


حفل تخريج
طلبة كلية العلوم التطبيقية بنزوى

 لعام ٢٠١٧م





إن االرتـــقاء بمنظومة التعليم العالي لمواكبة 
متغيرات العــــــصر، وتــــلبــــية احــــــتياجات التنمية 
المستــــــدامة فــــي مجتمع المعــرفة مع الحفاظ 
واإلسهام في  العماني،  المجتمع  على هوية 
رقي الحــــــضارة اإلنــــــسانية هــــي الرسالة التي 
انطلقت منــــــها كـــــليات العـلوم التطبيقية منذ 
تأسيسها. ويــــأتي التخــــريج الســــنوي لـدفعاتها 
المتتالية تأكيًدا على العالقة الوثيقة بين هذه 
المؤسســــات وســــوق العــــمل الوطــــني؛ ولذا 
عمدت الجهات المختــصة إلى المســاهمة في 
لتستوعب  مــــــكتمــــــلة  أساســــــية  بنية  تحقيق 
التــــــــعليمية للتخصصات والبرامج  المتطــــــلبات 
ما  الطالبية  للكوادر  ولُتهِيئ  فيها،  المطروحة 
التي  التخصصات  من  تمكيــــنهم  شــأنه  مــــن 
يلتــــحقــــــون بــها. وقــد جاء تحويل كلية العلوم 
شاهًدا  التربية  كلية  إلى  بالرستاق  التطبيقية 
الحتياجات  المطروحة  البرامج  استجابة  على 
سوق العمل، والتفاعل مع المتغيرات التنموية 
بما  نشيد  أننا  كما  السلطنة.  تنحوها  التي 
نسبة  تنامي  من  الكليات  هذه  إليه  وصلت 
في  نسبة  أعلى  حققت  حيث  فيها؛  التعمين 
تمــــــثلــــــــت  العالــــــي  التعــــــــليم  مــؤســــــسات 
بــ (54%)ألعضــــاء الهــــــــيئة األكــاديمية، ونســبة 
(100%) فــــــي الوظــــائف المســــاندة واإلدارية 
في العام األكاديمي 2016/ 2017م، وتوجهها 
نحو دعم الشركات الطالبية متمثلة بافتتاح أول 

العلوم  بكلية  (أميفكو)  األعمال  لريادة  حاضنة 
التطبيقية بصور .

وإنــــنا إذ نبارُك ألبنائنا الخريجيَن هذِه المناسبَة 
خ لهــــْم حــــصادَهم كــفاِح السنيِن،  والتــــي تــــؤرِّ
وجــهــوِدهــم العــــــلمية؛ فإنــنا لنــدعوهــم إلى 
مــواصــلة مشــوارهم العــلمي والــعــمــلي  بما 
ودولية  محلية  نجاحات ومشاركات  من  حقــقوه 
ي بالشــكـر والتقديِر  وجــوائز ومــشــاريــع، وُنــثــنِّ
الــهــيــئة  أعــضــاء  ولكــوادر  الكــلــيــات  لعــمــداء 
األكــاديــمــيــة واألكــاديــمــيـة المساندة واإلداريِة 
ًة مــباركين لهــــم مــا نــالــه البــاحــثــون فيها  ـّ كافـ
مــن جوائز وبراءات اختراع في مجاالت متعددة، 
ونــدعو فــي اآلن ذاتــه الطــلبة المقيدين في 
هــذه الكــليــات أن يســتثمروا اإلمكانات المتاحة 
لهــم بــما مــن شــأنه تــحــقــيـق مستقبل مشرق 
والمــخــتــبــرات وســائر  الحــــــواضــن  واستــغــالل 
بالمشاريع  األمــــثــــل  االســــــتغالل  التجهــــــيزات 
والشــركــــــات الطــــــالبية والمــشــاركات المحلية 

والدولية.

