بن ا�شماعيل بن حممد البلو�شي119
7308682وليد بن دروي�ص بن �شويدان املقبايل120
4107501وليد بن علي بن �شاملني ال�شبلي121
19469683يا�شر بن حمد بن عبداهلل املقبايل122
9972449يا�شر بن �شرحان بن مظفر الري�شي123
11812695يا�شر بن عبيد بن غريب اآل عبدال�شلم124
23866154يو�شف بن خلفان بن خمي�ص ال�شناين125
13188504يو�شف بن علي بن �شعيد املقبايل126

9471406يون�ص بن را�شد بن �شعيد اخلزميي127

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: حملت وخمابز �ساطئ �سحار

مكان املقابلة: جمعية املراأة العمانية ب�سحار
تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
11355666احمد بن را�شد بن �شهيل البادي1
1058150احمد بن را�شد بن نا�شر املقبايل2
2397185احمد بن عبداهلل بن جمعه املزروعي3
12603692املوؤيد بن را�شد بن �شقر الزعابي4
9524772امين بن خلفان بن حميد ال�شبلي5
2712844اأحمد بن حممد بن مبارك ال�شيدي6
11739488اأجمد بن حممد بن مرهون املقبايل7
20988276جابر بن �شعيد بن علي البلو�شي8
20849252جابر بن حممد بن خلف ال�شعيدي9

10106215جا�شم بن حممد بن حميد الكحايل10
3405042جا�شم حممد عبداهلل  البلو�شي11
12003462ح�شام داوود �شليمان الفزاري12
8709329ح�شن عبداهلل �شامل املرزوقي13
7335158ح�شني بن مراد بن يو�شف البلو�شي14
11459751حمد بن خليفه بن �شحي العمراين15
12626684حمد بن �شليمان بن حممد املعمري16
13170992حمد بن نا�شر بن �شامل اآل عبدال�شلم17
13031171حمد بن هلل بن احمد الأ�شخري18
10572574حميد بن عبداهلل بن �شرحان الري�شي19
8616235حميد غريب حميد القريني20
20770258خالد بن را�شد بن خمي�ص البادي21
11304716خالد بن را�شد بن �شامل البادي22
8915458خالد بن �شعيد بن عبداهلل املزيني23
18515826خالد بن عبداهلل بن حمدان البلو�شي24
11418087خالد بن هديب بن �شامل املريكي25
8578793خدمي حممد �شامل الفتحي26
8690318خ�شيب بن م�شبح بن حمد ال�شعيدي27
13463264خلف بن خمي�ص بن خلف املعمري28
11193993خلفان بن جمعه بن خلفان اآل عبدال�شلم29
1994286خلفان بن حممد بن خلفان الكعبي30
7722835خليفه بن �شامل بن �شيف املقبايل31
12749036خمي�ص بن �شرحان بن عبداهلل الري�شي32
13354951را�شد بن �شعيد بن �شامل املقبايل33
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8522326را�شد بن حممد بن را�شد ال�شعدي34
10203459�شامل بن حممد بن �شامل الكحايل35
14476934�شامل م�شبح �شعيد املقبايل36
7680918�شامي بن عبداهلل البلو�شي37
1138758�شبيل بن جا�شم بن عبداهلل البلو�شي38
9866655�شعد بن �شيف بن مرهون الرو�شدي39
6452209�شعيد بن خمي�ص بن �شعيد الرواحي40
7650645�شعيد بن �شلطان بن �شامل املزروعي41
2238821�شعيد بن �شنني بن حمد الزعابي42
7758265�شعيد بن علي بن عبداهلل ال�شريحي43
1499808�شعيد بن قا�شم بن �شعيد اجلابري 44
19812117�شعيد عبداهلل علي البلو�شي45
7308747�شعيد مبارك فرحان املقبايل46
11488077�شلطان بن جمعة بن �شلطان ال�شبلي47
20842983�شلطان بن �شيف بن خلف ال�شعيدي48
19281813�شلطان بن �شيف بن �شامل الري�شي49
14752082�شلطان بن قا�شم بن حممد اخلن�شوري 50
3406944�شلطان بن مبارك بن حمدان الربيكي51
11428947�شلطان عبداهلل �شرحان الري�شي52
13222178�شليمان بن عبيد بن خلف املقبايل53
7583789�شليمان بن حممد بن حمد ال�شناين54
19584102�شيف بن را�شد بن علي العدواين55
7951914�شيف بن �شعيد بن �شيف املعمري56
1181817�شيف �شرور حممد الزعابي57
9024407�شاهني بن حممد بن ابراهيم ال�شيزاوي58
9348932�شالح عبداهلل �شالح املعمري59
1748067�شحي حممد م�شبح الغيثي60
15268539طلل بن عبداهلل بن را�شد املقبايل61
2321173طلل بن علي بن حميد الكلباين62
2028394عامر بن دروي�ص بن عامر ال�شبلي63

عبدالرحمن بن احمد بن عبداهلل 64
12282924البلو�شي

13635249عبدالرحمن خليفه حممد املقبايل65

عبدال�شلم بن احمد بن ابراهيم 66
2121292البلو�شي

10243184عبدالعزيز بن خالد بن �شامل الربيعي67
12814695عبداهلل بن خلفان بن حممد املعمري68
18934156عبداهلل بن �شعيد بن را�شد املقبايل69
13760075عبداهلل بن حممد بن �شيف املعمري70
10862595عدنان بن مو�شى البلو�شي71
10042933عزام بن حممد بن �شويد املقبايل72
13884268علي بن خمي�ص بن خ�شاف ال�شناين73
13319984علي بن �شامل بن �شعيد الري�شي74
10111531علي بن �شامل بن عبداهلل اخلالدي75
13650825علي بن �شيف بن �شعيد الفتحي76
13532935علي بن عبداهلل بن خمي�ص الكحايل77
12690887علي بن عبداهلل بن �شيف الكعبي78
7232811علي بن غريب بن م�شعود اجلابري79
2028075علي ح�شن حمد الزعابي80
10460331عمر بن عي�شى بن حممد البلو�شي81
25478451فهد بن را�شد بن خمي�ص ال�شناين82
10986193قي�ص بن خمي�ص بن را�شد البلو�شي83

ماجد بن عبداهلل بن �شعيد اآل 84
18679336عبدال�شلم

8068468ماجد عبداهلل حممد املطرو�شي85
11793144مازن بن �شحي بن علي ال�شافعي86
12558256مانع بن �شعيد بن �شامل الري�شي87
2537158مبارك بن خلفان بن حميد ال�شيدي88
2516254مبارك بن خمي�ص بن خادم الر�شيدي89
6384037حملت وخمبز �شاطئ �شحار90
2979446حممد احمد مرهون الرواحي91
21271094حممد بن خمي�ص بن علي الكندي92
14251489حممد بن را�شد بن جمعه الكحايل93
11057656حممد بن �شامل بن دروي�ص البلو�شي94
12996084حممد بن �شامل بن علي املقبايل95
9472062حممد بن �شعيد بن �شامل العمري96
18062122حممد بن �شعيد بن علي ال�شيدي97
12376266حممد بن �شعيد بن حممد الكلباين98
14078032حممد بن �شيف بن ح�شن ال�شحي99

