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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية الهندسة والبترول 

شيخة فهد سهل وحدين
األول مع مرتبة الشرف

هندسة كيميائية

ساري صالح أحمد بافياض
األول مع مرتبة الشرف

هندسة بترولية

عبدالله محمد عبدالقادر شماخ
األول مع مرتبة الشرف

هندسة االلكترونية واالتصاالت

عماد محمد عبدالله بايعقوب
األول مع مرتبة الشرف

هندسة مدنية 

لمياء عمر علي سعيد بابراهم
األول مع مرتبة الشرف

هندسة حاسوب

محمد عبدالله عبيد  الهويمل
األول مع مرتبة الشرف

هندسة معمارية وتخطيط بيئي
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ابراهيم علي عبدالله بصفر

فتحي محسن يسلم  بلجوفي

محمد انور عبيد سالم باحشوان

اميرة احمد سعيد الجابري

مراد ابراهيم خميس بن حمدون

جمال مزهر محسن احمد باوهال

عبدالرحمن صالح  باطرفي

بدر عمر عائض عبدالله بن شمالن

عمرو منصور محمد قائد

سفيان عوض محروس بارشيد

شيماء عادل صالح باحشوان

عبدالله سالم عبدالله بافياض

علي عبدالله علي باحميش

يحيى محمد احمد علي جبران

ابراهيم سعد محمد مصعب

تخصص - هندسة كيميائية 
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معاذ حميد علي القواس

علوي محمد علوي بن سميط

عمر سعيد محمد باوزير

محمد سالم محمد العصرني

عبدالقادر محمد عبدالقادر حسان

امنة صبري هادي هويدي

سامر احمد جمعان بامير

نجم الدين امين عبده غالب

عمار عصام محمد زيد

محمد عبدالقادر القاضي

صادق سالم سعيد عبيد سويدان

مرشد احمد سعيد الجابري

محمد صالح عبدالله باوجيه

عبدالله احمد علي عمار

علي احمد عبدالله بن فاجع

تخصص - هندسة كيميائية 
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منير شكري حسن محمد بارجاء

عوض علي عوض باوزير

عبدالله محمد عوض هادي

احمد عوض احمد فييح

عبدالرحيم حسن العمودي

سالم محفوظ سالم باجهام

مبارك محمد سعيد باجوةنايف سعيد محمد المعاري

تخصص - هندسة كيميائية 
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محمد محسن علي  السباعي

فؤاد سعيد عبدالقادر  بامطرف

عوض محمد عوض  باشراحيل 

عوض عبدالعزيز ابوبكر  قويان

محمد  حسن  ثابت سعيد  

ناجي حسن ناصر عمر باجحاو

محمد عيظه حسين  بن حيدره

عبدالله احمد خميس  بارهيان

عمر حسين عبدالله محمد  سواد

عبدالحكيم غازي سالم  بامطرف

قيس احمد كرامه  بن سوده

مصلح برك سعيد سلوم 

ربيع عارف حسن علي 

حاتم عارف محمد  الجرو

محمد احمد عوض  خباه

تخصص - هندسة بترولية
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تخصص - هندسة بترولية

صفاء عمر طالب  مول الدويلة

وليد شاكر احمد هبير

اكرم محمد ناجي  العزاني

أمير بالل عبده حسن 

عمر سالم سعيد  بامقيشم

سالم احمد سالم  بخيت

عبدالعزيز محمد  الكثيري

أحمد بركات سعيد  باوزير

طاهر عمر علوي  البيتي

عمر حسن عبدالله  العوبثاني

عمر سالم محروس  عمران 

ابوبكر عادل سعيد  شيبان

ابوبكر عبدالرحمن ابوبكر الصبان

احمد عبدالباري احمد  الشطري 

عامر عوض حسن بن عبيدالله
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تخصص - هندسة بترولية

عبدالرحمن محمد المجيدي

عامر منيف سعيد بن تيربان

مبارك محمد مبارك   بن بشر 

ابوبكر عمر احمد  باشميلة

مراد جمعان سالم محمد بكار

عالء خالد سعيد  بن لسود

عدنان عمر جعفر  المسيلي

عماد خالد عوض  باغويطه 

محمد علي سعيد  باظروس

سالم علوي مبروك  بوفطيم

عبدالرحمن فؤاد احمد محمد

عيسى محمد عيسى  بن هرهرة

حسين عبدالرحيم سالم  باوزير

قحطان صالح قحطان اليهري

عمر عبدالرحمن عمر  العمودي
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تخصص - هندسة بترولية

عبدالسالم ناصر سالم الكربي

محمد سالم سعيد  السومحي

رشاد صالح سعيد  بن عبودان

صالح علي صالح السعدي

عبدالله محمد حسين  الخالقي

صديق سالم عبيد  بارشيد

عبدالله محمد حسن مقيبل

هاشم احمد ناصر المرقب

عبدالله قاسم صالح  الجروي

والء عوني احمد البغدادي

اصيل ماهر خميس  الجعيدي

محمد لطفي سالم   الصيعري

عبدالرقيب سعيد علي صالح 

فيصل جمعان هادي  بادعام

نسيم عبدالله عمر  بابلغوم 
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تخصص - هندسة بترولية

عمر علي محمد  بادخنعبدالله عوض سالمين  الغرابياثير صالح سعد  الجريريعبدالرحمن عوض هادي  البوري
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تخصص - هندسة الكترونية

احمد حسن سالم  بن ماخش

علي محسن محمد  بعش 

عبدالكريم خالد  العمودي

هند صالح عوض  باهادي

محمد عبدالله يسلم محمد باعمر

ياسر صالح عاشور  باضاوي

محمد سهل سالمين  باعافية

عبدالفتاح محفوظ  بن عبيدالله

محمد محفوظ سالم  باصهي

علي احمد صالح  باجبير

عبدالقادر عبدالاله  بن عثمان

عبدالله محمد عبود العمودي

عبدالقادر علي السقاف

فاطمة خالد سالمين  باقحوم

مهنا امين حسن  العامري
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تخصص - هندسة الكترونية

عمر محمد ناصر  العامري

احمد عبدالله حاج  باحريش

حسين عوض علي  باقرين

سماح عبدالله سالم  الحبشي

نافع سعيد احمد   بن ضمن

محمد ابراهيم علوي  الحسني

محمد سالم علي   بامطرف 

عبدالله كرامه صالح  العامري

سالم عبدالقادر سالم  التريمي

سعيد عمر علي العوبثاني

فاطمة محمد سالم  باصمد 

عبدالرحمن محمد  بن شهاب

احمد فرج خميس  العاجم

معتز عبدالله خميس  صبين

عبدالله أنور سالم  التميمي 
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تخصص - هندسة الكترونية

