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 حفل تخريج طلبة كلية العلوم
التطبيقية بنزوى لعام ٢٠١٩ م





 كلمة معالي الدكتورة راوية
البوسعيدية

وزيرة التعليم العالي

اليوم تحتفل  إذ  التطبيقية  العلوم  كليات   إن 
واإلنسانية؛ العلمية  المجاالت  شتى  في   بمخرجاتها 
باتت التي  الناجحة  الشبابية  بالنماذج  تفتخر   فإنها 
السلطنة، في  األعمال  ريادة  قطاع  في   تنافس  
للدولة، المحلي  االقتصاد  رفد  في  تدريجيا   وتسهم 
هذه جهود  لوال  تظهر  أن  النماذج  لهذه  يكن   ولم 
الطلبة لدى  األعمال  ريادة  ثقافة  غرس  في   الكليات 
 من خالل تضمين نماذج دولية ومحلية لريادة األعمال
 في مقرراتها األكاديمية، إضافة إلى الدور الذي تقوم
 به مراكز التدريب والتوجيه الوظيفي الطالبي متمثال
والمشاركة األعمال  رواد  مع  الحوار  فرص  توفير   في  
 في المعارض والندوات والمؤتمرات التي تثري الطالب
الطالبية الشركات  تشجيع  مع  الجانب،  هذا   في 
 وتوجيهها وتوفير الدعم الالزم الستمرارها، ومن هنا
النماذج هذه  وضع  إلى  والخريجات  الخريجين   ندعو 
خطوط يرسمون  وهم  أعينهم  نصب   الواعدة 
حياتهم. من  المرحلة  هذه  تعقب  التي   المستقبل 
 كما أن المتابع لمسيرة العمل التطوعي في الدولة
والعمل المجتمعية  المسؤولية  نمو  مدى   ليالحظ 
تكن ولم  الشباب،  لدى  المواطنة  وحس   التطوعي 

 الكليات في منأى عن غرس هذا الحس لدى الشباب
خطط تضمين  عبر  لديهم  المواطنة  قيم   بتعزيز 
والورش والمناشط  بالفعاليات  الطالبية   األنشطة 
خالل من  التطوعي  والعمل  بالمواطنة  ُتعنى   التي 
التطوعية واألعمال  السنوية  الجّوالة   معسكرات 
العمانية الهوية  تعزيز  إلى  إضافة   المجتمعية، 
الشباب ودور  لعمان  الحضاري  الدور  على   بالتركيز 
 في بناء عمان والحفاظ على إنجازاتها. من جانب آخر
أكاديميين الكليات من   ندعو جميع منتسبي هذه 
 وأكاديميين مساندين وإداريين وطالب إلى مواصلة
 جهودهم من أجل تحقيق االعتماد المؤسسي الذي
لتقويم األكاديمي  لالعتماد  العمانية  الهيئة   تنفذه 
المؤسسية. للمعايير  الكليات  هذه  استيفاء   مدى 
 وفي الختام، نبارك لخريجي وخريجات كليات العلوم
بما األولى  الجامعية  للمرحلة  إنهاءهم   التطبيقية 
معارف من  به  زودتهم  وبما  تحديات،  من   اكتنفها 
في مسيرتهم  متابعة  لهم  تكفل   ومهارات 
المجتمع في  الفاعل  واإلسهام  والتطبيق  .البحث 

٤



.

الكليات من  بنزوى  التطبيقية  العلوم  كلية   تعد 
وهي العالي،  التعليم  في  الرائدة   الجامعية 
في التقدم  تحقيق  إلى  تهدف  أكاديمية   مؤسسة 
إثراء على  وتعمل  والفكر  والثقافة  العلم   مجاالت 
المعرفة آفاق  وتوسيع  اإلنسانية،  الحضارة   وإغناء 
االقتصادية التنمية  تحقيق  في  واإلسهام   البشرية 
في الكلية  تقع  عمان  سلطنة  في   واالجتماعية 
مسقط عن  وتبعد  نزوى  بوالية  الداخلية  محافظة 
على طالبها  باستيعاب  بدأت  وقد  تقريبا،  كم   ١٧٠ 
األكاديمي ١٩٩٥/١٩٩٤ العام  الجامعي في  المستوى 
 وتخرجت أول دفعة في العام األكاديمي ١٩٩٨/١٩٩٧
العالي من التعليم  وزارة  إشراف  الكلية تحت   وتأتي 
التطبيقية العلوم  لكليات  العامة  المديرية  خالل 
كليات خمس  تحويل  اعتماد  تم  م   ٢٠٠٧ عام   وفي 
على واإلبقاء  تطبيقية  علوم  كليات  إلى   تربوية 

