
دليل الخريجين بكلية العلوم
التطبيقية بنزوى لعام ٢٠١٨م 
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كلمة معالي الدكتورة
 وزيرة التعليم العالي 

العالي التعليم  بمنظومة  االرتقاء   إن 
 لمواكبة متغيرات العصر، وتلبية احتياجات
 التنمية المستدامة في مجتمع المعرفة،
 مع الحفاظ على هوية المجتمع العماني،
اإلنسانية الحضارة  رقي  في   واإلسهام 
كليات منها  انطلقت  التي  الرسالة   هي 
ويأتي تأسيسها٠  منذ  التطبيقية   العلوم 
المتتالية لدفعاتها  السنوي   التخريج 
هذه بين  الوثيقة  العالقة  على   تأكيدا 
ولذا التنمية؛  ومتطلبات   المؤسسات 
بنية تهيئة  المختصة على  الجهات   عملت 
المتطلبات لتستوعب  مكتملة   أساسية 
 التعليمية للتخصصات والبرامج المطروحة
بيئة الطالبية  للكوادر  ولتهيئ   فيها، 
لقدراتهم ومحفزة  مالئمة   تعليمية 
واإلبداعية،لقد االبتكارية   وطاقاتهم 
 سعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة
 لكليات العلوم التطبيقية من خالل الخطة
على العمل  نحو  للكليات   االستراتيجية 
باالستراتيجية الحالية  استراتيجيتها   ربط 

واالرتباط بالسلطنة،  للتعليم   الوطنية 
وبناء المختلفة  االقتصادية   بالقطاعات 
مختلف مع  الفاعلة  الشراكة   ثقافة 
وتطوير والمجتمع،  العمل   قطاعات 
تمويل مصادر  ودراسة  األساسية   بنيتها 
 مستقبلية، كما أكدت على تعزيز التعاون
التعليم ومؤسسات  الكليات  بين   الدولي 
التبادل تسهيل  مع  الخارجية   العالي 
 الطالبي واألكاديمي وإننا إذ نبارك ألبنائنا
 وبناتنا الخريجين والخريجات هذه المناسبة
السنين، كفاح  حصاد  لهم  تؤرخ   التي 
إلى لندعوهم  فإننا  العلمية،   وجهودهم 
بما والعملي  العلمي   مواصلة مشوارهم 
محلية ومشاركات  نجاحات  من   حققوه 
بالشكر ولُنثَني  ومشاريع،  وجوائز   ودولية 
أعضاء ولكوادر  الكليات  لعمداء   والتقدير 
المساندة واألكاديمية  األكاديمية   الهيئة 
ناله ما  لهم  مباركين  كاَفة   واإلدارية 
اختراع وبراءات  جوائز  من  فيها   الباحثون 
اآلن في  ولندعوا  متعددة،  مجاالت   في 
الكليات هذه  في  المقيدين  الطلبة   ذاته 
لهم المتاحة  اإلمكانات  يستثمروا   أن 
واستغالل مشرق،  مستقبل   لتحقيق 
التجهيزات وسائر  والمختبرات   الحواضن 
والشركات بالمشاريع  األمثل   االستغالل 
الطالبية والمشاركات المحلية والدولية٠

– القدير  المولى  نسأل  الختام   وفي 
أجمعين بنواصيهم  يأخذ  أن   –  سبحانه 
البلد لهذا  والتوفيق  الخير  فيه  ما   إلى 
لحضرة الحكيمة  القيادة  ظل  في   الكريم 
بن قابوس  السلطان  الجاللة   صاحب 
ورعاه٠ الله  حفظه  المعظم  سعيد 
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كلية العلوم التطبيقية بنزوى

من بنزوى  التطبيقية  العلوم  كلية  تعد 
التعليم في  الرائدة  الجامعية  الكليات 
أكاديمية مؤسسة  وهي  العالي، 
مجاالت في  التقدم  تحقيق  إلى  تهدف 
على وتعمل  والفكر  والثقافة  العلم 
وتوسيع اإلنسانية،  الحضارة  وإغناء  إثراء 
في واإلسهام  البشرية  المعرفة  آفاق 
واالجتماعية االقتصادية  التنمية  تحقيق 

