الطلبة المجيدين في التحصيل األكاديمي للعام األكاديمي 2018-2017
طلبة

قسم الهندسة
الرقم

االسم
خلفان بن زاهر بن سعيد الناعبي
محمد بن حسن بن جمعه الشيدى
الحسين بن علي بن محمد المقبالي
عبدهللا بن علي بن سالم البلوشي
عبدهللا بن سليمان بن ناصر الغيثي
مضر بن محمد لن علي العدوي
عبدهللا بن سرحان بن عبدهللا الريسي

EM1
EM2
EM3
EM4
EM5
EM6
EM7

قسم الهندسة
الرقم
EF1
EF2
EF3
EF4
EF5
EF6
EF7
EF8
EF9
EF10

طالبات
االسم
خولة بنت خميس بن سيف آل عبدالسالم
ريما بنت عبدهللا بن سعيد السعدية
فاطمة بنت عبدهللا بن على الفارسية
أماني بنت سعيد بن محمد الغيثية
العنود بنت علي بن خميس العيسائية
مزنة بنت حسن بن عبدهللا البلوشية
خديجة بنت محمد بن عبدهللا العجمية
موزة بنت علي بن خلفان الوشاحية
آالء بنت مرزوق بن راشد الريسية
خولة بنت سالمين بن مقدم الرئيسية

قسم الدراسات التجارية

طلبة

الرقم

االسم

BM1

بدر بن خميس بن مبارك المقبالي

قسم الدراسات التجارية
الرقم
BM2

طالبات
االسم

هاجر بنت راشد بن محمد الشيدية

قسم تقنية المعلومات
الرقم

االسم

عنود بنت سليمان بن حمد السعيدية
ثريا بنت راشد بن سعيد السعيدية
أمامه بنت حسن بن محمد العجمية
فاطمة بنت على بن عبدهللا النوفلية
موزة بنت سالم بن محمد المزروعية
ثريا نت سالم بن راشد الوشاحية
رحمة بنت فهد بن محمد المعمرية
ايمان بنت مطر بن خلفان الوشاحية

ITF1
ITF2
ITF3
ITF4
ITF5
ITF6
ITF7
ITF8

مركز اللغة اإلنجليزية
الرقم
ELCM1
ELCM2

طلبة
االسم

أحمد بن عبدهللا بن ناصر الريسي
حمود بن سعيد بن علي المقبالي

مركز اللغة اإلنجليزية
الرقم
ELCF1
ELCF2
ELCF3

طالبات

طالبات
االسم

نور الهدى بنت محمد بن سلطان الشبلي
حمده علي محمد المزروعية
ريان ياسر سليمان المعمرية

األنشطة للعام األكاديمي 2018-2017
األنشطة العلمية
دوليا
طلبة

مسابقة هواوي للشبكات – جمهورية الصين الشعبية المركز الثالث
اإلسم

الرقم
 Am1مروان بن عبدهللا بن علي السيفــــــــــــــــــي

مسابقة هواوي للشبكات – جمهورية الصين الشعبية المركز الرابع
اإلسم

الرقم
 Am2خليفة بن جمعه بن محمد البلوشــــــــي
 Am3راشــــــــــد بن حمدان بن علي البــــــادي

طالبات

مسابقة هواوي للشبكات – جمهورية الصين الشعبية المركز الثالث
اإلسم

الرقم
 Af1عفراء بنت سيف بن خلفان الكعبيـــــــــــــة
 Af2عائشة بنت خميس بن عبـدهللا الحوسنيــــــة

األنشطة العلمية
محليا
طلبة
مسابقة  Zeal 2018المقامة بالكلية التقنية بالمصنعة المركز الثاني
فعالية  Monolith 2018المقامة بالكلية التقنية بعبري المركز الثاني
الرقم
 Am4سعيد بن حمد بن سالمين الهنائـــــــــــي

اإلسم

مسابقة انترنت األشياء في مهارة ال كويز بي المركز الثاني
مسابقة ماراثون التكنولوجيا في مشاريع التخرج المقامة بالكلية التقنية بإبراء
المركز األول
اإلسم

الرقم
 Am5عاصـــــــــم بن سليمان بن عبيد المحرزي

محليا
طالبات
مسابقة المهارات العمانية في مهارة حلول البرمجيات المقامة بمركز عمان الدولي
للمعارض بإشراف و تنظيم وزارة القوى العاملة المركز الثاني
اإلسم

الرقم
 Af3رحمة بنت فهد بن محمد المعمريـــــــــــة

مسابقة المهارات العمانية في مهارة تصميم المواقع اإللكترونية المقامة بمركز
عمان الدولي للمعارض بإشراف و تنظيم وزارة القوى العاملة المركز الثاني
اإلسم