14293728حممد بن علي بن �شعيد الكندي100
14678805حممد بن علي بن �شيف املقبايل101
15010488حممد را�شد �شامل ال�شبلي102
12306946حممد �شعيد را�شد الهنائي103
18536173حممد �شعيد مبارك احلرا�شي104
13532692حممد �شيف �شامل ال�شعيدي105
13443249حممد �شيف �شعيد ال�شخري106
24133556حممد علي حمدان اجلابري107
12252724حممود بن �شقر بن حممد العمراين108
10056569م�شطفى بن �شبيل بن احمد البلو�شي109
13802187معاذ بن عبداهلل بن �شعيد النقبي110
16189994من�شور بن �شامل بن نا�شر املقبايل111
12335628مهند بن �شيف بن �شامل الكندي112
11140307نا�شر هلل احمد ال�شخري113
13951808وليد بن �شلطان بن �شيف الكندي114

6633299وليد بن حممد بن مبارك اآل عبدال�شلم115

8849613وليد حممد كيديه البلو�شي116
14205404يحيى بنت خمي�ص بن را�شد البلو�شي117
8569656يو�شف طلل ال�شيزاوي118
13561482يون�ص بن جمعه بن دروي�ص املقبايل119
9471406يون�ص را�شد �شعيد اخلزميي120

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: ال�سركة العمانية الربتغالية للمنتجات 

ال�سمنتية
مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية 

اخلام�سة(
تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
4914576اأبوبكر خمي�ص حم�شن املجريف1
10719421اأ�شماء را�شد �شامل ال�شبلية2
9428309اأمنيه ح�شن علي املعمرية3
18005403اأمريه �شامل جمعه البلو�شية4
10413095ح�شن را�شد غامن املعمري5
10658207خالد �شلطان نبهان الري�شي6
4107553خالد علي حممد املعمري7
19797152رام�ص م�شلم رام�ص ثوعار8
11507843زينب عبداهلل مبارك الو�شاحية9

15475407�شامل خمي�ص �شامل البادي10
5926044�شاكر غريب خمي�ص الر�شيدي11
12547708�شهاب حمد خمي�ص املجريف12
8574329�شيخه �شعيد حممد الربيكية13
4182549�شيماء علي مراد البلو�شية14
11767754�شفيه علي دروي�ص املعمرية15
10270279طلل �شعيد حممود النا�شري16
23331629عادل خلفان حمود الرزيقي17
11251918عائ�شه علي هلل املعمرية18
4121939علي حمدان �شامل الغيثي19
11061084علي عبداهلل را�شد ال�شبلي20
10251468حممد �شعيد را�شد الفار�شي21
13104911حممد عبداهلل خمي�ص احلدادي22
10159099مرمي عبداهلل �شامل املقبالية23
8194441مرمي حممد خليفه ال�شام�شية24
14681067ناهد علي خادوم اخل�شورية25
20995825وفاء �شعيد عي�شى ال�شلطية26
11238126وليد عبداهلل حممد الفار�شي27

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: عامل الأحجار

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية 
ال�سابعة(

تاريخ املقابلة: 17 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
4135669علي بن �شلطان بن �شالح احلواري1
8383809علي بن عبداهلل بن �شعيد املقبايل2
7212375علي بن حممد بن احمد البلو�شي3
13038143علي بن حممد بن را�شد املعمري4
6856881عمر بن خمي�ص بن را�شد البلو�شي5
7043944عمر بن عبداهلل بن احمد املعمري6
11988909عي�شى حمدان �شامل العي�شائي7
9114763ليث بن عدنان بن عبداهلل ال�شعدي8
12215307ماجد بن �شعيد بن مبارك الف�شيلي9

9458744مازن بن بلل بن مبارك ال�شبلي10
15583853مازن بن �شعيد بن حممد ال�شليطني11
3958603حمفوظ بن حمد بن �شالح اجلهوري12
9913891م�شعل حممد م�شبح الغيثي13
11606969م�شعب بن �شعيد بن علي البلو�شي14
2322086نا�شر بن خلفان بن ابراهيم احلا�شري15
8772441هيثم بن �شامل بن حممد الفطي�شي16
18032536وليد بن �شيف بن �شعيد الفطي�شي17
4107501وليد علي �شاملني ال�شبلي18
18048059يو�شف بن �شعيد بن علي البلو�شي19
13188504يو�شف علي �شعيد املقبايل20

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: الن�ساءات الآ�سيوية

مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة ال�سناعية 
ب�سحار )فلج القبائل(

تاريخ املقابلة: 17 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
13225118احمد بن �شامل بن هديب الكحايل1
7320126احمد �شامل حممد ال�شام�شي2
14583927احمد �شيف را�شد ال�شعيدي3
10519151احمد علي خلفان املقبايل4
18443641ا�شامه �شعيد حمدان اجلهوري5
13480844اكثم بن علي بن �شامل الربيكي6
9540548الزهر بن �شعيد بن �شامل ال�شعيدي7
5529799اأحمد بن �شالح بن عبداهلل البلو�شي8
11882352اأحمد بن علي بن عبداهلل ال�شبلي9

7900013اأحمد بن علي بن حممد ال�شعدي10

4107591اأحمد بن علي بن حممد املعمري11
18493354اأ�شعد بن �شعيد بن مرهون الرو�شدي12
21369442اأجمد بن مو�شى بن �شعيد البلو�شي13
9616597بدر بن بخيت بن مبارك الرو�شدي14
6776678بدر بن �شامل بن علي الهدابي15
9942605ثاين بن عبداهلل بن �شيف الري�شي16
6222466جمال حممد بدر ال�شعيدي17
537284جمعه بن �شالح بن �شعيد الكندي18
7302285جمعه بن عبداهلل بن جمعه املزروعي19
13762721حارب بن �شعيد بن عبيد املعمري20
14367632ح�شن بن احمد بن علي ال�شعدي21
18273617ح�شني بن ماجد بن را�شد البلو�شي22
5419532ح�شني رجب عبداهلل البلو�شي23
13023125حمد بن خمي�ص بن �شعيد املزروعي24
10357576حمد بن �شامل بن علي املزروعي25
13711261حمدان بن خمي�ص بن �شامل الرئي�شي26
12643214حميد بن عبداهلل بن علي املقبايل27
20298506خالد بن تواح بن �شلطان املقبايل28
8675582خالد بن �شامل بن را�شد الكحايل29
10236778خالد بن �شيف بن ابراهيم املعمري30
14060571خالد بن �شيف بن علي املعمري31
19496642خالد بن �شيف بن علي املقبايل32
18415375خالد بن فا�شل بن علي البلو�شي33
6950424خالد �شعيد خمي�ص القريني34
14952282خمي�ص خاب�ص خمي�ص الربيكي35
22441436را�شد بن خلفان بن حميد املقبايل36
3144074ربيع بن عبيد بن حمدان املعمري37
12742167زكريا بن علي بن عبداهلل الفزاري38
11483854�شامل بن بدر بن �شامل الربيكي39
9990577�شامل بن حميد بن مرهون ال�شعيدي40
8494103�شامل بن خلفان بن �شامل املرزوقي41
3508115�شامل بن خمي�ص بن حممد الغيثي42
1147923�شامل بن �شعيد بن عبداهلل الكعبي43
12347551�شامل بن عبداهلل بن �شامل الكلباين44
9959027�شامل خكي�ص حماد ال�شعيدي45
13743924�شامي �شليمان حارب ال�شعيدي46
15113599�شعيد بن �شامل بن ربيع الكحايل47
8131503�شعيد بن �شامل بن �شعيد املقبايل48
16091422�شعيد بن �شاملنب حممد البلو�شي49
26474316�شفيان بن م�شعود بن �شعد ال�شعيدي50