محمد طالب يسلم  بلحول

ماجد عمر سالم  باريس 

أحمد محمد حسين  بن يحيى

عبدالعزيز مبارك يسلم  باوزير

منيرة محسن صالح  بارجاء

عمر صالح فرج  بازهير

احمد صالح مبارك  بوعابس

رامي عامر عبود  بن زيمة

حامد عبدالله حامد  الحامد

حوثر عوض حوثر  بن علي الحاج

عبدالرحمن عبدالله صالح  مديحج

حسين عمر عبيد باشعيب

محمد عبدالله سالم  غريبان 

عبدالله محمد  سعيد العمودي 

علي صالح عبدالقادر  باحشوان 
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تخصص - هندسة الكترونية

محمد خميس سالمين  بن عوبد

سلوى محمد عبدالقادر  عرمان

عوض محمد عمر  بن قديم

عمار معمر احمد بن طالب

احمد حسين احمد  الهندي

بسام احمد عبدالله قاسم

مالك جمال عوض  التميمي

علي حسن سعيد  العكبري

علي عوض علي بن قديم 

فائز يسلم سعيد بن حيدره

عبدالله حسن علي   باعمران 

محمد عباس احمد بافرج

عبدالله سعيد عبدالله  باظروس

محمد سعيد مبارك  باخلعة

صادق يحيى احمد باسليمان 
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تخصص - هندسة الكترونية

مرعي  احمد يسلم بامقاريض نداء هيثم جمعان بلحول
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تخصص - هندسة معمارية وتخطيط بيئي

ابراهيم علي عوض  يعمر

محمد مدهش ربيع عمر

علي برك محمد  هبيص 

أحمد سالم صالح المحمدي

عبدالقادر منير باقتيل

غسان سالم حسن باراس

معتز احمد محمد  العساني

عبدالله هود سعيد  عواض

محمود عبدالله  ديان

محمد عبدالكريم يسلم  بابطاط

عبدالناصر سالم مبارك بن حيدرة

محمد سالم عبدالله الجرو

عبود سعيد جمعان  بن سعد

عبدالله عبدالقادر العمودي

سالم محمد عمر باجابر



24

تخصص - هندسة معمارية وتخطيط بيئي

وليد سالم احمد باداؤود

عمر عبدالرحمن باراس

سالم مبارك عبيد باخلعة

سيف سالم عوض بامزروع

عمر جمعان شيخ عباد

عبدالرحمن عبدالله قندوس

سالمين صالح سالمين المسيلي

محمد احمد محمود باعلوي

عماد سعيد عيظه طرموم

أحمد حمدون عبيد ميسره

عمر عبدالرحمن شيخ  باعقيل

محمد محسن محمد العي

احمد حسين مبارك الجابري

حسن كرامة علي باطحان

عبدالقادر خالد بن سعد
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تخصص - هندسة معمارية وتخطيط بيئي

اسامة عبيد محفوظ  زعبل

احمد مصطفى بن اسحاق

سالم محمد سالم بافضل

منى عوض فرج باجعالة

ميسون احمد سعيد  باحميش

معاذ صبري حيدره باجبل

خالد جمال محسن المرفدي

اصيل انور عوض  الجعيدي

عمر صالح سالم باشراحيل

فاطمة ناصر محمد  المشجري

حسن علي عبيد  التميمي

نوف سعيد عوض  بن بريك

عبدالرحمن حسن  زعبل

محمد عثمان صالح  بالربيعة

عمار عبدالله عبدالحق عبدالمانع
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تخصص - هندسة معمارية وتخطيط بيئي

سعيد عبدالهادي باكرموم

عمر محمد عمر عوض عليو

عهد عبدالكريم محمد باشكيلريم صالح محمدعبدالله  باعلويمحمد عبدالله عبيد  الهويملابوبكر عبدالله سالم  الهويمل
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تخصص - هندسة حاسوب

وفاء احمد سعيد  ادريس

منى علي سالم بافضل

مبارك جمعان عبدالله بن نقح

محمد احمد سعيد  باحمدة

نهى عبدالحكيم عوض غانم

مروى محمد عبدالله بابقي 

ابوبكر خالد ابوبكر مقطوف

صاعد عامر علي بن حاجب

خالد محمد احمد باعمران

اخالص عمر عبدالله باوزير

ابراهيم سعيد محفوظ الظني

مازن صالح صالح الحداد

احمد حامد احمد مديحج

مروة سعيد عبدالله التميمي

يونس عبدالله سالم باحليوه
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تخصص - هندسة حاسوب

هائل صالح محمد بافضل

عوض سالم مبارك العوبثاني

سالم رمضان سالم  عبيدون

اسيا مزاحم عبدالله بامزاحم

ابراهيم حسن محمد باحشوان

سعاد سعد صالح السباعي

عبدالله رمضان احمد عبدالحميد 

صالح طالب عمر بلكسر

مبارك ربيع يسلم المنصوري

عبدالرحمن محمد  الشحومي

سعيد عبدالله سعيد برعية

ريان سعيد سالم الخزرجي

نائف صالح مبارك بحاح

عبدالله محفوظ برك كند

سعيد خالد عبدالله بن فريجان
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تخصص - هندسة مدنية

عبدالمجيد صالح عمر بارباع

عبدالرحمن عمر محمد باسباع

محضار سالم بن يحيى

صالح عبده احمد القمهدي

احمد يحيى صالح باجندوح

انس عمر مبارك عصبان

احمد عمر عبود القرزي

محمد خميس محفوظ غودل

بدرالدين احمد هزاع الدميني

محمد فهيم علي التميمي

عمر عبدالرحمن باكرمان

علي عمر عبدالله المشجري

عبدالله بركات عبدالله باعبود

ايمن سالم احمد بالعمش

محمد فضل سالم بازمول
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تخصص - هندسة مدنية

عبدالعزيز عبدالله محمد باصليله

محمد جمعان حمود الحمد

مصطفى محمد عبده الغالبي

منتصر لطف أحمد القاسمي

محمد هاشم عامر العامري

محمد احمد عوض باشدادة

مصطفى سيف سيف

رمزي علي صالح برقعان

محمد انور برك التميمي

عبدالله احمد برك لجرب

عزيز عبدالرحيم السماوي

فوزي احمد جمعان هويدي

محمد عمر حسن الزبيدي

عبدالرحمن فضل احمد بارضوان

عوض سعيد مسلم المهري
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تخصص - هندسة مدنية

بدر سالم عمر بلبحيث

عبدالقادر محمد بن شهاب

محمد عبدالله سالم باعارمه

عدنان عبدالله جمعان عدالن

تركي سعيد مبارك باخلعة

عبدالله فهد عبدالله عفيف

عبدالله سعيد علوي السعدي

عبداللطيف سالم ابوبكر باوزير 

سالم سعيد سالم باعوبث

سعيد مبارك سالمين الشنيني

سعود فيصل سعد  باقطمي

محمد انور برك التميمي

ماجد عائض محمد بن سحاق

زكريا احمد برك باحارثة

وضاح نوفل علي قمبوع
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تخصص - هندسة مدنية