مسماها تغيير  تم  أن  إلى  بالرستاق  التربية   كلية 
بموجب وذلك  التطبيقية  للعلوم  كلية   إلى 
م  ٢٠١٧ عام  وفي   ٢٠٠٨/  ٨٨ رقم   الوزاري   القرار 
للتربية كلية  إلى  أخرى  مرة  مسماها  تغيير  تم 

نبذة عن الكلية
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أوئل خريجي الكلية لعام ٢٠١٩م

تماضر بنت علي بن سعيد العبرية
أميمة بنت محمد بن يحيى الكندية

مالك بنت أحمد بن محمد الهشامية
عهود بنت خليفة بن ناصر العامرية

فصايل بنت سعود بن سالم الرواحية
رقية بنت سعيد بن سيف الطوقية

خلود بنت خالد بن حمد النبهانية
شريفة بنت عبداهلل بن سالمين الشحية
صفاء بنت يعقوب بن صالح البوسعيدية

زمزم بنت إسماعيل بن إبراهيم التوبية

اإلعالم الرقمي
الصحافة

العالقات العامة
إدارة اإلعالم

التصميم الجرافيكي
التصميم الجرافيكي

التصميم الرقمي
التصميم الداخلي

إدارة األعمال الدولية
المحاسبة

جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا

ممتاز

التقديرالتخصصاسم الطالب
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أسماء الخريجين

التخصص: اإلعالم الرقمي

التخصص: المحاسبة

دبلوم إدارة األعمال الدولية   

التخصص: اإلعالم الرقمي

دبلوم  االتصال الجماهيري

اليزيد بن زايد بن عبداهلل التوبي

عزان بن نواب بن فقير الزدجالي
هزاع بن خليفة بن محمد الصبحي

  هيثم بن سليمان بن سالم الكمياني

سعيد بن حمد بن سعيد الرواحي
طارق بن حميد بن هاشل المخمري   

محمد بن مطر بن راشد التوبي

   سعيد بن هالل بن علي الندابي

محمد بن ناصر بن سليمان المعمري
سالم بن ناصر بن سالم العبري

بكالوريوس برنامج دراسات االتصال

بكالوريوس برنامج  االتصال الجماهيري

التخصص: إدارة األعمال الدولية

بكالوريوس برنامج إدارة األعمال الدولية
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أسماء الخريجات

التخصص: اإلعالم الرقميالتخصص: اإلعالم الرقمي

التخصص: الصحافة

التخصص: العالقات العامة

التخصص:إدارة اإلعالم

خلود بنت حمود بن جمعة الحضرمية
رحاب بنت سعيد بن حميد المفرجية
مريم بنت عبداهلل بن راشد السيابية

اعتدال بنت خليفة بن حمود الهنائية
العنود بنت إبراهيم بن أحمد الفرقانية
أماني بنت سالم بن سليمان الحاتمية

أميمة بنت صالح بن ناصر البطرانية
أنوار بنت حمدان بن علي المفرجية
تماضر بنت علي بن سعيد العبرية
ثريا بنت سعّيد بن سعيد العبرية

جواهر بنت جمعة بن ناصر العبيدانية
خديجة بنت سعيد بن راشد الحاتمية
شروق بنت سعيد بن سالم الهنائية
صفـاء بنت سليمان بن ناصر العبرية
عائشة بنت علي بن سيف السعدية

عبير بنت خلفان بن سعيد الوحشية
عهود بنت عيسى بن عيسى الكندية

فاطمة بنت عبداهلل بن محمد المعمرية
مزنة بنت عبداهلل بن ناصر القاسمية
موزة بنت سعيد بن علي الدوحانية

نضال بنت أحمد بن سعود الهطالية
نوف بنت علي بن سالم الوهيبية

موزة بنت سعيد بن علي الدوحانية
نضال بنت أحمد بن سعود الهطالية

نوف بنت علي بن سالم الوهيبية

مريم بنت علي بن عناد السيابية

شريفة بنت مبارك بن إبراهيم الزدجالية
نجالء بنت ثويني بن عبيد اليحيائية

نوف بنت خلفان بن سالم العيسائية

عهود بنت خليفة بن ناصر العامرية

بكالوريوس برنامج االتصال الجماهيريبكالوريوس برنامج دراسات االتصال
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أسماء الخريجات

التخصص: الصحافة
أميمة بنت محمد بن يحيى الكندية

جهينة بنت راشد بن علي الحضرمية
زوينة بنت عمر بن عبيد الجهضمية

عهود بنت ناصر بن راشد الجرادية
فاطمة بنت علي بن سالم الهنائية

التخصص: العالقات العامة
أزهار بنت نصيب بن سعد السيابية

الريم بنت حافظ بن عبداهلل البلوشية
آمال بنت ناصر بن غصن المعمرية
آمنة بنت أحمد بن سعيد الريامية
آمنة بنت مرزوق بن جميع الريامية