�شلطان بن مبارك بن ابراهيم اآل 51
13611615عبدال�شلم

8083603�شلطان علي �شامل احلو�شني52
3116183�شام�ص بن فا�شل بن علي البلو�شي53
18303268�شقر بن �شبع بن غريب ال�شعيدي54

عبداحلكيم بن معيوف بن مرهون 55
22787937ال�شبحي

8927568عبداحلليم �شعيد حمدان البلو�شي56
15426467عبدالرحمن حممد مراد البلوو�شي57
13348033عبدالرحيم بن علي بن ح�شن البلو�شي58
10916516عبدالرحيم خلفان �شعيد ال�شيدي59
13319262عبدالعزيز بن علي بن مبارك املقبايل60
12539935عبدالعزيز بن هلل بن عبيد املعمري61
7322013عبداهلل بن حمدان بن علي البادي62
13884292عبداهلل بن خمي�ص بن خ�شاف ال�شناين63
22816778عبداهلل بن �شامل بن عبداهلل العجمي64
1773622عبداهلل بن �شعيد بن عبيد املطرو�شي65
7086004عبداهلل بن عي�شى بن حممد البلو�شي66
8809275عبداهلل جمعه علي الرا�شدي67
11763052عبداهلل عياد ح�شن البلو�شي68

عبداملجيد بن عبداهلل بن حممد 69
11241569ال�شناين

عبداملجيد بن عبداهلل بن هديب 70
6758944الكحايل

73512عبيد عبيد �شيف الدرمكي71
6457075عزان بن خلفان بن علي املريكي72
12546439علي بن اأحمد بن علي ال�شعدي73
12356331علي بن ح�شن بن �شعيد املعمري74
25596303علي بن �شعيد بن حممد ال�شاحلي75
11483235علي بن �شنني بن علي املريكي76
25615484عمر بن بريك بن حارب ال�شعيدي77
13591799عمران حممد جمعه الربيكي78
8713821عي�شى عبداهلل را�شد العربي79
11458069فار�ص بن حممد بن دروي�ص الزعابي80
8758374في�شل بن �شامل بن علي املزروعي81
13944456في�شل حممد ح�شن البلو�شي82
18149893قي�ص بن �شامل بن خمي�ص الكمايل83
3129979كاظم بن حممد بن حمدان الرو�شدي84
13554987لوؤي بن علي بن عبداهلل املعمري85
26983264ماجد بن �شامل بن حممد الدرمكي86
12462163ماجد بن حممد بن �شيف املعمري87
9742757مازن بن خمي�ص بن حممد ال�شبلي88
9051494مازن بن حممد بن علي املرزوقي89
9874171حممد بن جمعه بن عبيد املعمري90

9288406حممد بن خلفان بن ابراهيم اآل عبدال�شلم91

10384732حممد بن خلفان بن ها�شل املعمري92
2620766حممد بن علي بن ح�شن البلو�شي93
7455957حممد بن غريب بن مطر القريني94
17950213حممد بن مبارك بن �شامل القريني95
10677248حممد بن حممود بن اإبراهيم البلو�شي96
22376518حممد �شامل �شعيد ال�شعيدي97
9371185حممد �شعيد حمد ال�شبلي98
9194962حممد �شعيد را�شد املقبايل99

15239327حممد �شعيد حممد املقبايل 100
13049673حممد نا�شر حمدان املعمري101
18979617مراد حممد مراد البلو�شي102
12342737م�شعل بن احمد بن خلفان املزيني103
20950491م�شطفى بن عبيد بن ربيع الكحايل104
10494558معاذ بدر حمدان البلو�شي105
11866669معاذ بن عبدالرحمن بن مفتاح ال�شيدي106
13802187معاذ بن عبداهلل بن �شعيد النقبي107
12293638مكتوم را�شد �شيف ال�شعيدي108
12223156مكتوم را�شد م�شبح ال�شبلي109
14302512منذر بن جمعه بن �شالح الكندي110
23107007منذر حممد �شعيد ال�شعيدي111
22046337مهند بن �شعيد بن �شيف ال�شعيدي112
14216418مهند بن عبداهلل بن دروي�ص ال�شحباين113
1277398نا�شر بن �شعيد بن خلفان الأ�شخري114
15093449نبيل بن �شامل بن م�شبح الربيعي115
3894168جنيب بن مال اهلل بن رم�شان الكندي116
12714735نوح �شعيد خلفان ال عبدال�شلم117
20875997هزاع بن �شالح بن �شيف ال�شعيدي118
11061065ه�شام بن را�شد بن جمعه الغفيلي119
14729351هلل بن حمدان بن هلل الرئي�شي120
10062995هلل بن ها�شل بن احمد ال�شعدي121
11881945و�شاح بن عبداهلل بن خلفان ال�شعيدي122
11370694يا�شر بن عبداهلل بن هديب احلوماين123
23866154يو�شف بن خلفان بن خمي�ص ال�شناين124
14264905يو�شف بن عبداهلل بن �شيف الري�شي125
8241691يو�شف بن مرهون بن �شعيد اخلرو�شي126
61891861يون�ص نا�شر جميد البلو�شي127

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: ريك�سون دوج �سوجن للإ�ستثمار

مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة ال�سناعية 
ب�سحار )فلج القبائل(

تاريخ املقابلة: 18 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
13225118احمد بن �شامل بن هديب الكحايل 1
22673723احمد بن علي بن مبارك البلو�شي2
22448587ادري�ص بن عبداهلل بن خمي�ص البلو�شي3
18460298اأحمد بن خمي�ص بن �شبيح الر�شيدي4
7320126اأحمد بن �شامل بن حممد ال�شام�شي5
19705251اأحمد بن عبداهلل بن �شعيد املقبايل6
10519151اأحمد بن علي بن خلفان املقبايل7
1642226اأحمد بن حممد بن خلفان احلب�شي8
7702811اأحمد بن حممد بن �شعيد الغيثي9

2712844اأحمد بن حممد بن مبارك ال�شيدي10
14176986اأ�شعد بن بخيت بن �شيف الرو�شدي11
20255251اأن�ص بن مبارك بن عبداهلل القرطوبي12
11928111اآدم بن عبيد بن حممد الكحايل13
9942605ثاين بن عبداهلل بن �شيف الري�شي14
15545556جابر بن �شعيد بن نا�شر اجلهوري15
10106215جا�شم بن حممد بن حميد الكحايل16
14708315ح�شن بن فرج بن حميد البلو�شي17
5419532ح�شني بن رجب بن عبداهلل البلو�شي18
14708264ح�شني بن فرج بن حميد البلو�شي19
6948405حمد بن را�شد بن علي املعمري20
1386704حمد بن حممد بن �شعيد الظاهري21
13131271حمد بن حممد بنحميد املزروعي22
21569637حمود بن م�شبح بن �شعيد البادي23
12718129حميد بن حماد بن حامد ال�شاملي 24
2082064حميد بن فرج بن حميد البلو�شي25
9867498خاطر بن خمي�ص بن خاطر املعمري26
2524951خالد بن خمي�ص بن عبيد العوي�شي27
1175828خالد بن را�شد بن خمي�ص الكعبي28
8806897خالد بن �شيف بن علي املقبايل29
7641916خالد بن حممد بن را�شد ال�شاحلي30
11216178خالد بن حممد بن مبارك البلو�شي31
12117408خلفان بن خمي�ص بن علي البادي32
5798302خليل بن ابراهيم بن ح�شن املطوع33
2038724خمي�ص بن را�شد بن �شامل املقبايل34
3551634خمي�ص بن �شعيد بن خمي�ص الربيكي35
22298442خمي�ص بن علي بن خمي�ص املقبايل36
22441436را�شد بن خلفان بن حميد املقبايل37
8522326را�شد بن حممد بن را�شد ال�شعدي38
5357476رائد بن علي بن عبداهلل العجمي 39
3508115�شامل بن خمي�ص بن حممد الغيثي40
2762965�شامل بن را�شد بن �شامل الزعابي 41