سعيد مصبح يسلم الشنيني

سعيد سالم عبود القرزي

محمد برك كرامة غزي

عبدالله عوض سعيد بامقاء

محمد احمد محمد بوحسن 

سعيد صالح محفوظ باحشوان

عبدالرشيد حسن علي النامس

أحمد مبارك عمر الخنبشي 

محمد يوسف علي  الزبيدي

سعيد عبدالله سالم باقروان

عبدالقادر خالد عمر العطاس

معتز أنور يسلم النهدي

احمد ابوبكر احمد العمودي

معاذ خالد عوض  باصديق
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية البنات 

فاطمه عوض صالح الدقيل 
األولى مع مرتبة الشرف

دراسات اسالمية

عائشة سعيد محمد بفلح
األولى مع مرتبة الشرف

رياض أطفال

أبرار وزير عبده حسين عبدالله
األول مع مرتبة الشرف

اللغة االنجليزية

نورا عبدالله عمر بن مخاشن
األولى مع مرتبة الشرف

خدمة اجتماعية
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تخصص - دراسات اسالمية

ابرار محمد علي  بارشيد وفاء 

صفاء فيصل سالم  بن كده

ايناس عادل بخيت القرزي 

سالم علي  الشاحت 

حليمة صالح عوض  باحارث

سعيدة مبارك علي طوفان

ندى محمد صالح  بن 

زينب صالح علي بن عيدان

اشراق سعيد العكبري

مخاشن سلمى سيف علي   

حنان محفوظ سالم بازهير

منى عبدالله عمر المرفدي

بارحمهعبير عمر علي  باجبع 

مريم سالم محمد باظبي

مريم سالم سبيتي بن سمير 
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تخصص - دراسات اسالمية

نوف دعمان علي باصباح

ريم سالم علي باعريني 

أشجان سيف علي بارحمه

زاهرة صالح علي بامدوخ

فاطمة احمد فرج باسنبل 

اميرة ابوبكرعبدالله العمودي

سرين محفوظ محمد البكري 

رائدة عبدالله بن غانم 

هناء محمد حسن باحميد 

فوزية احمد سالم الحامدي

خديجة منصور عبيد باناصر 

ليلى دعمان علي باصباح 

نادية عبود عبدالخير العامري

خولة محمد بن حيدره

دعاء علي حسين باعساس 
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تخصص - دراسات اسالمية
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تخصص - خدمة اجتماعية

العنود عبدالله بن  الكثيري 

امنة عبدالرحمن برعيه

مريم عوض احمد باحجاج

اميمة عمر علوي البيتي

اسمهان ناصر يسلم باصالح

حنان خالد محمد بوحزام

ليلى عبدالرشيد بن مخاشن 

بشرى يسلم عمر سالم ديان

اروى حسينالعمودي

سمية صبري احمد عمر باجابر 

راوية صالح محفوظ باوادي

وداد عبدالرحمن العمودي

عزة صالح سعيد سنجل

خديجة انور ابوبكر باسعد

مروة عمر فرج عمر عبد



39

تخصص - خدمة اجتماعية

منال علي عمر باحويج

يسرى طارق برك التميمي

بثينة ناصر سعيد عمر بابعير

حليمة محمد محمد الرباكي

نور احمد مبروك السباعي

نسرين محمد علي العكبري

اماني محمد سالم الجريري

ليلى عبدالله عبده مساوى

العنود عدنان بنسلمان 

اميرة سالم صالح باقطيان

امنة امين محمد الصبان

صفاء احمد محمود باعلوي

مروة سالم صالح باعباد 

حنان علي عمر بامدهاف

عفاف محمد سالم الهجري
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ابتسام صبري غازي بابهيش 

فاطمة برك ثابت النوبان

منى احمد سالم العليي 

شيخة شيخ عبدالله باحميد

اميرة راشد سالم راشد بازاهر  

نسرين عوض جمعان باركبة

امنة سالم علي عمر العماري 

محسنة سالم صالح عبدالعزيز 

فاطمة عبدالله باحميش 

تخصص - خدمة اجتماعية
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نورا عبدالعزيز محسن باصرة

اماني محمد عبدالله البيتي

سارة محمد العمودي

نورا فرج احمد عبود دومان

فطوم احمد زين باحميد

حبيبة فؤاد سعيد الجابري

هناء صالح العمودي

حليمة عبدالله عبدالصادق 

ندى عبده أحمد العثماني

خديجة عبدالقادر الجفري

سمية حسين بن بريك

مريم حسن علي العماري

رنا علي سالم عبيد الجابري

سمية صالح احمد بامطرف

مريم محمد علي  العمودي

تخصص - لغة انجليزية
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راوية حسين احمد الجوهي

مانعة ناصر محمد ناصر بادخن 

عبير سالم عمر بن سميدع

روان بركات عبدالله باوزير

هالة محمد سالم بن سلوم

انوار علي محفوظ مرعي

حنان احمد سعيد الحداد

نور احمد علي اليزيدي

عهد عبدالحليم العمودي

دعاء عبدالله عوض باسنبل

جواهر علي محمد الديني

اسرار سالم احمد باحداد 

امة الرحمن سعيد الحباني

فاطمة صالح عمر العماري

تهاني عبدالعزيز الحبيشي

تخصص - لغة انجليزية
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وداد جويل محمد باحسين

كوثر برك عبدالكريم الجابري

مروة علي سالم مول الدويلة 

صفاء احمد مرجان بن سنكر

فاطمة احمد سبيتي باعشن 

ايمان عبدالله عمر باشطح

جنية خالد علي قروحة

مريم علي سالم مول الدويلة 

منى سمير سالم بازنبور

دعاء محمد عوض باعلوي

شاذروان عمر علي الشاطري 

دعاء حسين برك باجري

فاطمة محمد احمد عبدن

أحالم سالم سعيد المضي

اميرة خالد سالم بن دهري

تخصص - لغة انجليزية
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مديحة يسلم سعيد التوم

سارة صالح عبيد بايوسف

مروه عمر العبد باميلوح 

امل عبدالله سعيد باراجح 

وفاء سعيد صالح باغوزة

أبتهال عمر زين باحميد 

مروة خميس باتوفيق مريم محمد عوض بامؤمن

تخصص - لغة انجليزية
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فاطمة عبدالهادي المحمدي 

اماني خالد عبدالله باغويطة 

خديجة عوض العوبثاني 

سمية صالح مبروك باحارثه 

اشراق عمر يسلم عمر باقص  

فاطمة سعيد بن دهري 

سماح عمر صالح سالم الملح 

اسماء عبدالكريم بن شبراق 

عبير عمر احمد باطرفي 

حنان مبارك عمرالحلكي 

فائزة صالح سالم بامطرف 

فاطمة خالد عبدالله الغريب 

امل ناصر قاسم السماوي 

مروى محفوظ برعيه 

جواهر محمد صالح سويد 

تخصص - رياض أطفال
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صفاء احمد جعفر االحمدي 