وفي الختام نسأل المولى القدير –سبحانه- أن 
إلــــــــــى مــــا فيــه  بــنواصيــهم أجــــمــعين  يــــأخــذ 
ظــل  في  الكــريم  البلد  لهذا  والتــوفيق  الخير 
الجــــــاللة  صاحــــــب  لحــــــضرة  الحكــــيمة  الــقــيادة 

السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه.
د/ راوية بنت سعود البوسعيدية   
         وزيرة التعليم العــــــــــــــــــــالي 

كلمة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي



تعد كلية العلوم التطبيقية بنزوى من 
الكليات الجامعية الرائدة فــــي التعليم 
العالي، وهــــــــــــي مــــؤسـسة أكاديمية 
تهدف إلى تحقيق التقدم في مجاالت 
العلم والثقافة والفــــكر وتعــــمل على 
إثراء وإغناء الحضارة اإلنسانية، وتوسيع 
آفاق المــعرفة البشرية واإلسهام في 
تحقيق التـنمية االقتصادية واالجتماعية 

في سلطنة عمان.

الداخلية  محافــــــــظة  فــــــي  الكلية  تقع 
بوالية نزوى وتبعــــد عــــــن مــــــسقــــــــط 
١٧٠ كــــــــــم تــــــقــــريبا، وقــــــــــــد بـــــــدأت 
المــــــــستوى  على  طالبها  باستيعاب 
األكــــــــــــاديمي  العــــام  في  الجامعي 
١٩٩٥/٩٤ م، وتخرجــت أول دفــــــــــــــــــــعة 

فــــــــي العام األكاديمي ١٩٩٨/٩٧ م.

وتأتــــــي الكــــــلية تحــــــت إشــــراف وزارة 
التعلــــيم الــــعــــالي مــــن خالل المديرية 

العامة لكليات العلوم التطبيقية.

وفــــي عام ٢٠٠٧ م تــــم اعتماد تحويل 
خمس كليات تربويـة إلــــى كليات علوم 
تطبيقية واإلبقاء عــــــلى كــلــــية التربية 
بالرســتاق إلــى أن تم تغــــــيير مسماها 
إلى كلــــية للــــعلوم التــــطــبيقية وذلك 
بموجب القرار الوزاري رقم (٢٠٠٨/٨٨).

وفــــي هــــذا العام ٢٠١٧ م تــــــم تغيير 
مسماها مرة أخرى إلى كلية التربية.

كلية العلوم التطبيقية بنزوى



 خريجو الدفعة الثامنة 

الرقـــــــــــــــــمـــــــــــــــي اإلعــــــالم 
فــــــــــــــــــــــــة لصــــــــــــــــحـــــــــــــــــا ا
العــــــامــــــة العـــــــــــــــالقــــــــــــات 
اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم إدارة 
دبلـــــــــــــــــوم دراسات االتصال

الجـرافيـــــكي التصـــــــــمــــــــــيم 
الرقــــــمـــــي التصــــــــــــمــــــــــيم 
المــــــــــكـــــانـــــي التصمــــــــــيم 
دبلــــــــــوم التـــــــــــــــصــــــــــــــميم

إدارة األعـــــــــــــــــــــــــمال الدولية
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاســـــــــــــــــــبة
دبلوم إدارة األعــــمال الدولية
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أوائل خريجي الدفعة الثامنة 

الرقـــــــــــــــــمـــــــــــــــي اإلعــــــالم 

الصــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــة

العــــــامــــــة العـــــــــــــــالقــــــــــــات 

اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم إدارة 

الجـرافيـــــكي التصـــــــــمــــــــــيم 

الرقــــــمـــــي التصــــــــــــمــــــــــيم 

المــــــــــكـــــانـــــي التصمــــــــــيم 

إدارة األعـــــــــــــــــــــــــمال الدولية

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاســـــــــــــــــــبة
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البحرية ناصر  بن  عبدالله  بنت  رقية 

الهنائية سليمان  بن  ناصر  بنت  أمينة 

شهماء بنت خالد بن سليمان الكثيرية

الهطالية سليم  بن  علي  بنت  وعد 

الهنائية محمد  بن  ناصر  بنت  ريحانة 

روابي بنت سالم بن سعيد البلوشية

القرنية أسماء بنت عبدالله بن محمد 

الفهدية زاهر  بن  عبدالله  بنت  هالة 

عرابة بني  حمد  بن  سيف  بنت  نهى 

التقديراالسمالتخصص



أسماء الخريجين 



المصلحي سعيد  بن  راشد  بن  سعيد 
البحري سالم  بن  ناصر  بن  عبدالجليل 

تخصص اإلعالم الرقمي

حسين بن عيـــــــــسى بن نـــــــــــاصر الحسني
سلطان بن عبدالله بن ســـلطان السعيدي