الرقم
 Af4بدور بنت راشد بن بخيت السعيديـــــــــة

مسابقة المهارات العمانية في مهارة التصميم الجرافيكي المقامة بمركز عمان
الدولي للمعارض بإشراف و تنظيم وزارة القوى العاملة المركز الثالث
اإلسم

الرقم
 Af5كوثر بنت سعيد بن عبدهللا الحوسنيــــة

مسابقة المهارات العمانية في مهارة الشبكات المقامة بمركز عمان الدولي
للمعارض بإشراف و تنظيم وزارة القوى العاملة المركز الثالث
الرقم
 Af6مروة بنت احمد بن عبدهللا البلوشيــــــــة

اإلسم

مسابقة  Zeal 2018المقامة بالكلية التقنية بالمصنعة

المركز األول
اإلسم

الرقم
 Af7مروة بنت عبيد بن خميس الكحاليــــة
 Af8باسمة بنت علي بن سليمان الشبليــــــة
 Af9مروه بنت سالم بن منصور العمريـــــــــة

مسابقة  Zeal 2018المقامة بالكلية التقنية بالمصنعة المركز الثاني
فعالية  Monolith 2018المقامة بالكلية التقنية بعبري المركز الثاني
 Af10أماني بنت أحمد بن سعيد المكتوميـــة
 Af11شهيرة بنت سعيد بن عبيد المعمريــــــة

فعالية  Monolith 2018المقامة بالكلية التقنية بعبري
المركز الثاني
الرقم

اإلسم

 Af12فايزة بنت خلفان بن حمدان السعيديــة
 Af13شهد بنت خالد بن سيف الروشديـــــــــة

المناظرات باللغة العربية المقامة بالكلية التطبيقية بصحار المركز األول
الرقم

اإلسم

 Af14عائشة بنت محمد بن علي العمريـــــة
 Af15فيض النور بنت عاصم بن عبدالنور الفارسيــة
 Af16خديجة بنت علي بن محمد المقباليــــة

نـــدوة التعليم الذكــي و تكنولوجيا المعلومات المقامة بالكلية التقنية بإبراء
األول في عرض ورقة عمل بحثية
اإلسم

الرقم
 Af17ميساء بنت عبدهللا بن خلفان الغيثيــــة

مسابقة ماراثون التكنولوجيا في مشاريع التخرج المقامة بالكلية التقنية بإبراء
المركز األول
اإلسم

الرقم
 Af18عبير بنت عبدهللا بن راشد البلوشيــــــة
 Af19خديجة بنت محمد بن سيف الزيديــــة

مسابقة انترنت االشياء المقامة بالكلية التقنية العليا
المركز الثالث
الرقم
 Af20مروة بنت سالم بن جمعة المريخيـــــــــة
 Af21حليمه بنت مطر بن علي الحمدانيــــــة
 Af22آمنه بنت علي بن محمد الفارسيــــــــــة
 Af23شفاء بنت عبدهللا بن سليمانالمقباليــــــة

اإلسم

األنشطة الرياضية
محليا
بطولة مؤسسات التعليم العالي لكرة الطائرة – المقامة بالمجمع الرياضي بصحار
المركز الثاني
اإلسم

الرقم
Vm1
Vm2
Vm3
Vm4
Vm5
Vm6
Vm7
Vm8
Vm9
Vm10

خالد بن سالم بن خميس المزيــــــــــــــني
عبدالرحمن بن عبدهللا بن سالم الشيزاوي
يوسف بن هالل بن عبدالمحسن الشيــزاوي
مروان بن سالم بن راشد الشبـــــــــــــــلي
مصطفى بن حسن بن محمد البحـــــراني
عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الجابـــــري
نبراس بن إبراهيم بن علي المعمـــــــــــري
محمد بن قاسم بن علي العجمــــــــــــي
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الصالحــــي
غيث بن راشـــــد بن محمد الغيثـــــــــي

بطولة اليونفرسياد األول – المقامة بجامعة السلطان قابوس
الثاني في تنس الطاولة زوجي
اإلسم

الرقم
 Vm11علــــــي بن نجف بن حمــد العجمـــــي
 Vm12اسماعيل بن عبدهللا بن إبراهيم الفارســي

بطولة اليونفرسياد – المقامة بمجمع السلطان قابوس الرياضي (مسقط)
الثالث في الجري 100متر
اإلسم

الرقم
 Vm13المؤمن بن خليفة بن علي أل عبدالســــالم

جماعات األنشطة الطالبية
الرقم
 Vm14جماعة التصوير

االسم

 Vm15جماعة سواعد الخير
 Vm16نادي الهندسة
 Vm17نادي الدراسات التجارية

الرقم
Vf1
Vf2
Vf3
Vf4
Vf5
Vf6

االسم
جماعة ابعاد الجرافكس
التوجيه والرشاد
جماعة االعالم
المجلس الطالبي
نادي تقنية المعلومات
نادي اللغة االنجليزية

