
 يذرتٍ املنهح انركايهٍ أمساء 

املالحظاخ املؤهالخ انؼهًُح انىظُفح  احلانُح انرخصص االضى انمطاع املنطمح و 
  93دتهىويؼهًح  جمال أول زهرج  تند ضؼُذ تٍ ضهطاٌ  احلثطُح  انطُة يطمط  1
  95دتهىويؼهًح جمال ثاٍَ رخاء تند ػهٍ تٍ ضامل  انرَايُح انطُة يطمط  2
  2003تكانىرَىشيؼهًح  جمال أول رلُح تند  حمًىد تٍ محىد انرحثُح غر تىيطمط  3
  92دتهىو يؼهًح أوىل  جمال ثاٍَ ج فاكهح تند ػثذانرضا تٍ حمطٍ  انهىاذٍتىغر يطمط  4
  91 دتهىو أوىل يؼهًحجمال أول ج غُخح تند ضؼُذ تٍ ػثذاهلل انثهىغٍلرَاخ يطمط  5
  2002تكانىرَىش يؼهًح جمال ثاٍَ ٌ خهىف  انفارضُح خانصح تند مجؼح بلرَاخ يطمط  6
  2004 تكانىرَىشيؼهًح جمال أول طفىل تند ػاير تٍ ضهُم  انؼًرَح صالنح ظفار  7
  98تكانىرَىشيؼهًح أوىل  جمال ثاٍَ نُح ٌيرَى تند أمحذ تٍ ػهٍ انؼحصالنح ظفار  8

  2004تكانىرَىشػهًح  وجمال أول يثخىذح تند ضامل تٍ حمًذ يطٍ مثرَد ظفار  9
  93دتهىويػرفح  جمال ثاٍَ فاطًح تند ػهٍ تٍ ضامل خذاد مثرَد ظفار  10
  94دتهىو يؼهًح أوىل جمال ثاٍَ تُد ضؼُذ  تٍ يطهى َح تند حمادٌوأرخُىخ ظفار  11
  2003تكانىرَىشيؼهًح جمال أول خذجيح تند حمًذ تٍ ػمُم انكاف رخُىخ ظفار  12



  2002رَىش وتكاليؼهًح جمال ثاٍَ اَرصار تند حمًذ انسَذَح وي َسانذاخهُح  13
  93دتهىو يؼهًح أوىل جمال أول  خهُهح تند حيًُ تٍ ضامل احلىلاَُح َسوي انذاخهُح  14
  2001رَىش وتكال  ػهًحوجمال أول ج رَا تند ضهًُاٌ تٍ ػثذاهلل انرَايٍمسائم انذاخهُح  15
  93دتهىويؼهًح جمال ثاٍَ ػُذ تٍ خهفاٌ انرواحُح خهىف تند شمسائم انذاخهُح  16

  2004رَىش وتكاليؼهًح جمال أول زَى تٍ ضؼُذ اجلاترَح يرَى تند ذصحار ظ  جانثاطٍ 17
  94دتهىويػرفح جمال ثاٍَ ػائػح تند ضؼُذ تٍ حمًذ انطؼُذَح صحار انثاطنح ظ  18
  95دتهىويؼهًح أوىل جمال أول ج ذٍأيم تند ػثذاجلهُم ويل حمًذ اهلىانطىَك انثاطنح ظ  19
 و 2004تكانىرَىش  يؼهًح  جمال ثاٍَ   جينح تند خهفاٌ تٍ ضؼُذ انرتُؼٍآانطىَك انثاطنح ظ  20
  95دتهىو يؼهًح جمال أول تذرَح تند ضؼُذ انؼنثىرَح انرضراق  انثاطنح ج   21

  2003رَىش وتكاليؼهًح جمال ثاٍَ َادَح تند محذ تٍ تٍ هاغم انطؼُذَح انرضراق  انثاطنح ج  22
  94دتهىو يؼهًح جمال أول فاَسج تند ػثذاهلل املؼًرَح تركا انثاطنح ج  23

   96 دتهىويؼهًح أوىل جمال ثاٍَ مجُهح تند ضامل تٍ ػثذاهلل املؼىنُح تركا انثاطنح ج  24

  2004تكانىرَىشملح  يغجمال ثاٍَ ضحُىه تند  خهفاٌ  تٍ هاغم انطؼُذَح انربديٍ انربديٍ  25



 

 تكانىرَىش يؼهًح جمال أول تذرَح تند حمًذ تٍ يطؼىد املػاخيُح انربديٍ انربديٍ   26

  2003رَىش وتكاليؼهًح جمال أول مسُح تند راغذ تٍ محُذ احلامتٍ ػربٌ  انظاهرج  27
  2003تكانىرَىشيؼهًح جمال ثاٍَ تثُنح تند ضامل تٍ محُذ انؼهىٌ ػربٌ  انظاهرج  28

  93دتهىويػرف جمال أول صالذ تٍ ضامل تٍ حمًذ احلدرٌ اتراء   ظ انػرلُح 29
  89دتهىويؼهًح أوىل جمال ثاٍَ راَح تند حمًذ تٍ ػهٍ احلدرٌ اتراء    ظانػرلُح  30
  92دتهىويػرف ل جمال أومحُذ تٍ ضامل تٍ ػثذاهلل  انطاملٍ املضُيب  ظانػرلُح  31
  2004رَىش وتكاليؼهًح جمال ثاٍَ غري تند حمًذ تٍ راغذ انثىضؼُذَح باملضُيب  ظ انػرلُح 32

  86دتهىويؼهًح أوىل جمال أول َطري تند صاحل تٍ َىضف  انغُالَُح صىر  جانػرلُح  33
  98تكانىرَىش أخصائٍ ذذرَة ينرذب جمال ثاٍَ طالل تٍ محىد تٍ يانك املطرورٌ صىر  جانػرلُح  34
  2003تكانىرَىشيؼهًح أوىل جمال ثاٍَ ػُذج تند حمفىظ تٍ حمًذ املطاػنُح شخؼالٌ  جانػرلُح  35

  92دتهىو يؼهًح جمال أول  ضهىي تند مخُص تٍ ػهٍ انراضثُح خؼالٌ انػرلُح ج  36

  84تكانىرَىشيػرف رَاضُاخ جمال ثاٍَ  ٌحمًذ انرهاو ٌحمًذ بهًُا انىضطً  36

  2002رَىش وتكاليؼهًح جمال أول انسدخانُح  تذرَح تند يىىل خبعدتا ويذحا يطنذو  37