 تخصص التصميم الجرافيكي
سلـــطان بن مـــحمد بن ســـعيد الرمضاني
وضـــــــــاح بن صـــــــــالح بن أحــــــمد البلوشي

 تخصص التصميم المكاني

الغريبي بن ســــــيف  بن ســــــــــــالم  سيف 
العبري عــــــلي  بن  ســـــــــعيد  بن  عثمـــــــــان 
القايدي خـــلفان  بن  بن ســـــــــعيد  عـــــــــلي 
مازن بن ســـلطان بن غــــــاصـــــــــب الشرجي
محمد بن أحمـــــــــد بن محـــــــــــــــمد العامري
محمد بن يوســـــــــف بن ســــــــــــيف الرمحي
مصطفى بن عيسى بن حمود العبيداني
هيثم بن ســــــــــــــــــالم بن سويد الشكيلي

تخصص العالقات العامة
أيــــــــــــوب بن ســــــــــــلّيم بن عــــــلي الهنائي
عـــبدالعزيز بن راشـــــد بن بطي الشندودي
عبدالمجيد بن أحمـــــــــد بن عبدالله العوفي

دبلوم دراسات االتصال

اليحيائي مبارك  بن  مسلم  بن  معاذ 
تخصص الصحافة

برنامج دراسات االتصال

برنامج التصميم



تخصص إدارة األعمال الدولية
أحــــــــــــمد بن يحيـــــــــى بن مـــحمد الرواحي
باهـر بن داود بــــــن سلـــــــــيمان السليمي
بـــــــــدر بن خليـــــــــفة بن مـــــــــبارك الغافري
بدر بن ســـــــــيف بن سلـــــــــيمان القصابي
بـــــــــدر بن مــــــــــــطر بن مـــرهـــون الغافري
حســــــــــــين بن مــــــحمد بن عبدالله الجابري
خلــــــــــــفان بن ســـــــــالم بن خلفان العبري
طـــــــــارق بن سالمين بن مقدم الرئيسي
عبدالحميد بن راشـــــــــد بن خميس الحوسني
علي بن ســــــــــــــــــــالم بن جمعة الصبحي

البادي محمد  بن  راشد  بن  عــــــــــــــــــــــــمر 
عــــــــــــمران بن فارس بن أحمد الروشدي
الفارسي سيف  بن  عبــــــــــــــــيد  بن  فهـد 
قيس بن ســــــــــــــــليم بن خلف الحبسي
محمد بن سليمان بن محمد السليماني
محمد بن عبــــــــــــــــدالله بن حميد الدرعي
محمود بن ســــــــــليمان بن حمد الوهيبي
معتصم بن ســــــــــــيف بن راشد الكلباني
يوسف بن ســــــــــــيف بن محمد الزكواني
يونس بن يعقـــــــــوب بن حمود الشعيلي

برنامج إدارة األعمال الدولية

الحجي بن سليمان  حــــــــــــمود  بن  ولــــــــيد 
 تخصص المحاسبة

عبــــــــدالمجيد بن عــــــلي بن عمر البلوشي
دبلوم إدارة األعمال الدولية



أسماء الخريجات 



أحــــــــــــالم بنت عبــــــــيد بن سالم المعمرية
أســــــــــــماء بنت عــــــــامر بن سالم الفارسية
أســــــــــــماء بنت مرزوق بن سعيد المقبالية
أســـــــمهان بنت سليمان بن علي الهطالية
بثيــــــــــــنة بنت عــــــــــــبدالله بن حمد البريكية
بلقــــــــيس بنت عـــــدنان بن محمد االنصارية
رقــــــــــــية بنت عبــــــــــــــــدالله بن ناصر البحرية
شــــــــــــنة بنت مــــــــسلم بن خميس العلوية