في سلطنة عمان
الداخلية محافظة  في  الكلية  تقع 
مسقط عن  وتبعد  نزوى  بوالية 
بدأت وقد  تقريبا،  كم   ١٧٠
المستوى على  طالبها  باستيعاب 
الجامعي في العام األكاديمي ١٩٩٥/٩٤م
 وتخرجت أول دفعة في العام األكاديمي 
١٩٩٨/٩٧  وتأتي الكلية تحت إشراف وزارة
المديرية خالل  من  العالي  التعليم 
التطبيقية العلوم  لكليات   العامة 
تحويل اعتماد  تم  م   ٢٠٠٧ عام  وفي 
علوم كليات  إلى  تربوية  كليات  خمس 
التربية كلية  على  واإلبقاء  تطبيقية 
مسماها تغيير  تم  أن  إلى  بالرستاق 
وذلك التطبيقية  للعلوم  كلية  إلى 
.( ٢٠٠٨/٨٨  ( رقم  الوزاري  القرار   بموجب 
تغيير تم  م   ٢٠١٧ عام  وفي 
للتربية كلية  إلى  أخرى  مرة  مسماها 
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إحصائية الخريجين

برنامج دراسات االتصال ٧٥ طالبًا وطالبة

برنامج التصميم  ٣٨ طالبة
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إحصائية الخريجين

برنامج إدارة األعمال الدولية ١٢٧ طالبًا و طالبة
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أوائل خريجي الكلية لعام ٢٠١٨م

التقديرالتخصصاسم الطالبة

العبري هالل  بن  علي  بن  أمجد 
الجابرية سيف  بن  سعيد  بنت  نسمة 
الدفاعية سليمان  بن  علي  بنت  ُعال 
التوبية محمد  بن  سيف  بنت  فاطمة 
الناعبية سليمان  بن  محفوظ  بنت  مي 
المعمرية راشد  بن  محمد  بنت  أماني 
الرحيلية ناصر  بن  حمود  بنت  إيمان 
الوردية محمد  بن  سالم  بنت  عائشة 
البيمانية سليمان  بن  سيف  بنت  فاطمة 
الخاطرية أحمد  بن  سعد  بنت  شمسة 
المحروقية جواهر بنت سليمان بن حمود 

اإلعالم الرقمي
الصحافة

العالقات العامة
إدارة اإلعالم

التصميم الجرافيكي
التصميم الجرافيكي

التصميم الرقمي
التصميم المكاني

إدارة األعمال الدولية
المحاسبة

ممتاز
ممتاز

جيد جدًا
ممتاز

جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
جيد جدًا
ممتاز
ممتاز
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أسماء الخريجين
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برنامج دراسات االتصال

بكالوريوس/اإلعالم الرقمي

بكالوريوس/ المحاسبةبكالوريوس/ إدارة األعمال الدولية

بكالوريوس/ العالقات العامة

 بكالوريوس/ العالقات
العامة

العبري هالل  بن  علي  بن  أمجد 
التوبي منصور  بن  موسى  بن  عمر 
الشامسي محمد  بن  ناصر  بن  عيسى 

الشكيلي حمدان  بن  سالم  بن  البلوشيمحمود  سعيد  بن  علي  بن  السعيد 
الشبيبي عبدالله  بن  سالم  بن  شهاب 
العميري حمد  بن  علي  بن  يعقوب 

السمري عبدالله  بن  سعيد  بن  أحمد 

برنامج إدارة األعمال الدولية
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أسماء الخريجات
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برنامج دراسات االتصال

