
 

 معهد العلوم اإلسالمية بالسويق
 

 م2013/2014للعام الدراسي  كشف بيانات الطالب الصف الثاني عشر ) أ (
 

 الرقم املدني القيد املواد رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية أســــــم الطـــــالب م

 13442871 منقول حبته 99311406 94008249 قريات عماني إبراهيم بن خالد بن مجعة الوهـــــيــبــــي 1
 22298278 منقول حبته 99563197 94457250 السويق عماني ديـــــــــالشي ادريس بن سويد بن عيسى 2
 12060898 منقول حبته 98033833 98073557 مسائل عماني يـــــلـــالذه احلسني بن حممد بن حمسن 3
 22429921 منقول حبته 93977870 96611736 الرستاق عماني ريــــــــــــالعب زكريا بن سيف بن حممد 4
 02422743 منقول حبته 95118390 98946820 السيب عماني شوقي بن غريب بن ناصر اجلابــــــــري 5
 10516121 منقول حبته 99423894 96533712 السويق عماني يـــــاخلروص عبداهلل بن صاحل بن سيف 6
 20865309 منقول حبته 97709900 92737219 مسائل عماني د اهلشامـــــــــــــيعمار بن علي بن حمم 7
 19504625 منقول حبته 92361929 92204495 السويق عماني وريــــــــاملن جماهد بن خليفة بن ناصر 8
 10892602 منقول حبته 99240114 98177566 مسائل عماني ديــــــــالراش حممد بن راشد بن سليمان 9
 21883841 منقول حبته 9822248 99161799 العوابي عماني ريـــــــــــــالبح ناصر بن خلف بن ناصر 10
 11771809 منقول حبته 95152631 97091699 السويق عماني يـــــــاخلروص هيثم بن سليمان بن محود 11
 21318474 منقول حبته 99788177 93692798 الرستاق عماني يــــــــــــاملكدم ياسر بن مبارك بن سعيد 12



 
 كشف بيانات الطالب الصف الثاني عشر ) ب (

 

 
 

 

 الرقم املدني القيد املواد رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية أســــــم الطـــــالب م

 18728173 منقول تطبيقية 93692902 92209096 الرستاق عماني ريــــــــــــاملعم محد بن ناصر بن ماجدأ 1

  منقول تطبيقية 94322321 99411149 الرستاق عماني ذريــــــــــملنا الفضل بن ناصر بن راشد 2

 13927546 منقول تطبيقية 98281714 99787602 احلمراء عماني داؤود بن سليمان بن محد الـعــبــــــــري 3

 12775448 منقول تطبيقية 97789224 99721271 السويق عماني عبد اهلل بن مخيس بن عبد اهلل البلوشــي 4

 1201178 منقول تطبيقية 95039792 92118754 مسائل عماني عبد اهلل بن هالل بن امحد البهالنــــــــــي 5

 11841428 منقول تطبيقية 99540188 92726230 العوابي عماني يـــاهلطالعلــي بن سالـم عبدالرمحن بن  6

 09293839 منقول تطبيقية 96281017 99561281 اخلابورة عماني يــــــــــاحلوسن حممد بن سامل بن سعيد 7

 09027245 منقول تطبيقية 95828722 99384280 العوابي عماني هشام بن ضاوي بن حميل اهلطالـــــــــي 8



 

 
 كشف بيانات الطالب الصف احلادي عشر ) أ (

 يتبع...

 م
 الرقم املدني القيد املواد رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية أســــــم الطـــــالب

 21450277 منقول حبته 95890829 99387743 بركا عماني أحـــمد بن محـــيد بن مخـــيس الرقــيشي 1

 1032428 منقول حبته 99338503 92525232 السويق عماني أمحـــــد بن فايز بن خلـــيفة القويــــطعي 2

 19013051 منقول حبته 99844162 93952800 العوابي عماني حـــمد بن حمســـن بن محد الـــخروصيأ 3

 10818303 منقول حبته 99625998 94160609 وادي املعاول عماني أزهر بن ناصـــــر بن سعيــــــــد الـناعيب 4
 18490502 منقول حبته 99216447 92831734 الرستاق عماني أســامه بن حمــــمد بن عــلي الــــساملي 5