صــــــــــــفاء بنت حـــــــمدان بن محمد الحراصية
غــــــــــــادة بنت نــــــــــــــــاصر بن حمود الصبحية
كــــــــــــــــوثر بنت مــــــــــــحمد بن علي الناعبية
مــــــــــــروة بنت مســـــــعود بن راشد العدوية
مريــــــــــــــــم بنت سليمان بن عبدالله البادية
هاجــــــــــــر بنت عـــــبدالله بن جمعة الساعدية
هــــــــــــند بنت عــــــــــــلي بن ســــــــالم العلوية

تخصص اإلعالم الرقمي

أمــــــــــــيرة بنت محمد بن مــسلم الحوسنية
أميــــــــنة بنت ناصــــــــــــر بن سليمان الهنائية
بلقــــــــــــيس بنت علي بن ناصــــر القسيمية
جوخــــــــــــــــة بنت علي بن حــــــــــــمد العزوانية
رحــــــــــــــــمة بنت سعيــــــــد بن محمد العلوية
زهــــــــــــرة بنت هــــــــالل بن عبدالله العدوية
زوينــــــــة بنت أحــــــــــمد بن سعود الهاشمية

المريخية محيل  بن  فــــــــاضل  بنت  ســــــــارة 
عــــــــفراء بنت خــــــليفة بن سليمان المياحية
عــــــــهود بنت خلــــفان بن محمد السعيدية
الخزيرية حــــــــــــمد  بن  ســــالم  بنت  ليــــلى 
مّسيــــــــة بنت زاهــــــــر بن حـــــــــميد الخاطرية
نــــــــــــوف بنت حــــــــــــميد بن راشــــــد الهنائية

تخصص  الصحافة

إلهــــــــام بنت خــــــــــــليفة بن سالم الغافرية
أمــــــــاني بنت راشــــــــــــد بن ناصر الهطالية
أمانــــــــي بنت مـــــــــحمد بن سالم الخاطرية
أميــــنة بنت محــــــــــــمد بن أحــــــــمد الرواحية

أنفــــــــــــال بنت محــــمد بن يوسف الزدجالية
بثيــــــــــــنة بنت ســــالم بن سلــيمان الناعبية
بشــــرى بنت هــــالل بن عبـــــدالله السيابية
ثــــــــرياء بنت ناصــــــــر بن ســــــــليمان العدوية

تخصص العالقات العامة

برنامج دراسات االتصال



تخصص العالقات العامة
جــــــــــــــهينة بنت خميس بن سعيد الناعبية
العبرية يعقوب  بن  أيـــــــوب  بنت  خالـــــــصة 
المجعلية عبدالله  بن  عــــــــــــــلي  بنت  دالل 
رحــــــــــمة بنت ســــــــــــــالم بن علي السيفية
ريـــــــم بنت مـــــــوســـى بن حـــــــمد العبدلية
زمــــــــــــــزم بنت حـــمود بن مرهون الرواحية
زينــــــــــــــب بنت ســـــــــالم بن سالم العمرية
ســـــــارة بنت ســـــــالم بن نـــــــاصــر البطرانية
ســـــــارة بنت مـــــــبارك بن عـــــــلي النبهانية
ســــــــــــــالمة بنت ســـالم بن سيف الغريبية
ســـــــامية بنت مــــبارك بن خميس المجلبية
ســـــــليمة بنت مـــــــصبح بن عــــلي الغافرية
ســــهام بنت ســــــــليمان بن محمد الريامية
سهى بنت سليمان بن سالم المرشودية
شــــهماء بنت خــــالد بن ســــــليمان الكثيرية
عــائــشة بنت سليمان بن عبدالله القصابية