بكالوريوس/ الصحافةبكالوريوس/اإلعالم الرقمي

البحرية ناصر  بن  عبدالله  بنت  أصيلة 
السيابية سيف  بن  محمد  بنت  آالء 
الخاطرية سليمان  بن  علي  بنت  بشرى 
الهاشمية خلف  بن  يحيى  بنت  جهينة 
البدرية سالم  بن  راشد  بنت  جواهر 
الهاشمية على  بن  هالل  بنت  جواهر 
الهنائية خالد  بن  خليفة  بنت  جوخة 
المقبالية خليفة  بن  جابر  بنت  خصيبة 
السيابية حمد  بن  سعود  بنت  رؤى 
الخاطرية راشد  بن  علي  بنت  زبيدة 
النبهانية سليمان  بن  خميس  بنت  زينب 
سمية بنت سليمان بن محمد البوسعيدية
التميمية حمد  بن  سيف  بنت  طفول 
الحاتمية سليمان  بن  سرحان  بنت  عبير 
الخاطرية سالم  بن  محمد  بنت  عبير 
الهشامية حمدان  بن  محمد  بنت  غدير 
الريامية سالم  بن  سعيد  بنت  فاطمة 
الجابرية محمد  بن  حمدان  بنت  مزنة 
الناصرية زاهر  بن  بشير  بنت  منيرة 
المنذرية سليمان  بن  حافظ  بنت  منيرة 
العوفية ناصر  بن  علي  بنت  موزة 
الجابرية سيف  بن  سعيد  بنت  نسمة 
المقرشية حميد  بن  بنت مسعود  وحيدة 

الرواحية عبدالله  بن  عامر  بنت  أفراح 
السيابية سليمان  بن  علي  بنت  آمنة 
الغاربية علي  بن  عبدالله  بنت  إيمان 
الدفاعية سليمان  بن  علي  بنت  ُعال 
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برنامج دراسات االتصال

بكالوريوس/  إدارة اإلعالمبكالوريوس/ العالقات العامة

الوحشية سالم  بن  أحمد  بنت  أسماء 
الهنائية محمد  بن  علي  بنت  أسماء 
الزكوانية ناصر  بن  منصور  بنت  أماني 
المعمرية حميد  بن  قاسم  بنت  أميرة 
البادية سيف  بن  سعيد  بنت  إيمان 
الربخية عبدالله  بن  سالم  بنت  حفصة 
الجلندانية صبيح  بن  حمود  بنت  خلود 
العبرية عبدالله  بن  سعيد  بنت  راية 
اللمكية ناصر  بن  سيف  بنت  رجاء 
الشريقية سليمان  بن  جمعة  بنت  رقية 
الكلبانية سليم  بن  حميد  بنت  سارة 
السليمانية سعيد  بن  محمد  بنت  سارة 
الهنائية علي  بن  سالم  بنت  سهام 
الذهلية محمد  بن  سليمان  بنت  شيخة 
البوسعيدية سالم  بن  سالم  بنت  صفاء 
المجعلية سعيد  بن  أحمد  بنت  عالية 
الغفيلية علي  بن  محمد  بنت  فاخرة 
التوبية محمد  بن  سيف  بنت  فاطمة 
المحروقية مسلم  بن  ناصر  بنت  كريمة 
اليعقوبية حارب  بن  سعيد  بنت  مروة 
الدرعية خميس  بن  حميد  بنت  مريم 
الحبسية سليمان  بن  سيف  بنت  مريم 
المنذرية سيف  بن  سليمان  بنت  منى 
المعنية علي  بن  بدر  بنت  هاجر 
الشكيلية سليمان  بن  عيسى  بنت  هاجر 

الصبحية مبارك  بن  خليفة  بنت  أحالم 
أمبوسعيدية خليفة  بن  راشد  بنت  أماني 
الراشدية سالم  بن  يعقوب  بنت  دعاء 
الشكرية محيش  بن  محمد  بنت  رحمة 
الشكيلية سليم  بن  ربيع  بنت  رشا 
الهنائية عبدالله  بن  سيف  بنت  زمزم 
المقبالية درويش  بن  عبدالله  بنت  شيخة 
العبرية عبدالله  بن  حمد  بنت  صفاء 
الناصرية محمد  بن  حميد  بنت  صفاء 
الشكيلية علي  بن  سعيد  بنت  عهد 
السعدية فيروز  بن  مظفر  بنت  منار 
السليمية علي  بن  محمد  بنت  مناهل 
األغبرية سالم  بن  خميس  بنت  موزة 
الناعبية سليمان  بن  محفوظ  بنت  مي 
الغافرية سعد  بن  عبدالله  بنت  نجوى 
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برنامج دراسات االتصال