فوزية صبري  بن همام 

دعاء محمد علي بانبوع 

فاطمة محمد عوض بكيران

رامية بدر يسلم باعنس 

ليلى سالم احمد باحسين 

شيماء خالد الشاؤوش 

اماني عبدالعزيز بن مخاشن 

سهام خميس صالح بايمين 

سامية صالح باقطيان 

نوارة محمد عبدالله مثقال 

شيخة عبدالقادر حاج بخضر 

سارة محمد بن الشيخ ابوبكر  

وفاء محمد حسن بازياد 

مريم صبري صالح باهرب 

تخصص - رياض أطفال
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فاطمه فؤاد علي الدقيل 

منى احمد سعيد باحيدره 

منى خالد سعيد باعويضان 

خديجة عبدالله العفاري 

عنود حسن علي بن هشان 

مروة سالم مولي الدويله 

انوار سالم عبدالله بازياد 

نور جمعان سعيد  الجحيش 

فائزة أحمد علي اليزيدي 

أمل عبدالحكيم الزبيدي  

منية سعيد باطرفي 

اميرة سعيد  حنكيل 

مروة حسن سالم المرشدي 

تخصص - رياض أطفال
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية الطب والعلوم الصحية

فاطمة خالد الحدادي
األولى مع مرتبة الشرف

طب بشري

روابي صالح باكرمان
األولى مع مرتبة الشرف

دكتور صيــدلـــــة

حيدر محسن بوفطيم 
األول مع مرتبة الشرف
علوم مختبرات طبية
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سلمى عبدالّله صالح باجبير

اسماء صالح سعيد وبران

علي عبدالكريم القيسي 

اميمة سالم باسماعيل

منار علي رجب عمر باحميدون

سمية عبدالله محمد باصهي

فاطمة جمعان حاج بن نسر 

اميمة سالم عبيد احمد غانم

ريان مجدي رشيد بن طالب 

امنة عبدالله احمد الشرفي

سارة علوي سالم المقدي 

بركة محمد علي حبيشان

هبة الله علي الحسني 

محمد خالد احمد علوي 

عبدالرزاق سالم المعلم 

تخصص - طب بشري



51

منال صالح حسين المرفدي 

اسماء صالح عبدالاله بلفقيه

منى سالم احمد باصليب

صفاء محفوظ محمد بصعر 

محمد خالد محفوظ وبير

افراح عمر كرامة سويلم 

عبدالرحمن عبدالله بارفيد

تقوى العبد ربيع باموسى 

فاطمة عوض احمد الشنيني

خديجة فاروق عوض باشطح 

سعيدة سالم عمر باسلم

محمد لطفي عبدالله الجرو

ماهر عادل برك عمر بن ضيق 

عبدالله ناصر مبارك بن عمرو

عبدالله سالم عمر بلحمر 

تخصص - طب بشري
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مريم عمر محمد عبود بن حريز 

ناصر منصور عمر ناصر حبتور

ايمان سعيد عبدالله باوجيه 

عبدالرحمن محمد السقاف 

زينب عبدالقوي الحضرمي

 ريم عبدالكريم عمر بامسعود    

زينب صالح عبدالله التميمي 

الهنوف سعيد النهدي 

ماريا محسن بن الشيخ ابوبكر

اكرم خالد عيظه التميمي

فاطمة حسين احمد المعلم 

طه عبدالله زين سالم باحميد

محمد عارف بن سحاق

شيخة سعيد سالم باسمح 

علي عمر علي احمد حسن

تخصص - طب بشري
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اماني حسين مول الدويله

انوار عبدالله مبروك باجامع

نادر عمر فرج عبيد باظفاري

خديجة عوض سعيد القثمي

نور صبري محمد بن طاهر 

هالة فهمي عمر عبيد عرم 

سارة حسين احمد باحسن

عبدالله علي عبيد دحدوح 

مزنة سالم صالح بابقي 

سالي فؤاد محمد بامطرف

نادية محمد العطاس  

عبدالله خالد احمد باعيسى 

مريم حسن عبدالرحمن باعباد

هائل سعيد ناصر بن شحبل

محمد سعيد احمد باغوث

تخصص - طب بشري
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وجية عمر محمد باعشن

عمر عبدالسالم عبدالمجيد 

 فاطمة محمد علوي  الحامد  

احمد ابوبكر احمد بانواس

 صفاء عوض مبارك بن ضبيع

غنيمة يسلم سعيد باحميد     

عائشة محمد عمر حمران

 عبدالله عبود ناصر بايعشوت

هزاع سالم صبيح العجيلي 

طه عبود سعيد بن ثابت 

اسية عوض باخميس 

سامي زين عمر سالم عاصم 

علي ناصر مقبل الرعيني

سندس مبروك النهدي

علوي زين سالم بن عقيل 

تخصص - طب بشري
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حياة سالم فيصل الحدادي         

سمية علي سعيد باقاسم 

 اسماء محفوظ سالم بادباه

صفاء غسان شيخ فرج 

صالح عبدالله مبارك باضاوي

مصطفى عيسى باعيسى

جمال عبدالناصر العوبثاني

محمد صالح فرج باجيده 

افنان عوض العوبثاني

محمد سالم صالح القباص

محمد عبدالله محمد باعبده

صالح عامر محيمدان باعكابه

احمد صالح احمد بن ماضي

أميمه أحمد ابوبكر باجابر

رائد يماني سالم بدر باجري

تخصص - طب بشري
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سارة علي عمر بامهدي

عبلة محمد سالم اسحاق 

عبدربه احمد ناصر سويري 

ابراهيم عبدالله بازهير 

نور عبدالقادر عبدالله باراجح 

 ايناس سالم مبارك حيمد              

محمد عبدالعليم باسودان

 فدوى عوض فرج باجعاله

 وديان سالم مبارك بن قديم          

احمد عبدالرحمن الزبيدي 

عبدالله خالد أحمد النهمي 

محمد سالم عمر باشعيب 

نجالء محمد الحضرمي

ايمن خالد سعيد العميري

 امل احمد سالم باخريصه 

تخصص - طب بشري
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حامد سالم عوض باجبير

حنين أحمد ناصر بن طالب 

قائد حسين محمد باكر

زهراء عوض محمد بازعيبان 

 رامي صالح علي دوفس

سلطان سعيد بن شمل 

هناء محمد يعقوب بايعقوب 

عمار ياسر عبدالله باهشم 

عمر محمد احمد باقديم 

جمال خالد صالح باخشب 

االء علي صالح بن مخاشن 

سعيد سالم عبدالله بنوب 

صقر مساعد مساعد القبضه 

اسماعيل طاهر قمبس علي 

عبدالرحمن هادي قروان

تخصص - طب بشري
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لبيبة صالح محمد العولقي نائف علي سالم باحارثه حسين عبدالقادر الحامد