عــــــبير بنت خــــــميس بن نــــــــــــاصر الغشرية
عــــــهود بنت يــــــوسف بن حــــــمد المعمرية
كــــــلثم بنت مــــــــــحمد بن ســــيف الحراصية
مــــــــــارية بنت عبدالله بن إبراهيم العجمية
مــــــــروة بنت حــــــــــــمد بن نــــــــــاصر الرواحية
مــــــــروة بنت مســــعود بن ســــالم الناعبية
مــــــــــزنة بنت حــــمد بن ســــالم الشــهومية
السعيدية علي  بن  سعيد  بنت  مــــــــزون 
مــــــــزون بنت ســــيف بن ســعيد الحوسنية
مــــــــــنال بنت ناصــــــر بن عــــــلي الــــــدرعــيــــة
مــــــــوزة بنت ســــــالم بن ســــعيد المعمرية
نــــــــــوف بنت عبدالله بن إبراهيم العرفاتية
هــــــاجــر بنت سيف بن هويشل اليعقوبية
هــــدى بنت مــــــحمد بن ســليمان السيابية
وردة بنت ســــليــمان بن ســــــيف الجــــــابرية

أنــــــوار بنت سليــــمان بن مــــحمد العــــبرية
بلقــيس بنت مــــحمد بن حــــسن الصــــالحية
الشــــــــلع حــــــمد  بن  مــــــحمد  بنت  دعــــــــاء 
رفيدة بنت عبدالوهاب بن عباس البلوشية

رقيــــة بنت محــــــمود بن خمــــــــيس الهنائية
لمــــــيس بنت مــــــبارك بن ســعـيد البهالنية
مريــــــــم بنت خالــــــــد بن مــــحــــمــد العــــبرية
وعــــــــد بنت عــــــــلي بن ســــــــليم الهــطالية

تخصص إدارة اإلعالم

مريــــــم بنت حــــــمــــد بن ســعــــيد الهـــــدابيةجواهــــر بنت عــــــبدالله بن راشــــــد البداعية

دبلوم دراسات االتصال



أحــــالم بنت ســــــيف بن عــــــلي السعيدية
أســــــماء بنت خــلفان بن مـرهون الشريقية
أمــــيرة بنت نــــــاصــــر بن خــــــلفان الجــــهورية
إيــــــمان بنت أحــــــمد بن خمــــــيس الحــــارثية
ثريــــــاء بنت ســـليمان بن محمد السليمانية
حــــــليمة بنت حــــــمد بن أحــــــــــــمد الورديــــــة
خديجة بنت مــــــحـــسن بن ســــــعيد العبدلية
رؤى بنت ســــــــعود بن بــــــدر البــــــوسعيدية
ريحــــــــانة بنت نــــــــــاصــر بن مــــــحمد الــهنائية
ســــــارا بنت فــــــاضــــل بن ســالم البلــوشية
ســــــارة بنت عــــبدالله بن ســالم الشــكيلية
ســــــارة بنت مرهــون بن حمــــــيد الحوسنية

الهنائية مبــــــــروك  بن  خميس  بنت  شــهد 
الشــرجية ســــــــالم  بن  عــــلي  بنت  صــفــاء 
عــــــائشة بنت إبراهيم بن سـعــــــيد الريامية
عــــــزيزة بنت ســــــالم بن نــــــاصر الحضرمية
فــــاطــمة بنت حــــــمد بن محـــــمد الشريقية
القرية مــــــرهون  راشــد بن  فــــاطــمة بنت 
مــــــريم بنت هــــالل بن زاهــــــر البوسعيدية
مــــــــنار بنت محــــــمد بن ســــــــعود الفرقانية
مــــــــنال بنت خــــــميس بن مــــــرزوق الكـندية
مــــــــــنال بنت عــــــــلي بن راشــــــد الهــــــنائية
هــــــــاجر بنت إبــــراهيم بن جــمعة البلوشية

أميمة بنت محــمد بن ســعيد المــسعودية
أمــــيمة بنت يعــــقوب بن ســــيف الرواحــــية
أنــــــغام بنت عــــــبدالله بن سـالم الفــــــــورية
أنــــــوار بنت عــــــبــدالّله بن حــــمدان النـــاعبية
حــــــنان بنت عــــــبدالله بن ســـــالم الشكيلية

رقــــــية بنت مــــــحــــمد بن نــــــاصــــر الرحــــبية
روابــــي بنت ســــالم بن ســــعيد البلوشية
زيــــنــــب بنت ســالم بن عــــبدالله العــــــزرية
فريــــحة بنت المــــــر بن منــــــصـــــور المجعلية
مــــــنى بنت خــــــلفان بن ســــــعيد الخــاطرية