دبلوم/ االتصال الجماهيريدبلوم/ دراسات االتصال

النعيمية خلفان  بن  جمعة  بنت  مريم 
الرئيسية حارب  بن  غريب  بنت  مزنة 

المحروقية حمود  بن  أحمد  بنت  رياء 
الزعابية سالم  بن  قضيب  بنت  هند 
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برنامج التصميم

بكالوريوس/التصميم المكانيبكالوريوس/التصميم الجرافيكي

دبلوم التصميمبكالوريوس/التصميم الرقمي

المعمرية راشد  بن  محمد  بنت  أماني 
السيفية عمر  بن  محمد  بنت  أميرة 
الحراصية محمد  بن  سليمان  بنت  أنوار 
الرحيلية ناصر  بن  حمود  بنت  إيمان 
الهاشمية حمد  بن  علي  بنت  بهية 
الراسبية راشد  بن  سلطان  بنت  جهينة 
الحراصية علي  بن  محمد  بنت  رحمة 
الهطالية نغموش  بن  طالب  بنت  رضا 
الراشدية خلفان  بن  راشد  بنت  شهرزاد 
الهنائية عبدالله  بن  سعيد  بنت  شيخة 
العبرية ربيع  بن  ناصر  بنت  صفاء 
الزكوانية محمد  بن  سيف  بنت  عزيزة 
البادية محمد  بن  سليمان  بنت  لمياء 
الجابرية سليمان  بن  محمد  بنت  هاجر 

أسماء بنت يحيى بن خميس اإلسماعيلية
الشقصية حمد  بن  سعيد  بنت  الشيماء 
الهميمية محمد  بن  عبدالله  بنت  أميرة 
العامرية سالم  بن  جمعة  بنت  انتصار 
الشكيلية هدوب  بن  جابر  بنت  جليلة 
الحراصية حارب  بن  سالم  بنت  سارة 
العبرية سلّيم  بن  عبدالله  بنت  سعاد 
المعمرية حمد  بن  جابر  بنت  شيماء 
الفزارية راشد  بن  خلفان  بنت  غالية 
الراشدية عمر  بن  سالم  بنت  غدير 
الفليتية محمد  بن  عبدالله  بنت  غدير 
البيمانية سليمان  بن  سيف  بنت  فاطمة 
المسكرية عبدالله  بن  ناصر  بنت  فاطمة 
المقبالية محمد  بن  علي  بنت  فدوى 
الهديفية سالم  بن  حمد  بنت  نور 

الرحبية راشد  بن  حمود  بنت  أروى 
الحمحامية نصير  بن  سيف  بنت  شروق 
الشريقية ناصر  بن  علي  بنت  شهد 
الوردية محمد  بن  سالم  بنت  عائشة 
الصالحية ناصر  بن  محمد  بنت  كاملة 
العويدية حميد  بن  سيف  بنت  لمياء 
القرنية سيف  بن  خميس  بنت  مجان 

البوسعيدية محمد  بن  خميس  بنت  ثروة 
السيابية سعيد  بن  راشد  بنت  شمسة 
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برنامج إدارة األعمال الدولية