تخصص - طب بشري
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هاجر محمد احمد المرفدي

حسن سعيد سالم باقعر

فاطمة محمد سعيد داؤود

سمية محمد سالم بن ميطان

محمد سعيد صالح احمد 

طارق سعيد محمد باعطيه

شريفة محمد  عبيد ميطان

عبدالله عمر مبارك برهيش

ايمان سالم عوض مسهور

افراج سالم سعيد المعاري

حسن مبارك سعيد الصغير

امنة علي عبدالله جواس

شيماء سالم جمعان باثقيلي

سالم سالمين سالم بن حيول

سارة ابراهيم باحشوان 

تخصص - صيدلة
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وهيب احمد يسلم بن مغيث

عبدالله صالح العمودي

فاطمة سعيد العمودي

إسراء محفوظ الكسادي

مراد صالح عمر باسالسل

باسل محمد ناصر جوده

إستبرق محفوظ الكسادي

محمد علي عبيد دحدوح

حليمة عمر جمعان باشبيب

مروى غالب عوض عصب

تقوى سالم علي عمر عباد

محمد زيد هادي احمد ابوزيد

اميرة عمر هادي بامحيمود

خالد صالح عيظه محيور

عمر ابو بكر يسلم باسنبل

تخصص - صيدلة
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نوف شيخان محمد باعباد

وردة محمد عبيد بن وبر 

احمد سعد سالمين التبيلي 

فاطمة صالح سالم مطران 

بندر مبارك خميس بن مرعي 

عمر حسن محمد العوبثاني

فهد صالح سعيد لحنف

عمر سعيد عمر باحطاب

حامد عمر عبيد بن بن هادي

محمد حسين العمودي

محمد عمر محروس باطرفي

احمد ايمن احمد بن هالبي 

فاطمة عمر سالم برهيش

احمد سعيد عبيد بالصقع  

فاطمة احمد المشجري

تخصص - صيدلة
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احمد علي محمد بالماح

محمد عبدالناصر بن سنكر

قمر فائز حسين بن زيد

امل فؤاد بن شبراق

طيبة عوض احمد باعامر

صفية مراد العمودي

صالح مبارك علي بن كليب

عزيزة عبده محفوظ الصليبي

صالح حسين الحبشي

منار عبدالله عبدالرحمن باغفار

فاطمة محسن الحضرمي

حامد محمد احمد لحمدي

بلقيس سالم باحسين

رشاد صالح سمري رويضي

سارة علي سالم كعيتي

تخصص - مختبرات طبية
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سمية عوض صالح باحكيم

عبدالمجيد عبدالله القباص

هناء منصر سعيد المفلحي

عائشة سعيد عمر باكويري

محمد صالح محمد باخريبة

محمد انور احمد الشبيبي

انوار عبدالله سالم بن غوث

احمد عمر علي باشراحيل

اسماء احمد سالم باخريصة

فاطمة سعيد احمد بكوره

سارة عبدالعزيز كرامة حماد

نسيبة ماهر العمودي

عبدالله صالح بخيت بن سعد 

علي سالم فرج بخيت علي 

نوف فؤاد سالم بامعروف

تخصص - مختبرات طبية
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محمد انور سالم بن مزاحم

دعاء ماهر ناجي  بن الحاج

معوض عبدالله سالم باقروان

العز محمد عقيل المقدي

سعيد عوض المحمدي

طارق حمود سالم المنصوري

سالم محمد احمد قوقح

محمد علي احمد باحشوان

محمد سعيد باطرفي

عبدالرحمن عبدالرحمن باهرمز

سمية محمد احمد باصالح

انعام سالم جمعان باثقيلي

دعاء ابوبكر عوض باصالح

محمد عبدالله علي عمره

عبدالله سالمين باصليله

تخصص - مختبرات طبية
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سارة محمد منصور الحامد

محمد عبدالرحمن باحشوان 

زهرة سعيد عبود السيود

علي صالح عمر عوض باموزه

محمد سالم علوي العطاس

احمد سعيد ابوبكرعلي كنيد

محمد عرفان عمر برك الدقيل

عبير عمر سعيد عبود طويهر

صالح حسن صالح العمودي

معاذ عمر احمد باقطيان

حسن سالم سالمين بارشيد 

مراد سالم محمد القعيطي

مروى صالح عمر بازريع

عبدالله عمر عبيد عمر عرم

عادل علي مهدي المكبب

تخصص - مختبرات طبية
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية العلوم اإلدارية

منى سالم عبدالملك
األولى مع مرتبة الشرف

محاسبة

فدوى محمد دعكيك 
األولى مع مرتبة الشرف
علوم مالية ومصرفية

اسماء عمر بانوبي
األولى مع مرتبة الشرف

نظم معلومات إدارية

ميمونة صالح عبيد بلخير
األولى مع مرتبة الشرف

ادارة أعمال

عبدالله احمد باهادي
األول مع مرتبة الشرف

تسويق
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محمد خالد محمد العمودي 

فارس صالح عمر باعمران

عبدالله خالد العمودي

سمية عمر محفوظ سبيت 

رندا خالد عمر محمد باحويرث  

خالد عمر سالم العكبري

يوسف صالح مبارك بامعبد

حسن علي سعيد األشولي 

شيخة رياض عوض باغويطة

سمية فائز عبود بن مخاشن

عمر محمد احمد باداهية

عبدالله عبدالرحمن العطاس

محمد خميس صالح بن نقح

صالح أحمد صالح الكثيري

عادل عيظه صالح بن ماضي

تخصص - محاسبة
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ايمن صالح محمد النهدي

علي فضل صالح الذيباني

نوف عبدالحكيم الحمومي

حسن علي سعيد صويلح

عبدالله كرامه عبدالله باوزير

امين محمد سالم ناصر بامرق 

خالد أحمد باحسين

عبود صالح عبيد باشيبه

فاطمة خالد صالح الحمري

حنان عمر مبارك باقطيان

عهد عبدالرؤف احمد باوزير

عبدالله جمعان عبدالله جبور 

شفاء عبدالله الشبيبي

احمد عوض بن ضبعان

سعيد فرج عيظة عمر بن زيد 

تخصص - محاسبة
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فارس خالد سالم بازمول

ماجد احمد خميس بادخن

عمر سالم احمد المشجري

فاطمة غالب بن شمالن 

عبدالله محمد احمد دومان

صفية محمد سالم التريمي 

علي عبدالله صالح باخربوش

حمد مبارك سعيد كردان

عمرخميس سعيد سعد 

سالم صالح سالم الجهوري

علي خالد علي بن منيف

احمد عمر احمد باخربوش

احمد عوض سالم لقصم

صفاء محمد عوض الرباكي

عبدالرحمن حسن الحداد

تخصص - محاسبة
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احمد سامي احمد باعقبة