تخصص التصميم الجرافيكي

تخصص التصميم الرقمي

برنامج التصميم

أســــــماء بنت زاهــــــــر بن مــــــرهون التوبية
أســــــــماء بنت عــــــــبدالله بن مــحمد القرنية

بــــثيــــــنة بنت راشــــــد بن عــــــــلي الحضرمية
جــــــــهينة بنت ســــــيف بن زهـران الشريقية

تخصص التصميم المكاني



تخصص التصميم المكاني

دبلوم التصميم

جــــــهينة بنت نــــــاصر بن محــمــد الشريــقــية
جــوخة بنت ســيــف بن مــهــنــــــــاء العــبدلــية
حــليــمة بنت عــلــي بن خــــدوم الســعــديــة
حــميدة بنت أحــمــــد بن عــبدالله الراشــــدية
حــــيــــاة بنت ســــــالــم بن عــــــيــد الشــرجــيــة
خــــديجــــــة بنت ســالــــــم بن عــــلي البــدويــة
خــــــلود بنت ســــــعيد بن مــــرزوق الربــعــانية

رحــــمــــة بنت خــــليفة بن حــمد المــــحروقية
روضــــة بنت ســــيــــــف بن خــــديم الباديــــــة
ســــــــارا بنت ســــلــــطان بن حــميد الوهيبية
شــــيــخة بنت خــــــميس بن أحــمــــــد الفهدية
عــــــنود بنت حــــــــمود بن ســــــعود الرواحــية
هــــــــدى بنت ســــــــليمان بن راشــــد العبرية
وفــــــاء بنت ســــــيف بن محمد البوسعيدية

ابــــتهــــاج بنت سعــــيد بن مــــبارك الغـافرية
أروى بنت مــــطــر بن غــــمــــــيل الشــــكــــرية
أســــــماء بنت صــالح بن راشــــــــد الهــــنائيــــــة
أفــــــراح بنت حــــمـــد بن راشــــــــد المــــعمرية
الخــــــيار بنت العــــبد بن ســــالم الجــــنيــبــــية
أمــــــل بنت ســــــليمان بن خليفة الشـكيلية
الفارسية راشــــــد  بن  مــــحمد  بنت  أمــــــيرة 
أمــــــــيمة بنت حــــسين بن خـــــلفان اليعربية
إيــــــــــمان بنت حــــــمد بن ســـــالم البلوشية
بــــــــــثينة بنت حــــــــــمد بن مــــحمود البريدية

العــــــبرية حــــــــمد  بن  زاهــــــــــر  بــــنت  بثـــيــنة 
بــثينة بنــت قــــــــــاسم بن مـــــــحمد الشيادية
بســــــــمة بنت حــــــــميــد بن نــــــــاصر الهطالية
بســــــمة بنت ســـعيد بن عيسى الشريقية
بشــــــــائر بنت عــــــيسى بن عــلي البلوشية
بــيــــان بنت عــــــــمران بن مــــــــحمد الغــــافرية
تــــــميــــــمة بنت ســــــعيد بن عـــــلي الجنيبية
ثريــــــا بنت ســــــــيف بن عــــــــلي الشــــكــيلية
جــــليلة بنت مــــــــسلم بن حـــــميد المعمرية
جــــــواهر بنت ســــــيف بن ســــــــالم العـــبرية