بكالوريوس/ إدارة األعمال الدوليةبكالوريوس/ إدارة األعمال الدولية

التوبية خلفان  بن  سليمان  بنت  آثار 
الحضرمية محمد  بن  ربيع  بنت  أسمهان 
السعيدية سالم  بن  علي  بنت  أفراح 
الجنيبية سعيد  بن  عبيد  بنت  المها 
العزرية سالم  بن  حمد  بنت  أماني 
الهطالية سعيد  بن  ناصر  بنت  أماني 
الناصرية خلف  بن  راشد  بنت  أمل 
الناصرية عبدالله  بن  عيسى  بنت  آمنة 
الهنائية سعيد  بن  علي  بنت  أميرة 
الشريقية صالح  بن  سالم  بنت  إيمان 
الرحبية ناصر  بن  حمد  بنت  بثينة 
الزكوانية حمدان  بن  ناصر  بنت  بدور 
النوتكية صروخ  بن  سيف  بنت  تحية 
المعمرية حميد  بن  خلفان  بنت  ثريا 
البطاشية محمود  بن  محمد  بنت  ثريا 
الشهومية حمدان  بن  ناصر  بنت  جوخة 
الهاشمية هاشم  بن  عبدالله  بنت  حفصة 
الهطالية زاهر  بن  مرهون  بنت  حليمة 
الحارثية سيف  بن  خلفان  بنت  حنان 
الرزيقية خميس  بن  سعيد  بنت  خديجة 
الرواحية عيسى  بن  يحيى  بنت  خديجة 
العبرية عبدالله  بن  حميد  بنت  خولة 
الخروصية عبدالله  بن  سالم  بنت  رقية 
الراشدية حمدان  بن  سعيد  بنت  رويدة 
الجابرية عديم  بن  خلفان  بنت  زوان 
الشكيلية خليفة  بن  جميل  بنت  سارة 

الجابرية محمد  بن  سعود  بنت  سارة 
الهطالية صالح  بن  سلمان  بنت  سلوى 
الجهضمية سليمان  بن  راشد  بنت  سمر 
الهنائية سالم  بن  سيف  بنت  سهام 
القرينية سعيد  بن  مصبح  بنت  سهام 
الراشدية حمدون  بن  ناصر  بنت  شذا 
الخاطرية أحمد  بن  سعد  بنت  شمسة 
الناعبية سيف  بن  ناصر  بنت  شهد 
البوسعيدية بن عبدالله  بنت سليم  صفاء 
الراشدية خلفان  بن  محمد  بنت  طيبة 
الناعبية سالم  بن  مسعود  بنت  عزاء 
العامرية حمد  بن  محمد  بنت  عزيزة 
الكعبية خميس  بن  علي  بنت  علياء 
الحمادية إبراهيم  بن  قاسم  بنت  علياء 
البوسعيدية عبدالله  بن  حمد  بنت  عهود 
الفارسية سليمان  بن  أحمد  بنت  فادية 
الهنائية محمد  بن  علي  بنت  فاطمة 
السنانية عبدالله  بن  محمد  بنت  فوزية 
الحاتمية سيف  بن  خليفة  بنت  كفاح 
الرواحية محمد  بن  سليمان  بنت  كلثم 
الجابرية خلفان  بن  جمعة  بنت  مريم 
العمرانية علي  بن  محمد  بنت  مريم 
الدائرية سالم  بن  خلفان  بنت  مزون 
الذهلية محسن  بن  عزان  بنت  مزون 
الغابشية سليمان  بن  سعيد  بنت  موزة 
الشكيلية ذيبان  بن  علي  بنت  موزة 
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بكالوريوس/ إدارة األعمال الدولية

برنامج إدارة األعمال الدولية

الدرعية حمد  بن  عبدالله  بنت  نعيمة 
البلوشية علي  بن  خميس  بنت  نوف 
نوف بنت عبدالرحيم بن سليمان البلوشية
البلوشية عبدالله  بن  طالب  بنت  هاجر 
العايدية عليان  بن  محمد  بنت  هديل 
الحراصية علي  بن  سعود  بنت  هناء 

بكالوريوس/ المحاسبة

بكالوريوس/ المحاسبة

السليمية عامر  بن  محمد  بنت  أزهار 
الجابرية سعود  بن  عامر  بنت  أسماء 
الراشدية ناصر  بن  محمد  بنت  أسماء 
البادية مصبح  بن  سالم  بنت  العنود 
المعولية سالم  بن  حمدان  بنت  أماني 
المقبالية ناصر  بن  خالد  بنت  أماني 
الهنائية مبارك  بن  خميس  بنت  أماني 
العبيدانية درويش  بن  عيسى  بنت  أماني 
البطينية حمد  بن  صالح  بنت  أميرة 
الهشامية سالم  بن  سعيد  بنت  أميمة 
العبرية محمد  بن  منذر  بنت  أميمة 
إيمان بنت إسماعيل بن حمود البوسعيدية
الشبيبية محمد  بن  أحمد  بنت  بسمة 
العرفية ناصر  بن  حمد  بنت  بسمة 