15549771�شامل بن �شعيد بن جمعه القطيطي42
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7567248�شامل بن �شليمان بن �شامل الربيكي 43
2315371�شامل بن علي بن �شعيد املزروعي44
10203459�شامل بن حممد بن �شامل الكحايل45
23039965�شامل بن نا�شر بن �شامل ال�شعيدي46
10472239�شامني بن مرزوق بن �شامل املطرو�شي47
7711165�شعود بن عبداهلل بن حممد البلو�شي48
7028481�شعيد بن حارب بن فرحان املعمري49
1824814�شعيد بن خلف بن عبيد املزروعي50
2163761�شعيد بن خلفان بن �شاعد الفزاري51
13840235�شعيد بن خلفان بن �شعيد النوفلي52
9470442�شعيد بن �شامل بن حديري املزروعي53
15113599�شعيد بن �شامل بن ربيع الكحايل 54
2596978�شعيد بن علي بن را�شد املعمري55

�شعيد بن م�شبح بن حمدان اآل 56
7626415عبدال�شلم

1620634�شعيد بن نا�شر بن �شليمان ال�شيفي57
9624801�شلطان بن احمد  ال عبدال�شلم 58
7183623�شليمان بن خلفان بن �شليمان الربيكي59
6898037�شيف بن �شلطان بن حمد ال�شبلي60
15457209�شيف بن م�شبح بن خلفان املزروعي 61
2536929�شالح بن دروي�ص بن ح�شني العجمي62
9352093�شقر بن خمي�ص بن �شقر املزروعي63
9586079طلل بن حممد بن عبيد ال�شيدي64
9516642عادل بن را�شد بن �شامل الزعابي65
13699667عادل بن عبداهلل بن را�شد املقبايل66
14792889عارف بن �شيف بن علي املقبايل67
2028394عامر بن دروي�ص بن عامر ال�شبلي68

عبدالرحمن بن احمد بن عبداهلل 69
12282924البلو�شي

عبدالعزيز بن اإبراهيم بن جمعه 70
22095601الكحايل

13840151عبدالعزيز بن خليفه بن زايد احلو�شني71

عبدالغفور بن عبداهلل بن حممد 72
10314775البلو�شي

8871412عبداهلل بن املا�ص بن مبارك البلو�شي73
7680259عبداهلل بن خدوم بن مبارك الظاهري74
13243705عبداهلل بن را�شد بن علي املقبايل75
14895142عبداهلل بن �شعيد بن را�شد املقبايل76
11308589عبداهلل بن �شعيد بن عبداهلل املعمري77
4112091عبداهلل بن علي بن خلفان املزروعي78
11043256عبداهلل بن علي بن حممد املزروعي79
10454205عزان بن حممد بن علي املقبايل80
25229976علي بن خ�شيب بن �شالح املقبايل 81
10446849علي بن �شامل بن دروي�ص البلو�شي82
4721233علي بن علي بن اإبراهيم البحراين83
14588417عمر بن خلفان بن خمي�ص املقبايل84
14267968عمر بن علي بن �شامل اخلنب�شي85
7876333عمر بن علي بن �شامل الفزاري86
9852471عي�شى بن �شليمان بن علي الزدجايل87
20255176غ�شان بن مبارك بن عبداهلل القرطوبي88
19558707فهد بن حماد بن حامد ال�شاملي89
10186836فهد بن علي بن عبداهلل الفزاري90
9089176في�شل بن �شعيد بن جمعه القطيطي91
2319219قا�شم بن حممد بن عبداهلل الزعابي92
7731123ماجد بن خمي�ص بن �شويد املقبايل93
7312953ماجد بن عبيد بن حممد ال�شيدي94
8642033حممد بن خمي�ص بن حممد العي�شائي95
12280372حممد بن دروي�ص بن حممد البلو�شي 96
4436057حممد بن را�شد بن خمي�ص ال�شاعدي 97
770953حممد بن �شامل بن خ�شيب املقبايل98
15239327حممد بن �شعيد بن حممد املقبايل99

9194587حممد بن �شليمان بن جمعه العجمي100
9506625حممد بن �شليمان بن علي ال�شعيدي101

حممد بن عبدالغفور بن عبداللطيف 102
12629053املرزوقي 

12227652حممد بن عبداهلل بن حممد ال�شبلي 103
8851721حممد بن عبيد بن مطر املزيني104
10955201حممد بن علي بن را�شد الري�شي105
8007085حممد بن غلوم بن عبداهلل العجمي106
1578104م�شي بن جمعة بن م�شي ال عبدال�شلم 107
9913891م�شعل بن حممد بن م�شبح الغيثي108
20950491م�شطفى بن عبيد بن ربيع الكحايل 109

11464546مطر بن جمعه بن هلل الكعبي110

10604355نا�شر بن احمد بن نا�شر املعمري111

13325607نا�شر بن �شعلن بن نا�شر الري�شي112
13597417نا�شر بن م�شعود بن علي املعمري113
8916043نعيم بن را�شد بن حممد النعيمي114
25230003هاين بن خ�شيب بن �شالح املقبايل115

13951808وليد بن �شلطان بن �شيف الكندي116
21274686يعقوب بن عادل بن ربيع املريكي117
23535477يعقوب بن يو�شف بن حممد  اخلمي�شي118
11186635يو�شف بن طناف بن املا�ص119

25230055يون�ص بن خ�شيب بن �شالح املقبايل 120

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: البوابة الرائدة للأعمال الذهبية

مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة ال�سناعية 
ب�سحار

تاريخ املقابلة: 18 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
16459777احلم عبداهلل �شالح احلكمانية1
14022241اأمينه �شامل ربيع الزعابية2
3989468ر�شيه عبداهلل علي الهوتية3
8481521زكيه حمد حارب البو�شعيدية4
10475906�شلمى حممد حامد اخلميا�شية5
9684967�شريفه عبداهلل �شالح البلو�شية6
13389482عائ�شه عبداهلل جمعه البلو�شية7
13005762فاطمه عبيد �شالح البلو�شية8
10978728ناديه م�شبح �شامل الكعبية9

11743923نعيمه ثاين هديب اجلبورية10

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: ال�سناعات العربية للت�سنيع

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية 
الثالثة(

تاريخ املقابلة: 18 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
18495841احمد هديب �شامل املريكي1
13876302املنذر حممد علي البلو�شي2
9120921املنذر نا�شر م�شلم الها�شمي3
9789505عادل ح�شن خمي�ص البلو�شي4
11344614عبدالرحمن عو�ص علي الغافري5
3796503ماجد علي �شعيد العامري6
9623743حممد حميد عي�شى املعمري7
18499643حممد را�شد علي العي�شائي8
12770311حممود غريب عليان الزيدي9