أمــــيرة بنت عــــيسى بن خــــليـــفة آل ثــانــي

تخصص  إدارة األعمال الدولية

برنامج إدارة األعمال الدولية



تخصص  إدارة األعمال الدولية
حــليمة بنت عــــلي بن محــــــمد الخــــميسية
المفرجية خــــلفان  بن  راشد  بنت  حــــميدة 
خــــلود بنت خــــــليفة بن نــــــاصر المحــــروقية
رحــــمة بنت خــــــــميس بن نــــــــاصر العــريمية
رشــــــاء بنت راشــــــــد بن سيــــــــف الهــــنائـية
رضــــيــــــــة بنت عــــــبيد بن عــــــلي الجــــــــنيبية
رضــــــية بنت مــــــــــوسى بن مــختار الصقرية
رعــــــــود بنت خــــــــميس بن جــــــمعة الخالدية
رقــــــــــية بنت حــــــمدان بن سليمان الحاتمية
ريــــــــــــم بنت يعــــــــــقوب بن سالم الرواحية
ريهــــان بنت مـرهــــــون بن محــــــمد الغافرية
زكــــــية بنت مــــــحمد بن ســــــعيد الســــابعية
زمــــــــــــزم بنت ســــــالم بن محمد البراشدية
زوينة بنت إبراهيم بن مولى بخش البلوشية
زيــــنب بنت ربــــــــيع بن عــــــــــــلي الغـــــــــافرية
ســــــــارة بنت ســــــــــالم بن ســــــعيد الهنائية
ســــــــارة بنت سليمان بن مسلم العامرية
ســــــــارة بنت سـيف بن ســــليمان المجرفية
ســــــــارة بنت عــــــلي بن ســــليمان العوفية
ســــــــــعادة بنت مبارك بن راشد الشريقية
ســــــــــليمة بنت حــــــــميد بن عبيد الراشدية
ســــــــليمة بنت عــــــــــــلي بن سعد الربيعية
شــــــــيخة بنت بــــــشير بن حـــــــميد المعمرية
شــــــيخة بنت خــــــــلفان بن حــــــمــيد الناصرية
شــــــيمـاء بنت ســــــعــــــيد بن عــــــواد التوبية
صــــــــفاء بنت أحــــــــمد بن عــــــــامــــــر العـبادية
صــــــفاء بنت حــــــمد بن ســــــيف المسرورية

صـــفاء بنت خــــــويدم بن دغيميل البلوشية
صــــــــفاء بنت عــــــــلي بن مــــــــحمــد الصبحية
عايــــــدة بنت هــــــالل بن ســـليمان الجهورية
عــــــــــبير بنت ســــــــعيد بن ســــــــالم الغافرية
الحــــــــاتمية خــــــليفة  عــــبير بنت صــــــالح بن 
عــــــذاري بنت ناصــــــر بن حســــــن الدغيشية
عــــطية بنت ثــــــاني بن مــــــبــارك العــــــلوية
فــــــاخــــــرة بنت نــــــاصر بن حــــــمد القرمشية
فــــــــاطمة بنت ســــــعيد بن سـالم النزوانية
فاطمة بنت محسن بن زهــــــران الشقصية
الشكيلية ســــــالــــــم  بن  حــــافظ  بنت  الراء 
مــــاجدة بنت عبدالله بن سليمان المعمرية
السيابية حمد  بن  غاصب  بنت  محــــــفوظة 
مــــــروة بنت إســــماعيل بن نــــــاصــر العمرية
مــــــــــروة بنت شــــــيبان بن خــــــلف العــــدوية
مريــــــــم بنت خــــــــلفان بن عــــــــلي الهنائية
مريــــــــم بنت مــــــــحمد بن سـعيد الشيبانية
مــزنــــــــة بنت عــــبدالله بن خـــلفان الفارسية
مــــــــنال بنت مــــــحمد بن عــــبدالله الصــالحية
مــــــــنى بنت عــــــبدالله بن ســــالم السـنانية
نجــــــــية بنت ســــــــعيــد بن عــــــــامر الحــــاتمية
نــــجــــــية بنت عــــــزان بن ســـــليمان الزكوانية
نسرين بنت مرهون بن سليمان الحضرمية
نقــــــية بنت ســــــــعيد بــن عــــــلــــي الهــــنائية
نــــــوف بنت ســــــليمان بن مســلم العامرية
هـــاجر بنت خــــــــلفان بن ســــالمين السيابية
هــــاجر بنت مــــحــــمد بن زهــــــــران العدوية