 11355806 منقول حبته 93857857 94388243 السويق عماني الوارث بن مجـــــيل بن محــــــد النعماني 6

 25144266 منقول حبته 92719171 91179080 السويق عماني أجمـــد بن عبداهلل بن سليـــــمان الشكيلي 7

 22394735 منقول حبته 92230627 96938917 وادي املعاول عماني اليحــمديأنس بن ناصــر بن عـــــــــلي  8

 15278027 منقول حبته 99694907 97101188 السويق عماني إياس بن هــــــــالل بن محــيد املقــبايل 9

 11647293 منقول حبته 96542959 97792665 خنل عماني جالل بن هالل بن ســـــــعيد الــــحضرمي 10

 25926019 منقول حبته 99444859 91114912 الرستاق عماني سلـيمان بن محـــد بن سلـيمان املعــمري 11

 09962489 منقول حبته 99127143 98511558 صحم عماني ســـنان بن سيف بن خــــــلف الشــــيدي 12

 20827711 منقول حبته 99527030 94027101 السويق عماني عاصـــم بن عــــلي بن ســـــــامل الذيــابي 13
 10075966 منقول حبته 99210895 94116185 املصنعة عماني عبدالرحـمن بن مجعة بن عـلي املشـريف 14
 19838313 منقول حبته 95991203 94342279  عماني عبدالعزيز بن سعيد بن عامر اخلروصــي 15



 
 أ (تابع كشف بيانات الطالب الصف احلادي عشر ) 

 

 

 

 
 

 م
 الرقم املدني القيد املواد رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية أســــــم الطـــــالب

 10561517 منقول حبته 95295996 96189660 الرستاق عماني عــبدالعزيزبن صاحل بن سيف املزروعي 16

 10221043 منقول حبته 97100700 95851751 شناص عماني علي بن سليـمان بن عـلي املخــــــــمري 17

 14973659 منقول حبته 95140705 98939571 صحم عماني عــــمر بن محـــــد بن محـــــيد السعيدي 18
  منقول حبته 99553699 92557183 السويق عماني فيصل بن سامل بن مخيس املقبـــــــايل 19

 10991747 منقول حبته 99466687 99157089 قالسوي عماني فيصل بن علي بن مخيس الريامـــــــــي 20

 22048848 منقول حبته 99478843 93515894 بركاء عماني مازن بن حممـــد بن عــــلي البــــــــدري 21

 10626463 منقول حبته 99339511 - السويق عماني حمــــمد بن سامل بن ســــــــعيد القـنوبي 22

 20802555 منقول حبته 99209430 95152990 املصنعه عماني د الغـــافـريحمـمود بن خــليفة بن حمــم 23

 10257232 منقول حبته 99266577 95957752 اخلابوره عماني مرشــد بن عبد الصـمد بن سعـيد الكيومي 24

 10852901 منقول حبته 99443241 93337507 السويق عماني منتـظر بن تعيـب بن حمــــــــمد الشـيـدي 25

 18998836 منقول حبته 92345759 96502275 السويق عماني ناصــر بن مبــارك بن سامل املعــــــمري 26

  منقول حبته 99782536 97022902 بركاء عماني نوح بن سليــمان بن ناصـــر اخلروصــي 27
 12754014 منقول حبته 95390023 94028354 بركاء عماني حييى بن أمحد بن ناصر احلـــــــــراصي 28



 
 كشف بيانات الطالب الصف احلادي عشر ) ب (

 
 
 
 
 
 

 م
 الرقم املدني القيد املواد رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية أســــــم الطـــــالب