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: �سركة حماجر اخلليج

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية الأوىل(
تاريخ املقابلة: 22 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم

ابراهيم بن عبداهلل بن حممد 1
11410586العي�شائي

7965306احمد بن عبداهلل بن حممد املقبايل2
2881468احمد خمي�ص �شليمان ال�شمو�شي3
12328154اأحمد بن حممود بن ابراهيم البلو�شي4
18493354اأ�شعد بن �شعيد بن مرهون الرو�شدي5
12690924بدر خلفان عبداهلل املعمري6
906602بدر عبداهلل حممد املعمري7
15545556جابر بن �شعيد بن نا�شر اجلهوري8
1862928جمعه بن مبارك بن �شامل اخلالدي9

12010796حامت بن �شامل بن �شعيد الغيثي10
6647741ح�شن بن قا�شم بن ح�شن املعمري11
12806795حمزه بن علي بن حممد ال عبدال�شلم12
7905385حميد عبداهلل علي العلوي13
7891759خالد بن حميد بن علي الكحايل14
8898287خالد بن خلف بن علي الكعبي15
8448685خالد بن عبيد بن را�شد الرا�شدي16
1268544خالد �شامل حممد املقبايل17
10306401خمي�ص بن �شامل بن خمي�ص العي�شائي18
1274036خمي�ص �شرحان عبداهلل الري�شي19
13036045را�شد بن عبداهلل بن جمعة املزروعي 20
18441665را�شد علي خلف املعمري21
20586186�شامل بن طالب بن تعيب املعمري22
2315371�شامل علي �شعيد �شليمان املزروعي23
18115478�شعيد بن اأحمد بن �شعيد ال�شريحي24
9567108�شعيد بن جمعه بن مال اهلل املقبايل25
11531313�شعيد بن �شامل بن �شعيد الو�شاحي26
14612749�شعيد بن هلل بن اأحمد الأ�شخري27
2238821�شعيد �شنني  حممد الزعابي28
12410309�شلطان بن �شلطان بن �شامل املزروعي29
11768475�شيف بن خلفان بن خدمي املقبايل30
13272125�شيف بن عبداهلل بن جمعة املزروعي 31
12661394طلل بن حمدان بن خدمي ال�شحاري32
12535069عبدالرحمن بن �شامل بن خلفان ال عبدل�شلم33
12298339عبدالرحمن بن علي بن حممد الفار�شي34
12489783عبدالرحمن بن ها�شل بن جمعه العجمي35
11553032عبدالرزاق بن �شليمان بن علي البلو�شي36
20287652عبدالعزيز �شيف �شعيد الهنائي37
11475813عبداهلل بن بلل بن جمعه املعمري38
13051462عبداهلل بن �شرحان بن حممد املزروعي39
9878981عبداهلل بن عي�شى بن عبداهلل الغافري40
13527292عبدالنور بن عيدرو�ص بن ح�شن املعمري41
8683936علي بن ح�شني بن عمران الرواحي42
12914368علي بن �شامل بن حممد البلو�شي43

15636735عمران بن �شعيد بن �شالح الربيكي44

15181585فهد بن اأحمد بن �شعيد املزيني45
6713618في�شل بن �شعيد بن احمد املقبايل46
18149893قي�ص بن �شامل بن خمي�ص الكمايل47
8092327ماجد بن �شلطان بن �شيف املعمري48
468505مازن رم�شان مبارك املعمري49
10642863مبارك �شنني �شامل املركي50
6798715حممد بن بلل بن جمعه املعمري51
10448933حممد بن �شامل بن علي املقبايل52
14400922حممد بن �شعيد بن �شالح الو�شاحي53
9194587حممد بن �شليمان بن جمعه العجمي54
8684043حممد بن �شيف بن �شعيد الأ�شخري55
8009656حممد بن طالب بن حميد اجلهوري56
14046212حممد بن علي بن دروي�ص البلو�شي57
10628453حممد حمد حممد املطرو�شي58
14652014حممد خلفان حممد الكندي59
15433979حممد عبداهلل را�شد املعمري 60
9488006مطر بن خلفان بن مطر العجمي61
21937036مهند بن جمعه بن غريب اآل عبدال�شلم62
17994795مو�شى �شامل حميد الكحايل63
14638556وليد بن بلل بن جمعه املعمري64
7308682وليد بن دروي�ص بن �شويدان املقبايل65

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: �سركة حماجر اخلليج

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - �سحار )املنطقة ال�سناعية الأوىل(
تاريخ املقابلة: 23 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
3843926ابراهيم بن خمي�ص بن جمعه املعمري1
13932927احمد بن حمد بن مبارك العي�شائي2
10023199احمد بن مبارك بن خمي�ص ال عبدال�شلم3
8923025احمد حممد احلواري4
18323104اأحمد بن را�شد بن نا�شر املقبايل5
14562672اأحمد بن �شامل بن �شعيد املعمري6
20858192اأحمد بن علي بن جمعه الرديني7
8633797ثابت بن زايد بن �شحي العمراين 8
7225943ح�شن بن �شالح بن ح�شن الفار�شي9

11185806حمزة بن خلفان بن حممد ال�شام�شي10
22709147حميد بن �شامل بن حممد الرئي�شي11
14372868خالد بن احمد بن حممد الرئي�شي12
13585589خليل اإبراهيم مراد البلو�شي13
11420602خمي�ص بن دروي�ص بن �شامل اجلابري 14
618216را�شد بن �شامل بن �شعيد اخلوالدي15
14513759�شامل بن مطر بن �شامل املزروعي16
15080834�شعيد م�شبح خلفان املزروعي17
13405281�شلطان بن �شامل بن حديري املزروعي18
19281813�شلطان بن �شيف بن �شامل الري�شي19
9350913�شليمان بن �شيف بن عبداهلل الرئي�شي20
19404685�شليمان بن علي بن عي�شى البلو�شي21
1372637عبدالر�شا احمد ح�شني العجمي22
126782074عبداهلل بن حميد بن را�شد املانعي23
10514515عبداملجيد بن عبداهلل بن خ�شيف احلو�شني24
10171767علي بن حميد بن را�شد املانعي25
22441511علي بن خلفان بن حميد املقبايل26
4691164علي بن حممد بن علي البلو�شي27
20270888علي بن حممد بن نا�شر اجلهوري28
13525672مبارك بن عبداهلل بن مبارك العربي29
14885093حممد ابرايهم حممد الرحيلي30
10269291حممد بن جمعه بن �شعيد الربيكي31
4831794حممد بن �شعيد بن عبداهلل املعمري32
12525413حممد بن عبداهلل بن �شعيد املزروعي33
19786171حممد بن قحطان بن خلفان املزروعي34
15221969حممد حمد نا�شر ال�شعدي35
9742827حممد علي حممد املخمري36
12189994من�شور بن �شامل بن نا�شر املقبايل37
12669495مريزا بن مراد بن علي البلو�شي38
14865645نا�شر بن �شعيد بن عبداهلل املعمري39
20667442ه�شام بن �شامل بن حميد العي�شائي40
13389041يو�شف علي �شامل املزروعي41