تخصص المحاسبة
ابتســـــــام بنت مسعود بن سعيد الخاطرية
أروى بنت حـــــــــــــــارث بن مـــــــــــحمد المحرزية
أســماء بنت خلفان بن عبدالله البوسعيدية
الهنائية مسلم  بن  ذيبان  بنت  أســـــماء 
الفارسية أســــماء بنت ســــالم بن راشــــد 
الرواحية حــــمد  بن  ســــعيد  بنت  أســــماء 
أســـــماء بنت ســــّليم بن ســـــليمان العبرية
أسماء بنت ناصــــــــــر بن نصرالله المحروقية
الفهدية نــــاصر  بن  خــــــــميس  بنت  العنود 
العنود بنت مــــــــحمد بن ســــعيد الكميانية
الحراصية عــــــــــــلي  بن  حــــــــمود  بنت  أمل 
أميرة بنت ســـــــعيــــــد بن ســــالم الحمدانية
أميـــــــــمة بنت جمــــــعة بن ســـــــــالم البدوية
أميــــــمة بنت عبدالله بن سليمان الحبسية
أنــــــــــــوار بنت مــــــحمد بن عــــــلـي العــــبدلية
بســـــــــمة بنت ســــــعيد بن سالم المعمرية
حلـــيمة بنت نبهان بن عبدالرحمن الخروصية
خــــــولة بنت مـــــــــصبح بن داراب الصــــــبيحية
دالل بنت مســــــعود بن محـــــــــمد الكلبانية
زويـــــنة بنت حــــــمد بن مســـــــــلم المياحية
زينـــــــــب بنت حمــــــــــــيد بن حــــــــمد العميرية
ســــــارة بنت ســــــــــــالم بن حمد الشريقية

ســـــــــارة بنت سليمان بن ســـالم الشعيلية
سالمة بنت عـــلي بن هـــاشـــل الهـــــــــنائية
شمساء بنت صــــــالح بن عـبيد البوسعيدية
عائشة بنت خـــــــــلفان بن عـــــــــبدالله العبرية
عائشة بنت ســـــــــالم بن مـســــعود الهنائية
عـــــــــزاء بنت حـــــــــمد بن عــــيسى الشكيلية
عــــــفراء بنت إبراهـــيم بن عـــبدالله الـهنائية
مــــــروة بنت ســـليمان بن نــــــاصـــر الــــــعبرية
مـــهدية بنت أحمد بن سليمان البلحسنية
نصــــــرة بنت عــــــلي بن ســـالـــم المقرشية
نــــــهى بنت ســــــيف بن حـــــــــمد بنــي عرابة
نـــــــــور بنت راشــــــد بن صــــــــــــالـــــــــح الهنائية
نــــــورة بنت حـــــــــديد بن عــــــــــــلي الجـــنيبية
نـــــــــوف بنت حـــــــــمد بن مــــــبارك الجلندانية
هاجر بنت عبـــــــــدالله بن محمــد الشندودية
هـــــــــاجر بنت عـــــــــلي بن عبــــــــــــيد الرواحية
هالة بنت زاهــــــــــــر بن عـــــــــبدالله العــــــبرية
هـــــــــدى بنت ســــــعيد بن خــــــلفان النــاعبية
هــــــنادي بنت مـــحفوظ بن حشيم العامرية
هـــــــــيام بنت يــــــونس بن ســــــيف الندابية
يســـــــــرى بنت خــــــميس بن سيف الناصرية

هالـــة بنت عبـــــــــدالــله بن زاهــــــــــــر الفهدية
هـــــــــديل بنت خـــــــليفة بن محمد الفارسية
هيــــــام بنت ســــــديد بن ســــــالــــــم الريامية
المجرفية حــــــمد  بن  علـــــــــي  بنت  هيــــــام 

وجــــــدان بنت يعــــــــــــقوب بن نــــاصر الرحبية
ورود بنت سعــــــــــــيد بن حمـــــــود الراشدية
وضــــــــــــحى بنت عبدالله بن راشد الصولية
وفــــــــــــاء بنت ســــــــــيف بن عبدالله الكندية



دبلوم إدارة األعمال الدولية
أسماء بنت سليمان بن ســـــــــالم العجمية
حنان بنت ســـليمان بن سعــــــيد المحروقية
رمـــلة بنت أحــــــمد بن حـــــــــمود المحــروقية
رودينة بنت يوسف بن ســــــلطان الراشدية

سلمى بنت بطي بن السعــــدي البوسعيدية
مـــزون بنت عـــــــــــــــلي بن خــــــليفة الحراصية
هـــــــــــــــاجر بنت خــــــــالد بن سيف المعمرية
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