 23097443 منقول تطبيقية 99212378 98107202 الرستاق عماني أحـــمد بن محد بن مبارك اخلـــــــضوري 1
  منقول تطبيقية 92288783 95700738 السويق عماني أمين بن سلــــيم بن محــــــيد الصـــاحلي 2
  منقول تطبيقية 92885615 98267813 بركا عماني محـــــد بن راشـــــد بن محد الوهــــــييب 3
  منقول طبيقيةت 92955404 97841969 السيب عماني خالد بن سعـــود بن سعيــــــــــد الريامي 4
  منقول تطبيقية 92510972 94080916 خنل عماني معـاذ بن سامل بن مــــــــحفوظ املـشريف 5
  منقول تطبيقية 93385954 99532187 الرستاق عماني حممد بن عبداهلل بن حممد الــــــغافري 6
  منقول تطبيقية - 94033404 مسقط تنزاني حممــد بن ناصر بن سامل اهلطــــــــــايل 7
  منقول تطبيقية 951262058 93305821 الرستاق عماني حممود بن حـمد بن حارب املــــــــعمري 8
  منقول تطبيقية 98833031 92930080 الرستاق عماني حممود بن محود بن راشـــــد الناصري 9
  منقول تطبيقية 99226669 96388290 السويق عماني عزان بن سيف بن محود البوســــــعيدي 10
  منقول تطبيقية 92523542 95375958 صحم عماني عمــــــــر بن خلفان  بن ســـيف الوهييب 11
  منقول تطبيقية 9923531 95059430 الرستاق عماني هاشـــم بن مخيس بن مجــــعه اهلامشي 12



 
 كشف بيانات الطالب الصف العاشر ) أ (

 

 يتبع...
 

 الرقم املدني القيد أســـــــــــــــم املدرسة رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية البأســــــم الطـــــ م

 20776528 منقول النعمان بن بشري - 97073418 الرستاق عماني أمحد بن محــد بن مالك الــــــــــعويف 1
 11643983 منقول اإلمام سعيد بن عبداهلل 99872300 96464291 الرستاق عماني أمحد بن سيف بن ناصر احلراصي 2
 15278045 منقول الوارث بن كعب 99494907 - السويق عماني بايلـأسامه بن هــــــــالل بن محــيد املقـ 3
 10948393 منقول حممد بن املعال الكندي 99431206 99450346 اخلابورة عماني أسحاق بن عبداهلل بن سامل السعيدي 4
 11912879 منقول كعب بن زيد 99415483 97219687 السيب عماني حل بن أمحد  البوسعيديأنس بن صا 5
 23616639 منقول حممد بن سليمان املفرجي 99563085 97429644 خنل عماني اخلطاب بن عبداهلل بن حممد الريامي 6
 11854775 منقول ساسيشيدة للتعليم األ 99366111 95158866 صحم عماني املثنى بن راشد بن سيف الشيدي 7
 11568638 منقول السويق للتعليم األساسي 99410077 99799775 السويق عماني سامل بن أمحد بن سامل املقبايل 8
 10843395 منقول صهيب بن سنان 99317585 99503447 الرستاق عماني سامل بن طالب بن خليفة املعمري 9
 14308918 منقول محود بن عزان البوسعيدي 99355902 99728318 بركا عماني عبد الرمحن بن عبيد بن فائل احلكماني 10
 19055042 منقول املربد 99354146 92494872 السويق عماني عبد العزيز بن سعيد بن محد النوفلي 11
 12021209 منقول الشيخ محدان اليوسفي 99808885 93637432 السيب عماني عبد املللك بن حبيب  بن محود احلسيين 12

 11666188 منقول أسعد بن زرارة 99336080 91218494 املصنعة عماني عبدالرمحن بن حممد بن سيف الفرعي 13
 11301935 منقول سحبان بن وائــــــل 99436812 91218494 بركا عماني عبدالعزيز بن راشد بن علي البدري 14
 12041149 منقول عمرو بن اجلموح 95055766 96644122 بركا عماني عبداهلل بن مخيس بن حممد البحري 15



 
 كشف بيانات الطالب الصف العاشر ) أ (تابع .. 