محمد حسن سالم العطاس

محمد عمر محمد اليزيدي

حسن علي سعيد باخريصة 

عبدالله ابوبكر حسين مدهر

عدنان صالح محمد احمد

عمار احمد عوض العماري

رامي محمد صالح بكير

حسين علي عبدالله بامزاحم 

فاطمة خالد العمودي

سلطان رئيس عوض بن نقح 

عمر علي عمر باشغيوان

زيد فؤاد صالح الشبيبي

اسماعيل صالح العيدروس 

محمد حسن المشجري

تخصص - محاسبة
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احمد ناظم عوض الشرفي

عبدالرحمن عمر زين بن عقيل

احمد علي عبدالله باعمر

عبدالله علي باعبدالقادر

زكريا محمد سلطان سعيد

اشرف نائف صالح عبدالمانع

جمعان محفوظ الهرموزي

احمد رمضان سعيد باربود

فاطمة احمد العكبري

فاطمة جمال عبدالله الحاج

حسن طاهر عبدالله النهدي 

محمد انور محمد بن سرور

عمر ابوبكر عبدالله باوزير

احمد عبدالرحمن العمودي

عامر عبدالحبيب عامر حويل

تخصص - محاسبة
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معاذ عبداللطيف باعامر

هيثم خالد صالح بامخشب

علي عادل عبدالرحيم باعباد

مصطفى سعيد التميمي

عسكر سالم صالح المشجري 

سالمين عبدالله علي برباع

عمر علي ابوبكر باوزير

هاني ابو بكر احمد بامقدم 

احمد صالح صالح بن دهري

محمد صالح عمر بامهير

محمد علي صالح عبدالمانع

سعيد عمر عبدالله بارهيان

حاتم ماهر ربيع البوري

محمد سعيد بامحفوظ

عمر محمد دقيل بانقيطة 

تخصص - محاسبة



74

محمد عبود عمر بن حمزه

محمد عوض صالح العصرني

علي عمر سعيد بن قديم

احمد فرج احمد سعيد بانجار 

احمد فهيم احمد باعقبة

محمد عبدالعزيز الصافي

أحمد طالب سالم الحامدي

محمد مبارك سالم بامرومه

سعيد مبارك بن دحمان

عمر سالم عوض بن ثابت

فهمي جمعان يسلم بالسد

محمد عمراحمد باوزير

سالم عبدالله سالم باكوينه

علي مبخوت بن شرمان

الرميدي بلخير الرميدي

تخصص - محاسبة



75

حسام طارق سعيد بن قديم 

صالح خميس بن خميس 

جاسم عبدالحكيم عويض

محفوظ عبدالله علي بن وبر 

عبدالله رياض صالح باقطيانأحمد محفوظ جمعان غيثان جاسم عبدالناصر الجابري

تخصص - محاسبة



76

سماح سالم عوض بن عروه

كفاح خالد محمد االصبحي

حليمة علي مبارك سليمان

محمد فوزي بامخرمة

سهيله عبدالرحمن ابوبكر

رشا رمضان عنبر حيمد عليوان 

هند صالح حسن صالح باعوم

مريم جمعان سالم باضريس

اسامه محمد مبارك باطويح

ابراهيم عبدالله بن هامل

راوية يسلم مبارك بن حيدرة

خالد محمد صالح حداد

منال مبارك محمد عايض

محمد شيخ الحامد

رضية جمال محمد باقروان

تخصص - إدارة أعمال



77

سليمان صالح المحمدي

محمد ابوبكر احمد باخشوين

رانيا يسلم مبارك بن حيدرة

حسين محمد عبدالله باعباد

محمد سعيد يسلم باعنس

حاتم يحيى عبدالله باطويح

سماح احمد مزاحم عبدالمانع 

هشام حسين محمد الحامد

حكمه عوض الحمومي

محسن عمر صالح بازياد

سارة عمر مبارك باقطيان

نور عبيد مبارك عبيد باسباع 

لول عبدالقادر محمد حمدون 

عبدالرحمن احمد باقمبوع

عبدالعزيز محمد عمر باتيس

تخصص - إدارة أعمال



78

سعيد عبدالله سعيد بافضل

عمار مبارك سالمين حمودش 

مراد مبارك صالح بامزروع

عدنان عبدالله البهيشي

سعيد سالم احمد بن نهيم

سمية صبري محمد باريسا

شهد لطفي علي بلخير

علي ناصر عوض الخليفي

فارس عبدالله بن سليم

سالم محمد سالم باهبري

ناصر عوض صالح بن شحبل

حمزة عبدالرحمن عمر الشاعر

وليد صالح علي باحفي

احمد علي صالح عمر بافقير 

محمد رامي سالم بلعفير

تخصص - إدارة أعمال



79

فاطمة محمد الجابري

صالح ناصر صالح باعنس

عثمان حسن سعيد باسيود

عمر غالب عمر مثنى حسن

عمر عبدالعزيز بن الصيغ

رانيا جمعان محمد باشراحيل

روعة عبدالله العمودي

شيماء محمد احمد الحامدي 

عبدالله محمد عبدالله بارشيد 

جمعان محمد سالم العدل

سالم صالح سالم طرشوم

محمد علي سعيد العمودي

فاطمة محمد احمد باوادي

علي سالم احمد سليمان

عبدالله عمر علي باخربوش

تخصص - إدارة أعمال



80

زينة علي عوض محمد باقوز 

شكري خالد محمد الخامر

عمار سعيد عبيد الفضلي

اسامة محمد صالح بافقير

كرامة مرعي كرامة الصيعري 

حسن علي مول الدويلة

حسن عبدالله ناصر لعور

محمد خميس هويدي

علي عمر محمد بادخن 

مرعي عوض محمد باربيع 

محمد سعد عبود المعاري

محفوظ سعيد بن سلوم

نواف سعيد احمد الحسني

تخصص - إدارة أعمال



81

شيخة عبدالله احمد بن بريك

احمد ابوبكر صالح بن الشيبة 

عبير حامد احمد بامطرف 

هبة حسين قحطان بن بريك

سعدة كرامة فرج جادالله

ابراهيم سالم عاشور معلم 

محمد طه عمر السقاف

انس صالح بن عبيدالله

محمد خالد مبارك مسينون

سمر عادل عبيد بن هالبي

حسن محمد صالح باديك 

صالح حسين الذيباني

ألهام محمد احمد بن الشيبه 

ايمان سعيد السومحي

بسمة فؤاد سعيد باسالمة

تخصص - علوم مالية ومصرفية



82

عبير فرج سالم ناصر بلوتيد

نرجس محمد عوض حسان 

عبدالله محمد عبود باحسن

انعام صالح احمد محيفوظ

سالم عبدالله بن ثعلب

ريم مبارك عوض بايعشوت

هناء سالم عبدالله احمد عبد 

عوض سعيد بن سلمان

احالم سالم جمعان جمعان

عبدالرحمن عبدالله عبادي

عيسى احمد الحامدي

تهاني محروس علي بارشيد

حسن محمد سالم باضالع

محسن بن الشيخ ابوبكر

علياء عبدالحكيم احمد باوزير 

تخصص - علوم مالية ومصرفية
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محمد جمال حسن الدينيعمر صالح عمر احمد بغلفمنال محمد بن شريشر