حمافظة �سمال الباطنة
اأ�سم ال�سركة: اخلليجية املتحدة للم�ساريع الأملانية

مكان املقابلة: دائرة عمل القوى العاملة باملنطقة ال�سناعية 
ب�سحار

تاريخ املقابلة: 25 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
14014885اميان �شالح حمد العامرية1
6537798اأ�شماء �شعيد هلل املعمرية2
8447626اآمنه �شليمان ابراهيم ال�شرقية3
13602892�شميه خمي�ص مبارك ال�شيادية4
3875108�شيخه �شامل عبداهلل املقبالية5
7175212فاطمه را�شد �شعيد ال�شنانية6
8073657فاطمه �شعيد عبيد الو�شاحية7
10755048قي�ص �شليمان حبيب الفاخري 8
9116172ملياء مب�شر �شعد بيت رعيدان9

8478706مرمي خمي�ص جمعه اجلابرية10
6694781موزه خمي�ص خلفان املعمرية11

حمافظة جنوب الباطنة
اأ�سم ال�سركة: موؤ�س�سة الأعمال املتحدة

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - بركاء )ميناء ال�سيد القدمي(
تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م

الوقت: 10 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
18937701ابراهيم بن �شامل بن حمد القعنوين1
6389413احمد بن عبداهلل بن خمي�ص البلو�شي2
18042853احمد بن حممد بن مبارك الهاجري3
20743514احمد مرهون حمود اخلاطري4
23089931ال�شلت بن نا�شر بن مبارك ال�شيابي5
19552001اياد بن حمد بن �شامل اخل�شوري6
22328439اأحمد ربيع �شليم ال�شكيلي7
22632983اأ�شيل بن خليفه بن �شامل العامري8
25595231اأجمد بن �شليمان بن نا�شر اله�شامي9

14125928بدر بن عبداهلل �شامل املعمراين10
13925256بدر جميل خليفه ال�شكيلي11
25802201جمال بن خليفه بن حميد احلامتي12
19112458جميل بن داد بن �شمبيه البلو�شي13
169361ح�شن بن م�شبح بن طلب ال�شعدي14
19667096حمد بن حمود بن عبداهلل الها�شمي15
11998804حمد بن حممد بن زاهر الهنائي16
23017787حميد بن �شعيد بن حميد الطوير�شي17
17919878حيدر بن دروي�ص البلو�شي18
11277252خالد جمعه علي البلو�شي19
19741389خالد �شعيد �شيف الهما�شي20
8069526خالد حممد �شامل الهطايل21
10897847خليفه بن مبارك بن �شرور احلرا�شي22
722611خمي�ص بن بدر بن حم�شن الغافري23
18095703خمي�ص بن ها�شل بن حارب الرواحي24
9629113خمي�ص جميل خمي�ص احلمداين25
26462328خريي بن مبارك بن علي الهادي26
1808752را�شد بن علي بن �شعد الهنائي27
6463233�شامل بن عبداهلل بن نا�شر الهادي28
11012776�شامل بن عبداهلل �شامل املعمراين29
22507838�شعود املر �شامل الن�شيبي30
15072175�شعود بن مبارك بن �شعيد الهادي31
25268023�شعود خلف حمد العويف32
25053316�شعيد بن مبارك بن حممد احل�شرمي33
18466432�شلمان بن نا�شر بن حمد الفاخري34
22909366�شليمان بن علي بن نا�شر ال�شبحي35
6981734�شليمان بن حممد بن �شليمان البلو�شي36
23931437�شمري �شعيد يو�شف ال�شكيلي37
1125524�شحي جمعة �شغري البلو�شي38
8993953طلل بن طالب بن �شعيد اجل�شمي39

حمافظة جنوب الباطنة
اأ�سم ال�سركة: موؤ�س�سة الأعمال املتحدة

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - بركاء )ميناء ال�سيد القدمي(
تاريخ املقابلة: 17 �سبتمرب 2019م

الوقت: 10 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
15537989عادل بن حممد بن �شعود ال�شناين1
92269931عبداحلميد غلم مراد البلو�شي2
11696922عبداهلل بن حممد بن عبداهلل  البلو�شي3
27700591عبداهلل �شامل حميد املقبايل4
18151503عبيد بن �شويد بن عبيدان احلرا�شي5
11270415عمار يا�شر خ�شيب املزروعي6
26112423عمر بن خليفه بن خمي�ص العربي7
23089415عوي�ص علي �شعبان البلو�شي8
1124939فار�ص �شامل �شيف املعمري9

22037276فهد بن خ�شيب بن �شامل املالكي10
12848983فهد بن عبداهلل بن نا�شر الغفيلي11
11448957في�شل بن �شعيد �شامل البارحي12
4475229قا�شم بدر �شامل ال�شم�شامي13
21959758مالك بن حممد بن نا�شر ال�شيابي14
25313175حممد بن خلفان بن �شامل الها�شمي15
14136909حممد بن �شعيد بن �شامل الهنائي16
29750459حممد جمعه را�شد ال�شكيلي17
24936767حممود خليفه املر اللويهي18
26760376خملد بن �شامل بن خمي�ص احلنظلي19
1717887م�شخوط بن عبد بن جعفر ال�شعدي20
1882108م�شبح بن حمود بن خلفان ال�شيابي21
19912682مكتوم را�شد حممد اخلنب�شي22
20767364منري جميل خادم ال�شق�شي23
23720856مهند بن �شعيد بن خلفان الرديني24
25142065مو�شى بن �شعيد بن جميل ال�شكيلي25
11877444نا�شر بن جميل بن �شامل الغاربي26
26965422نا�شر بن عبداهلل بن حمد ال�شلماين27
26714184نايف �شباع نا�شر املقبايل28

8599331نبيل بن �شامل بن خمي�ص العلوي29

11342451ن�شر بن �شامل بن مبارك ال�شعدي30
11322506ها�شل بن خمي�ص بن ها�شل ال�شريحي31
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21300918هزاع بن �شامل بن حميد الهطايل32
25554045هيثم �شعيد حميد املقبايل33
11533228وليد بن حميد بن �شيف اللويهي34
15338796وليد بن �شليم بن حممد العربي35
16150477يعقوب بن زاهر بن حممد ال�شاملي36
24162595يون�ص بن خلفان بن عبداهلل اللويهي37

حمافظة ظفار
اأ�سم ال�سركة: مركز تاول لل�سيارات

مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة ظفار
تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9:30 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
12508114احمد حفيظ �شعيد فا�شل1
7927539اياد ناجي عبدال�شريف احلجيم2
10122526حامد �شعيد احمد حجان ال�شحري3
8966989ح�شن عبداهلل حمي الدين باعبود4
12321022حمود �شعد �شاملني املعمري5
5509864خالد �شعيد جمعان بيت النوبي6
4937967خالد عبود �شعيد العريبي7
6249774�شميح عبدامل�شكور عو�ص الكليل8
19150755عامر �شعيد �شامل طمطيم حوا�ص العامري9

6928536قي�ص �شامل علي فا�شل10
12427777مدين �شامل حممد باخمالف11
15563379هيثم فائل عو�ص العريبي12
798858يعرب خمتار علي الكثريي 13

حمافظة ظفار
اأ�سم ال�سركة: �سركة ال�ساروج للإن�ساءات

مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة ظفار
تاريخ املقابلة: 23 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
13886474طارق عزيز عبداهلل الرواحي1
6935791حممد �شامل عبداهلل العمريي2