 

 

 م
 الرقم املدني القيد أســـــــــــــــم املدرسة رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية أســــــم الطـــــالب

 11115976 منقول سعد بن الربيع - 93646523 اقالرست عماني علي بن سعيد بن سامل الرحمي 16

 11268983 منقول جعفر بن أبي طالب 99411132 96220414 صحم عماني عمر بن علي بن عبداهلل الوهييب 17

 15066513 منقول النعمان بشري 92877114 93281310 الرستاق عماني عمران بن ناصر بن ماجد املعمري 18
 10861058 منقول صاحل بن املتوكل 99773741 - مسائل عماني الرواحي عيسى بن سامل بن مبارك 19

 14294819 منقول السويق للتعليم األساسي 97174432 - السويق عماني عيسى بن سليمان بن مخيس الشكيلي 20

 11870261 منقول السويق للتعليم األساسي 99419099 99427232 السويق عماني فراس بن بدر بن سيف اخلروصي 21

 23006013 منقول عبداهلل بن العباس 99776011 98519102 السويق عماني مالك بن راشد بن سامل اجلهوري 22

 14577577 منقول الفضل بن العباس 92930080 98833031 الرستاق عماني حممد بن محود بن سعيد احلراصي 23

 11694721 منقول اح بن العقبةالوض - 94468288 خنل عماني حممد بن سامل بن خلفان اخلايفي 24

 14018157 منقول سعد بن الربيع 92239946 96996399 الرستاق عماني حممد بن سليمان بن هالل اجللنداني 25

 17912095 منقول سلمة بن سعد 92335329 - السويق عماني مرشد بن علي بن مرهون اخلنبشي 26

 12883434 منقول حممد بن شيخان الساملي 99226877 96140490 السيب عماني مروان بن حممد بن علي الغافري 27
 11145051 منقول  99430800 98583835 السويق عماني معتصم بن سامل بن سلطان الشبييب 28



 شف بيانات الطالب الصف العاشر ) ك

 

 

 الرقم املدني القيد أســـــــــــــــم املدرسة رقم هاتف ويل األمر رقم اهلاتف الوالية اجلنسية أســــــم الطـــــالب م

 24258456 منقول سحبان بن وائل 99558666 96560870 بركاء عماني أمحد بن سيف بن سامل الفضيلي 1

 20180383 منقول اخلليل بن شاذان للتعليم االساسي 99452104 98817996 خنل عماني اخلطاب بن ناصر ين سعيد اخلنجري 2

 20818289 منقول اإلمام خنبش بن حممد للتعليم االساسي 92178848 95491749 املصنعة عماني سعيد بن مبارك بن محيد املالكي 3

 11726962 منقول الفضل بن عباس للتعليم األساسي 99200474 98887275 الرستاق عماني سلطان بن حممد بن سامل  احلراصي 4
 17906925 منقول ساسيمدرسة اإلبداع للتعليم األ - 96941759 صحم عماني عبد العزيز بن عبداهلل بن سعيد السعيدي 5

 21318455 منقول مدرسة النعمان بن بشري 99788177 97849084 الرستاق عماني عبد العزيز بن مبارك بن سعيد املكدمي 6

 207790708 منقول العقدة للتعليم االساسي 99789259 - بركاء عماني عبدالرمحن بن حممد بن مجعة املالكي 7

 15109805 منقول عبد بن اجللندي للتعليم االساسي 99724104 93996535 بركاء عماني هلل النبهانيعبداهلل بن سليمان بن عبداا 8

 11795659 منقول مدرسة الوارث بن كعب 99440349 97854576 السويق عماني عبداهلل بن علي بن مخيس اجلابري 9

 13417691 منقول ة شيدة للتعليم االساسيمدرس 99460582 91188743 صحم عماني عزان بن سعيد بن عبداهلل الشيدي 10

 11279115 منقول األحنف بن قيس للتعليم األساسي 95081955 93997804 السويق عماني عمران بن خليفة بن محد املعريكي 11

 22005967 منقول األحنف بن قيس للتعليم األساسي 99432015 99717288 السويق عماني حممد بن مخيس بن سامل اجلهوري 12

 24303804 منقول مدرسة سحبان بن وائل 99558666 92766993 بركاء عماني حممد بن داود بن سامل الفضيلي 13

 12196905 منقول الصبيخي للتعليم األساسي 97176678 91264747 السويق عماني مروان بن سامل بن سويد البكاري 14

 110499194 منقول الوضاح بن عقبة للتعليم األساسي - 94494741 خنل عماني مشعل بن سيف بن عبداهلل اجللنداني 15
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