العزرية ناصر  بن  سعيد  بنت  بسمة 
الحراصية سيف  بن  محمد  بنت  بلقيس 
الخالسية زايد  بن  علي  بنت  بهجة 
السليمية سعيد  بن  خميس  بنت  ثريا 
التوبية سعيد  بن  راشد  بنت  ثرياء 
الحبسية سرحان  بن  سالم  بنت  جهينة 
المحروقية جواهر بنت سليمان بن حمود 
الدرعية ربيع  بن  حارب  بنت  حنان 
العدوانية محمد  بن  سعيد  بنت  خلود 
الحميدية سالم  بن  سعيد  بنت  راضية 
الحجرية حمد  بن  سلطان  بنت  رحمة 
اليحيائية سيف  بن  سليمان  بنت  رحمة 
العامرية سعيد  بن  عامر  بنت  رشا 
الندابية سيف  بن  محمد  بنت  رفيدة 
البوسعيدية سليمان  بن  حمد  بنت  ريم 
العبرية سعيد  بن  محمد  بنت  زوينة 
الحديدية راشد  بن  حمود  بنت  زينب 
البلوشية عبدالله  بن  راشد  بنت  زينب 
المحروقية حمد  بن  سيف  بنت  سارة 
الصبحية مبارك  بن  علي  بنت  سالمة 
المعمرية عبدالله  بن  علي  بنت  سامية 
البلوشية صالح  بن  درويش  بنت  سمية 
المقبالية سليمان  بن  هالل  بنت  شيماء 
الهنائية سليمان  بن  خليفة  بنت  طاهرة 
عائشة بنت عبدالله بن سعيد المحروقية
الهنائية سلمان  بن  سالم  بنت  عزاء 
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برنامج إدارة األعمال الدولية

دبلوم إدارة األعمال الدوليةبكالوريوس/ المحاسبة

النبهانية مهناء  بن  سعود  بنت  عزاء 
التوبية محمد  بن  منصور  بنت  عفراء 
الحبسية ناصر  بن  أحمد  بنت  مروة 
المعشرية سالم  بن  خلفان  بنت  مروة 
العوفية سليمان  بن  ناصر  بنت  مروة 
الشعيلية حمد  بن  حميد  بنت  مريم 
الجامودية سليمان  بن  حمود  بنت  مزنة 
الجابرية سعيد  بن  محفوظ  بنت  مزنة 
الشعيلية سليم  بن  سليمان  بنت  منال 
المقرشية راشد  بن  سليمان  بنت  موزة 
مي بنت سليمان بن محمد أمبوسعيدية
النعمانية سعيد  بن  سلطان  بنت  مياء 
العوفية سعيد  بن  محمد  بنت  نسيبة 
الريامية علي  بن  سعيد  بنت  نورالهدى 
المعمرية حمد  بن  خلفان  بنت  هاجر 
الهميمية سيف  بن  عبدالله  بنت  هالة 
المقرشية سالم  بن  حمد  بنت  هدى 
الدوحانية هاشل  بن  راشد  بنت  هنادي 
السليمية حمد  بن  سالم  بنت  هند 
الشجبية محمد  بن  أحمد  بنت  وجدان 

الجهورية خلف  بن  عبدالله  بنت  ريهام 
برياء محمد  بن  جمعة  بنت  سمية 
المعدية أحمد  بن  محمد  بنت  صفاء 
الرواحية حمد  بن  حمدان  بنت  ليلى 
رياء بن  سعيد  بن  علي  بنت  مرح 
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حفل تخريج طلبة كلية العلوم
التطبيقية بنزوى لعام ٢٠١٨م 