تخصص - علوم مالية ومصرفية



84

سعيد عمر سعيد بسحم

شيخة سالم باغويطة

بيان عبدالله سعيد العمودي 

مريم صادق عمر منصور

فادية عبدالرحمن ابوبكر

افنان عبدالرحيم محمد باوزير

عدنان علي عمر بامعس

سعيد عبدالله العمودي

خديجة عبدالرحمن بامحيسون

اماني سالم عمر منصور

يونس فائز كرامه سكران

فاطمة أحمد عبدالله الغزي

منى خالد عمر باشراحيل

عبود احمد عبود بن عفيف

مصطفى جمعان باحارثة

تخصص - نظم معلومات إدارية 
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عبدالله صالح سمري رويضي 

رايد عبدالله سالم عمر

سالم عوض سالم بن حميد

حسن محمد حسن باعبدالله

سلمان سالم أحمد باشطح

عبدالرحمن عوض المقدي

ابراك سالمين سالمين حنين

محمد عبدالله العطاس

فادية فيصل سالم الحبشي  

محفوظ نجيب لجرب

سمية سالم فرج بن عبادي

منال عبدالحكيم الحمومي

عبدالناصر علي بارزق الله

عزالدين عاشور دهلوس

صفاء مهدي الشاطري

تخصص - نظم معلومات إدارية 



86

سعيد ابوبكر حسين مدهر

خلود محمد مبارك بن قديم

محمد سالم محمد باحكيم 

محمد محفوظ سعد بربيد

سارة محمود محمد باوزير

جاسم محمد خميس عميران 

افراح هادي صالح باجامزة

عوض عبدالرحيم عوض باوزير 

عبدالله سالم سعيد بوسعد

سالم علي سالم دحمان

عثمان سعيد عمر العمودي

خميس عيظه  بن عنبر 

خالد علي محمد باعلوي

سالم عبدالله محمد الحاج

سالم محمد سالم النهدي

تخصص - نظم معلومات إدارية 



87

عبدالله محمد عبدالله جرفان 

إبراهيم عوض عمير ربيحان 

صفاء سالم عبدالله بارادم

حسن سليمان باهبري 

محمد فهد عمر باعقيل

عبدالله إبراهيم سعيد باوزير

محمد صالح سالم باحشوان 

عبدالله برك عبدالله سكران

منياء علي سالم بارزق الله

تخصص - نظم معلومات إدارية 



88

عبدالله خالد عبدالله باوزير

عبدالله مطيع بن دهري

انس سيف علي مدهش

عمر صالح خميس عمر جابر 

صالح سعيد يسلم باصليب

سالمين نبيل خميس لرضي

خالد سالم سالمين بن جبور

محمد سالم خميس باشن

حسين جهاد محسن باصرة

سعيد عمر احمد بامحمود

عمر محمد سالم باشويعر

حسن احمد صالح بن رباع

معاذ شمالن باشميل 

عمر سعيد عبد باعيسى

طارق محمد عبدالله باباسط

تخصص - تسويق



89

زكي محمد علي باعييس

محمد سعيد ابوبكر بابكير

سالم علي سالم الحيقيسالم سالمين بن حبيشمروان لطفي عوض باحبارةمحمد خالد عوض باحبارة

تخصص - تسويق
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية العلوم البيئية واألحياء البحرية

محمد كرامة بن صمودة
األول مع مرتبة الشرف

علوم بيئية

عبدالله احمد الجمحي
األول على الدفعة

احياء بحرية

يمنى طارق التميمي
األولى مع مرتبة الشرف

تكنولوجيا األغذية واألسماك



92

عبدالواسع سعيد باخلعة

طارق خالد مردوف بن حريز

سالم احمد سالم عمر ظافر

عبدالله سالم عمر عبدالمانع

نوال احمد يحيى الحرازي

عبدالله هالل عوض العامري

زينب سالم العبد فرج باهرام

معتز سالم محمد حميد

عبدالله محمد حسن باقطيان

زكريا احمد رمضان باغيثان

نادية احمد يحيى الحرازي

مروة خالد عوض مرعي

محمد جمعان ربيع جيزان

محمد احمد بامحفوظ

علي احمد علي يسر باشعب

تخصص - تكنولوجيا األغذية واالسماك



93

مهدي فرج صالح الكثيري

محمد صالح سعيد مقطوف

يعقوب محفوظ باشعيوث

احمد عبدالرحمن عمر الغريب

محمد سالم عبدالله باكحيل

سعيد عبدالحكيم بن زامل

محمد احمد رجب بارفيد

صادق سعيد اليزيدي

محمد عبدالله السييلي

علي سعيد علي بن خبران

تخصص - تكنولوجيا األغذية واالسماك



94

احالم صالح احمد بادعام

حامد هادون العطاس

ايمن سالم سعيد الجابري

احمد صالح عبدالله بابيتر

سعيد سالم مبارك الجاوي

خلود احمد محمد السقاف

عبدالله سالم الخالقي

احمد علي أحمد باعيسى

عبدالله ربيع عبدالله باطاهر

ثابت مقبل سعيد باجعيم

معاويه احمد محمد باعباد

احمد صالح حسن العجيلي

صادق ربيع سعيد بوسبول

محمد عوض صالح النهدي

نبيلة عبيد احمد جماع باحارة

تخصص - علوم بيئية



95

عبدالله صالح بلدرم

اسامة محمد صالح باعكابه 

محمد عمر عبدالله باضاوي

اصيل عمر عوض بامحيمود

عمر سالم عمر علي بايمين 

محمد سالم صالح بن مرضاح 

عبدالله عبدالقادر فرج غييث

سفيان عبدالحكيم التميمي

سالم محمد سعيد الشرفي

عوض عمر عوض بامحيمود

سعيد فرج سعيد غيثان 

سعيد صالح سالم بامطرف

فاطمة صالح السعيدي

مازن خميس معلها كرها

عزالدين سالم الشعملي 

تخصص - علوم بيئية
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سعد احمد سعد عيسى

فرج سالم فرج عبيد بلخير

ناظم عبيد سعد الشعمليفرج صالح فرج صالح بن وبرهاشم عبدالله زين مديحج عمر صالح عباد سواحلي

تخصص - علوم بيئية
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رائد احمد عوض باعزون