حمافظة ظفار
اأ�سم ال�سركة: �سركة عمان ملنتجات احلليب )الألبان( املنطقة 

احلرة
مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة ظفار

تاريخ املقابلة: 25 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
5007603اروى احمد �شلمان الربيكية1
7125719ا�شعد عو�ص خمي�ص بيت ن�شيب2
4771451اأزهار علي را�شد املطاعنية3
11491032اأمل عامر خمي�ص اجلابرية4
15041662با�شم عبداهلل �شنجور 5
61918575بلقي�ص علي احمد العوبثانية6
5485645ح�شن �شعيد جمعان الهليل7
13690231رحمه حمفوظ رم�شان بيت كورع8
6015705رقيه احمد ازاد بيت �شعيد9

11773556زيد حارث حمد احلارثي10
5021095�شاره �شامل نا�شر احل�شنية11
14579361�شامل �شعد م�شلم رعفيت12
20769954�شعيد حممد م�شلم قهور13
17115824�شيف حميد عبداهلل املعمري14
18713371عبداهلل احمد �شامل روا�ص15
21522504فاطمه حممد �شليمان العمرية16
12225605فائزه عبداهلل �شامل ال�شابقية17
6772519كوثر دار�ص خادم بو�شحام18
13526093ملياء مبارك بخيت باقي19
9731105ماجد �شالح �شعيد ال�شيابي20
10334171حممد عبداهلل عبا�ص البلو�شي21
18918534حممد علي ها�شل ال�شعيدي22
5514364مرمي حامد �شامل قطن23
6073291م�شلم بخيت احمد تبوك24
22443159نواف اأحمد علي امل�شيخي25
22603644نور مبارك احمد ال�شحرية26
9968567هاجر عبداهلل را�شد الكلبانية27

حمافظة الداخلية
اأ�سم ال�سركة: النماء للم�ساريع املتميزة

مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة 
الداخلية

تاريخ املقابلة: 16 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم

18958516عائ�شه نا�شر �شعيد ال�شيابية1

22456562فايزه علي حمود العامرية2

26310282مازن را�شد علي الغزايل3

حمافظة الداخلية
اأ�سم ال�سركة: دار ال�سحراء للخدمات الهند�سية

مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة 
الداخلية

تاريخ املقابلة: 19 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
7074902اروى �شعيد حمد ال�شاعدية1
12463643حف�شه عو�ص �شعيد ال�شباحية2
7143022رقيه �شامل عبداهلل املزروعية3
19026669زهره �شامل حمد العبدلية4
10841756�شلمى �شالح جمعان ال�شعدية5
14922433�شمريه علي �شالح الب�شامية6
14829549�شهيله �شامل معيوف املحرزية7
25219875�شذى حمدان �شليمان العامرية8
22159427�شريفه نا�شر �شعيد املع�شرية9

24882315�شياء هلل عزان ال�شارمية10
3518695فاطمه حمد �شامل الهنائية11
11497373في�شل فهد �شامل اليعقوبي12
21356185حممد ايوب احمد ال�شم�شامي 13
14109725مرمي خ�شيف ب�شوك البلو�شية14
20624299ن�شرة خلف �شعّيد اخلزيرية15
9761995هناء �شامل �شالح ال�شكيلية16
14450087هند علي حمد املعمرية17
17273031هنيه علي عامر العوي�شية18
15574824وردة �شعيد عمر املحرزي 19

حمافظة الداخلية
اأ�سم ال�سركة: اآ�سيـا لـلأغـذيــة

مكان املقابلة: املديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة 
الداخلية

تاريخ املقابلة: 24 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
5377486اميان جمعه علي الهنائية1
9273497اميان طالب حمدان اخلرو�شية2
9267887اأمل �شامل طناف الكا�شبية3
7724741اأمريه �شعيد ربيع اليعقوبية4
18608344اآمنه �شعيد حممد الكندية5
16100989تركيه هلل �شعيد ال�شليمية6
14327504زينب مبارك �شامل ال�شيابية7
19650482�شاميه �شامي خلف ال�شعيدية8
12656607�شناء �شبيل �شعبان البلو�شية9

11381642�شفاء جمعه �شعيد الغ�شانية10
21256839�شفيه �شعيد خلفان احلامتية11
12037937عفيه حميد عبداهلل الدرعية12
4464689غ�شيه غا�شي حممد القنوبية13
11768672فاتن خلفان من�شور الرحبية14
18587071فتحيه حممد طالب العزرية15
9145435كوثر �شامل حمد اجلنيبية16
3721367ماجده نا�شر عي�شى العامرية17
15422524منال �شالح خليفه املخينية18
3880162منى مو�شى حمد العبدلية19
11867235ميمونة عدي �شيف البطا�شي20
12985384ندى عبداهلل خمي�ص النا�شرية21

حمافظة الظاهرة
اأ�سم ال�سركة: م�ساريع لوؤلوؤة ال�سوادر

مكان املقابلة: مقر ال�سركة - ينقل )مقابل احلديقة العامة(
تاريخ املقابلة: 15 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
7149906ابراهيم �شيف علي القتبي1
13038584احمد حميد حممد البادي2
8356893احمد �شعيد خمي�ص املنعي3
13537917اأحمد حميد �شليمان البلو�شي4
7266935اأحمد حممد �شعيد العلوي5
22732389را�شد �شامل حممد البادي6
13407993را�شد علي �شيف العلوي7
10372674�شامل م�شعود �شامل املنعي8
12375118�شعيد �شامل �شعيد العلوي9

11274409�شليمان حممد �شليمان البادي10
13577712�شهيل �شعيد �شامل املنعي11
4654136�شيف �شعيد �شامل البادي12
10459558عبداهلل �شامل م�شعود العلوي13
11238872عزان را�شد عبداهلل العلوي14
4472237عي�شي �شعيد �شامل البادي15
10908692حممد خلفان را�شد العلوي16
7561967حممد �شيف احمد العي�شائي17
11499203حممد علي �شعيد البادي18

4124955معت�شم جديد �شعيد العلوي19

7641551وليد علي �شعيد البادي20

حمافظة الو�سطى
اأ�سم ال�سركة: �سركة اينكو الدقم لل�سناعات
مكان املقابلة: دائرة القوى العاملة بالدقم

تاريخ املقابلة: 22 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
13802965الأ�شرف خليفه حليط ال�شماخي1
19803361ايوب حمود حمد املحاربي2
11359238اأحمد را�شد عامر الغافري3
18016085جا�شم اأحمد حممد ال�شاحلي4
13164303حمد اأحمد حممد العا�شمي5
10425589حمد �شيف حممد البارحي6
13026385حميد عبداهلل خليفه احلجري7
12740271خالد �شامل را�شد امل�شيفري8
11369185�شامل را�شد خمي�ص ال�شيابي9

14586732�شامل �شعيد �شامل البادي10
6179918�شعيد اأحمد �شامل تبوك11
62596431�شعيد اأحمد �شعيد الدغي�شي12
11095245�شلطان مبارك حمد الكلباين13
18350364عبداحلكيم خلف بلعرب البطا�شي14
5939404عبدالعزيز �شعود علي ال�شعيلي15
4062622عبداهلل حممد نا�شر اليافعي16
13771267عبداملجيد يحيى را�شد اخلياري17
15710536عمار عبيد نا�شر الرواحي18
11197935فهد �شعود علي التوبي19
11663763مازن حممود مبارك ال�شندودي20
9431181حممد �شامل �شعيد احلكماين21
10031722حممد �شعيد حممد ال�شعدي22
11325747حممود نا�شر حممد العلوي23
19044478مر�شد عامر را�شد احلجري24
10508395نبهان �شليمان حممد اليزيدي25
14026854يحيى �شعيد م�شعود احلو�شني26