انتصار بنت ناصر بن سنان الحراصية
أنهار بنت حمود بن حسن الجنيبية

أنوار بنت علي بن حمد الصبحية
بشرى بنت علي بن خلفان المفرجية

ثويبة بنت عبداهلل بن سالم المسرورية
رفيدة بنت خميس بن سالم الشكيلية

سارة بنت جمعة بن غريب الراشدية
سارة بنت سالم بن جمعة الهاشمية

سهام بنت سعيد بن حمد الخميسية
صفاء بنت زايد بن خليفة الخميسية
عبير بنت خليفة بن حمود النعمانية

عزيزة بنت سعيد بن سليمان المقبالية

فاطمة بنت محمد بن علي البرطمانية
كوثر بنت محمود بن حمود العبرية

مالك بنت أحمد بن محمد الهشامية
منى بنت سيف بن سالم المعولية
نورة بنت زاهر بن سعود الراشدية
نوف بنت أحمد بن سالم السنانية
وفاء بنت سعيد بن عامر الحجرية

التخصص: إدارة اإلعالم
خديجة بنت سالم بن عبداهلل الوردية

سامية بنت سليمان بن زيود البرطمانية

دبلوم االتصال الجماهيري

أبرار بنت محمد بن عبداهلل الروشدية
العنود بنت شيخان بن عامر العامرية

أماني بنت سعيد بن عبداهلل العامرية
عزة بنت عبدالعزيز بن عزان العزوانية

علياء بنت سيف بن سعيد المحمودية
سالمة بنت تيسير بن نصيب الرواحية

شيخة بنت علي بن خليفة الحراصية
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أسماء الخريجات

التخصص: التصميم الجرافيكي

أسماء بنت جميل بن عامر السنيدية
إيمان بنت خليفة بن حمود المقرشية

إيمان بنت محفوظ بن جمعة الميمنية
بشرى بنت سالم بن سلوم الذهلية

تهاني بنت عبداهلل بن سالم الساعدية
خلود بنت محمد بن سيف الكندية 
رقية بنت سعيد بن سيف الطوقية

زهرة بنت سعيد بن عبداهلل الصبحية 
زينب بنت سعيد بن حمد الصوافية

زينب بنت مسعود بن راشد العوفية
سمية بنت ناصر بن خميس الحنظلية

فاطمة بنت ناصر بن حمود الشريقية
فصايل بنت سعود بن سالم الرواحية

مروة بنت محمد بن أحمد المعدية
منار بنت علي بن عبدالرسول ساجوانية

مي بنت سليمان بن علي الغيثية
نعمة بنت محمد بن حمود المحاربية 
هاجر بنت سعيد بن سالم السالمية

وفاء بنت علي بن حمد الرزيقية

التخصص: التصميم الرقميبكالوريوس برنامج التصميم

التخصص: تصميم الوسائط المتعددة

خلود بنت خالد بن حمد النبهانية
موزة بنت ناصر بن علي المفرجية

حنان بنت سرور بن سالم الراشدية
مليكة بنت مبارك بن ناصر الهنائية

نها بنت عبداهلل بن مرهون السابقية
يسرا بنت سليمان بن حميد الجهورية

التخصص:   التصميم الداخلي

أسماء بنت شامس بن عبيد الحجرية
الشعثاء بنت جابر بن محمد الحراصية

أماني بنت حمد بن محمد الزكوانية
بشرى بنت حمد بن محمد العبرية

سهام بنت سالم بن مسعود الرميضية
شريفة بنت عبداهلل بن سالمين الشحية

صفاء بنت يوسف بن سعود القرنية
عائشة بنت زايد بن خليفة الناصرية
عهود بنت زايد بن صالح الشحيمية

هبة بنت عيد بن الذيب الخصيبية
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أسماء الخريجات

دبلوم التصميم
بدور بنت صالح بن سعيد العامرية

عبير بنت سعيد بن علي الحضرمية
ماجدة بنت عبداهلل بن محمد التمتمية

موزة بنت خميس بن حمد الكاسبية

التخصص:  إدارة األعمال الدولية

أثير بنت نبيل بن سالم الخروصية
أسماء بنت هاشل بن سالم الهطالية

أشواق بنت سيف بن سالم الريامية
أماني بنت سالم بن سيف المقيمية

أميمة بنت خلفان بن ناصر الحضرمية   
إيمان بنت سعود بن حمدان الراشدية

بثينة بنت ناصر بن حمد الخميسية
بشرى بنت سالم بن علي الناصرية
ثرية بنت جمعة بن علي الحراصية

جهينة بنت عيسى بن هارون الهاشمية 
جهينة بنت محمد بن سعيد العلوية

جواهر بنت سعيد بن سالم الشماخية
جواهر بنت سعيد بن علي المقبالية

حنان بنت سعيد بن محمد الحضرمية
    خديجة بنت عبداهلل بن سباح الحبسية

بكالوريوس برنامج إدارة األعمال الدولية

خلود بنت ناصر بن محمد البادية  
دالل بنت صالح بن عيسى الحضرمية

رحمة بنت صالح بن مسلم البحرية
رضية بنت حمد بن حميد الجنيبية
رقية بنت تعيب بن منين المعولية
رهام بنت سديد بن سالم الريامية 
سالمة بنت خلف بن سالم العبرية

شيماء بنت راشد بن سالم الساعدية
صفاء بنت عبداهلل بن عمر الجابرية

صفاء بنت يعقوب بن سليمان الضويانية
صفاء بنت يعقوب بن صالح البوسعيدية

علياء بنت حمد بن سعود الرواحية
غدير بنت سعيد بن خلفان المجيزية

كوكب بنت خميس بن شوين المحرزية
مآثر بنت مبارك بن سالم السيابية    

مروة بنت سعيد بن سرحان البوسعيدية
مريم بنت هالل بن علي العزرية

منار بنت نبهان بن سيف المعمرية
مها بنت عبداهلل بن علي العبرية
  مها بنت محمد بن سالم الذهلية

موزة بنت سعيد بن سليمان الفليتية
نادية بنت ياسر بن سعود التوبية

نورة بنت صالح بن أحمد العزرية
نوف بنت هالل بن سيف الجساسية

هاجر بنت سعود بن حمد السليمانية
ورود بنت خليفة بن سعيد الكندية
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أسماء الخريجات

التخصص:  المحاسبة
أسماء بنت راشد بن المر الهطالية
 أصايل بنت هالل بن محمد التوبية

   أفراح بنت سعيد بن ناصر الهطالية  
 الغالية بنت عبداهلل بن حمد الكلبانية

أمجاد بنت ناصر بن محمد الفزارية 
آمنة بنت غطشان بن عبيد المدحانية

أميرة بنت سعيد بن سليمان الغطريفية
إيمان بنت راشد بن ناصر الهطالية

 بشرى بنت جمعة بن محمد الشريقية
بشرى بنت مسعود بن منصور الهنائية

جميلة بنت جمعة بن ضاوي العويمرية
  جميلة بنت ناصر بن علي السالمية

خديجة بنت راشد بن هاشل الجامودية
رامية بنت سالم بن جميل الشبلية

  رحمة بنت وني بن عامر الوهيبية
رحيمة بنت خليفة بن ثنيان العمرية

روعة بنت محمد بن حمد البوسعيدية
ريم بنت خلفان بن مرهون الحبسية

زمزم بنت إسماعيل بن إبراهيم التوبية  
زينب بنت إسماعيل بن عبداهلل البلوشية

زينب بنت عبداهلل بن محمد الفارسية
سارة بنت سعيد بن حمد البوسعيدية

سماح بنت سعيد بن سليمان الشعيلية
سمية بنت محمود بن يوسف العزرية
صفاء بنت عاقب بن سليم الهاشمية

صفاء بنت علي بن ناصر الرواحية
فاطمة بنت محمد بن سعيد العبرية

مروة بنت حمد بن سالم الريامية
مروة بنت راشد بن علي البريكية

مروة بنت عبداهلل بن خلفان السليمانية
مريم بنت حمد بن أحمد السليمانية

مريم بنت حميد بن حمدان البوسعيدية
مريم بنت محمد بن مسعود الهنائية    

مزنة بنت حميد بن محمد المصلحية
مها بنت مبارك بن محمد الحبسية  

مهرة بنت عبداهلل بن سالم الجنيبية
ميمونة بنت سيف بن علي الحاتمية
نصراء بنت ماجد بن سعيد الحارثية

نصيرة بنت سليمان بن حمود الصبارية
هاجر بنت خليفة بن سليمان البلوشية

هدى بنت علي بن مبارك الرواحية
 وداد بنت مسعود بن صالح الصبيحية    

بدرية بنت حسن بن سعيد العبرية
سهيلة بنت سالم بن علي الناصرية

صفاء بنت أحمد بن سعيد الهميمية
مريم بنت سالم بن راشد الشعيلية

دبلوم إدارة األعمال الدولية
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