حمافظة الو�سطى
اأ�سم ال�سركة: �سركة اينكو الدقم لل�سناعات
مكان املقابلة: دائرة القوى العاملة بالدقم

تاريخ املقابلة: 23 �سبتمرب 2019م
الوقت: 9 �سباحًا

الرقم املدينا�شم املرت�شحم
24249151ابراهيم ثنيان خلفان العمري1
19343921احمد �شامل احمد ال�شحري2
10530367احلارث حمود �شعيد املب�شلي3
8453977املعت�شم نا�شر �شعيد العوي�شي4
13794096اأحمد �شامل را�شد احلجري5
12533351اأ�شعد �شامل را�شد البادي6
4975242ح�شام نا�شر حممد ال�شناين7
7464029حمدان را�شد �شامل ال�شاعني8
21433212خليفه حمد عبداهلل املقبايل9

9514947را�شد �شام�ص خلفان الرا�شدي10
21827965ر�شيد �شلّيم �شعيد العربي11
4821847�شامل حمد را�شد الزرعي12
24325837�شامل حمود عامر الرحبي13
14204454�شامل عبداهلل حمد اآل حموده14
4293865�شليمان حممد �شليمان باعمر15
23648229�شالح �شامل حمود ال�شيابي16
62125226عبداحلكيم عبدالر�شيد مو�شى البلو�شي17
19047142عبدالرحمن علي حمود التوبي18
8080255عمر عبداهلل احمد البلو�شي19
20878272حممد حمد دغيميل احلب�شي20
4190684حممد را�شد حممد الكندي21
10892279حممد �شعيد خلفان الري�شي22
11263358حممد عبداهلل حممد ال�شق�شي23
15499576حممد هلل �شليمان العربي24
20207172حممود �شعيد �شالح امل�شايخي25
23275178م�شلم م�شعود عامر املع�شني26
21750211نا�شر �شعيد علي الوهيبي27
11798801نا�شر حممد نا�شر اخلرو�شي28
13183911هيثم هلل اأحمد العريف29

حمافظة م�سندم
اأ�سم ال�سركة: منتجع احلوا�س ال�ست

مكان املقابلة: دائرة القوى العاملة بدبا
تاريخ املقابلة: 17 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
7943503احمد جا�شم حممد العلوي1
18054906اأريج عبداهلل �شالح احلميدي2
11439366اأميمه مو�شى عبداهلل العبيدانية3
4571181تهاين جميل علي املالكية4
19569567ثرياء خلفان �شامل ال�شعيبية5
20950697حليمه اأحمد �شهبيك البلو�شية6
15473933خلود حممد عبداهلل احلربية7
4148359راويه �شليمان عبداهلل امل�شلمية8

12602825ر�شا حممدح�شن داود اللواتي9

21067517زمزم �شامل حميد البكارية10
5743246�شليمه خمي�ص �شامل الها�شمية11
18547187�شعاع �شعيد �شليمان البلو�شية12
12622479�شفيه خمي�ص علي املنذرية13
6497892عادل �شامل �شعد البو�شعيدي14
14731665عبري �شليمان حمود املعمرية15
8631793عثمان يا�شر �شعيد الغافري16
11801108علي عبداهلل ح�شن البلو�شي17
12542201غايه �شاملني مبارك النعيمية18
15388968فاطمه يعقوب خلفان احل�شنية19
4696713حممد بخيت مطر الكلباين20
6685325مروه �شامل را�شد الزيدية21
20741492معايل زايد علي ال�شيابية22
15555362مو�شى عامر حمود العزري23
12520286ميثى عبداهلل خلف الفار�شية24
5683166نا�شر جميل هلل ال�شويل25
14093285ن�شيبه علي �شامل املعمرية26
14477514نوال عبداهلل �شعيد البلو�شية27
9714814هاجر ح�شن حممد البلو�شية28
9199869هيثم مرهون نا�شر اخلنب�شي29
21817761ولء حممد �شعيد احللحلية30
20557414وليد �شيف �شامل ال�شيابي31

حمافظة م�سندم
اأ�سم ال�سركة: �سركة �سخور م�سندم

مكان املقابلة: دائرة القوى العاملة مبحافظة م�سندم - خ�سب
تاريخ املقابلة: 23 �سبتمرب 2019م

الوقت: 9 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
12097507ابراهيم عبداهلل حممد ال�شحي1
10980471ابراهيم علي معيوف ال�شحي2
4342401ابراهيم فا�شل ا�شحاق املعيني3
10109615ابوبكر حممد عبداهلل اجلزمي4
12304656احمد �شاملني احمد الكمزاري5
3686551احمد عبدالقادر �شيف ال�شحي6
2002235احمد ملح ا�شود ال�شحي7
4158057احمد يحي عي�شى ال�شحي8
3775646جمعه عبداهلل احمد ال�شحي9

12652768�شيف �شلطان �شليمان احلريف10
11455869�شيف حممد �شيف ال�شحي11
6088393�شهاب اأحمد حممد ال�شحي12
13088953طلل احمد دروي�ص ال�شحي13
13361085عارف حممد خما�ص الكمزاري14
10235551عبدالعزيز احمد خمي�ص ال�شحي15
3763171عبداهلل علي ح�شن الكمزاري16
9037332علي عبداهلل حممد اجلني ال�شحي17
6362848عي�شى علي دروي�ص ال�شحي18
3948638في�شل حممد عبداهلل الظهوري19
2910646حممد �شعيد برغو�ص ال�شحي20
12652843حممد �شلطان �شليمان احلريف21
6513901حممد �شليمان عبداهلل ال�شحي22
62151451حممد �شالح حممد ال�شحي23
10378728حممد عبداهلل حممد ال�شحي24
15302058مهند احمد حممد ال�شحي25
8560234نواف حممد عبداهلل ال�شحي26
8528564يا�شر زيد حممد الكمزاري27
5429971يحيى احمد دروي�ص ال�شحي28

حمافظة م�سندم
اأ�سم ال�سركة: �سركة �سخور م�سندم

مكان املقابلة: دائرة القوى العاملة مبحافظة م�سندم - خ�سب
تاريخ املقابلة: 23 �سبتمرب 2019م

الوقت: 10 �سباحًا
الرقم املدينا�شم املرت�شحم
12660992احمد حممد �شم�شوم الكمزاري1
11749256ح�شن عبد اهلل ح�شن الكمزاري2
3917558حمد حممد مالك ال�شحي3
14055274رباع مال اهلل رباع ال�شحي4
3704935�شليمان حممد علي الظهوري5
9910912�شليمان حممد علي الكمزاري6
10868105عبداهلل حممد �شليمان الكمزاري7
11613675عبداملجيد حممد عبداهلل ال�شحي8
10854784غ�شن ح�شن حممد ال�شحي9

12349588فاهم حممد عبداهلل الكمزاري10
10361177قحطان احمد قحطان الكمزاري11
11770826ماجد احمد �شلطان اخلنزوري ال�شحي12
11628022ماجد علي حممد الكمزاري13
12192555حممد ابراهيم حممد الكمزاري14
13509675حممد عبداهلل حممد الظهوري15
11676889م�شعب احمد عبداهلل الظهوري16
11462345معاذ حممد عبداهلل ال�شحي17
13383966مهند ح�شن �شيود الظهوري18