سالم عبدالله علي محمد

محمد علوي محمد المقدي

شاكر عبدالله محمد باحنكه

صالح احمد حسين باعباد

صالح زين صالح محمد الصبان

عوض احمد عوض مسجدي

احمد سالم كرامة صبيح

احمد انور احمد بامطرف

علي ابراهيم ثاني احمد

محمد مبارك عوض باوادي

عمر العبد سالم حمدان

تخصص - احياء بحرية
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية التربية - املكال

فاطمة عمر سالم باسيف
األولى مع مرتبة الشرف

معلم مجال رياضيات و حاسوب

عبدالله عمر خريطوم
األول مع مرتبة الشرف

التربية البدنية والرياضية

أمجد فرج باشكيل
األول على الدفعة

إرشاد وتوجيه نفسي وتربوي

ميادة ابوبكر العاجم
األولى مع مرتبة الشرف
معلم مجال إجتماعيات

نور فائز أحمد الجهري
األولى مع مرتبة الشرف

معلم مجال علوم
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فاطمة سعيد الجوهي 

عبير علي خميس برعود 

عبدالرحمن عبدالله حميد

مريم عمر فرج سالم باسواد

نور صالح علي سالم غييث

عمر عيظة عبدالله بن وبر

عفاف سالمين النموري

مروة سعيد محمد باعلوي

محمد عوض صالح العليي

صفاء سعيد سالم باوزير

ثاني سالم مبارك بن دوح

اسماء كرامة صالح المنهالي 

احالم هاني عبيد الهجري

سالم محمد عبدالله باجبير

فاطمة علي فرج باحمبص

تخصص - معلم مجال علوم
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وهيبة محمد علي بامطيبق

ابراهيم عوض احمد بارشيد

صالح هاشم بن الشيخ أبو بكر

عمر السندوي باسندوه

ربيع سالم محمد الحامدي

محمد عادل بامحيسون

عزام عزالدين بن عبود الشيخ  

منصور صبري منصور بخيت

علي عوض علي بن فاتح 

سماح علي سالم اليهري

محمد عبيد حسين هيدرون

محمد علي سعيد عمر باقوز   

محمد عيظه احمد بابحير

هيفاء عبدالله العكبري

حسن عمر احمد عمر باهبري 

تخصص - معلم مجال علوم
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علي خالد عبود عمر باجابر

عوض عبدالله اليميني

محروس سالم باحسين

بدر فهد عمر باعقيل 

عبدالمحسن مبارك بلحمر

راضي احمد سعيد بامسهل 

ايمان يسلم احمد الشماسي 

علي سعيد عوض النموري

علي صالح علي عبيد باجراد 

رجاء ناصر عبدالله عبدالمانع  

سعيد زيد علي زيد بادبيان  

عبيد عوض سالمين داحس    

خولة جمعان مرجان نصيب

رياض سالم سعد سعد 

صادق خالد الحسني 

تخصص - معلم مجال علوم
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هنادي أبوبكر عبدالمانع

صابرين عبدالاله صرهيد

ثريا سعيد عوض بامفتاح

عبيد مبارك بن عويضان

احمد سعيد عنبر دحدوح

محمد صالح يسلم بكر 

نجيريا عبيد باسالمين 

سماح صالح ناجي الرعيني

عمر جمال مبارك التميمي 

عبدالقادر سعيد التميمي

عبدالمجيد محسن الرعي

محمد سالم خميس قندوس 

سعيد بران فرج مبارك الحمد 

عبير عمر فرج سعيد بلقدي 

مروة عبدالله يسلم عبدون

تخصص - معلم مجال اجتماعيات
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صفية سالمين باقديم

سيف عمر سالم باظبي

عبدالحميد سعيد فضيل 

بشائر شيخ عبدالله  باعباد 

محمد سعيد احمد حمران

ياسر سعيد باكرشوم 

محمد احمد علي العوبثاني

وديان احمد صالح لشغل

عوض خالد عوض باقميش 

مروة محمد مبارك بافطيم

ابراهيم محمد مهيدي

ابراهيم علي عبيد السنبوق 

هادي محفوظ بامحيمود

مازن عادل عبدالله الصاعي

صالح هادي عمر باصبيح 

تخصص - معلم مجال اجتماعيات
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عبدالله عوض مسجدي 

محمد احمد كرامة الرباكي

حسني سعيد رجب الكزيم 

ابوبكر علي سالم حيمدية

احمد محمد احمد بن شرف 

معاذ هادي عمر باصبيح

احمد كرامة احمد فرج بادباه  احمد صالح عوض بامعبد

تخصص - معلم مجال اجتماعيات
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منى علي محمد بن عامر 

نور حسن احمد علي بافقيه  

اماني عمر علي عمر بارشيد

عبير احمد عوض باطحان

فاطمة عبدالله  باصالح

نسيبة حسن عوض عينين

عمر محمد عمر باجريدي

زينب ناجي عمر الشرفي

ليالي عمر سعيد عبدالله 

خديجة محمد باسعد

احمد سالم احمد سويد

ادريس هادي الجريري

مي عبدالسالم باصالح 

ايمان علي عبود باوزير

فاطمة عمر سعيد باقاسم

تخصص -معلم مجال رياضيات وحاسوب
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انوار سالم عوض عفيف

داليا عوض مبارك بن ضبيع

سالمة عبدالرحمن جياش

منال عوض سعيد حنين

سالم صالح سعيد باسالمة

اصداف بن الشيخ ابوبكر

سهام احمد عوض باصلعة

فاطمة سالم العوبثاني

بركة خالد عوض بن عقيل

انوار صالح سالم دحمان

ثروة عبدالقادر العماري

شيماء صالح عوض باني

طفلة عوض سعيد الصويل 

مشخص جويل باحسين

اشواق عادل عبيد بن جمعان

تخصص-معلم مجال رياضيات وحاسوب
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جميلة محمد عوض الخامري

مروه مطيع محفوظ مرسال

مريم سمير عمر المضي

اسيا احمد محمد باظروس

فاطمة عمر علي عمر باسعد  

علي مبارك عمر بن دحمان 

شفاء محمد سعيد باموسى 

سعيد علي سعيد حميد

افنان محمد احمد العطاس 

زهرة صالح سعيد المحافيظ 

يعقوب كرامة باعيسى

دعاء صالح عبدالله سليمان

فاطمة محمد علي الخامر

ابراهيم محمد عمر باحدية  

مروان عبده الصليبي

تخصص-معلم مجال رياضيات وحاسوب



109

عوض محفوظ بن دهري 

منير يسلم سعيد شكيل

يوسف سعيد خميس كند

حسين برك عبيد باحميد

وليد صالح محمد العمودي

سالم محمد سالم الحبشي

عبدالعزيز مبارك بن سعد

عبيد سعيد عبيد بن عبيدالله 

محمد حسين احمد بن بريك

تقي صالح يسلم خباه

هيثم سالم فرج سنجل

محمد جمال محمد بالل 

ابراهيم هود عوض باعوضان

محمد عمر يسلم السليماني

يوسف خالد برك بن سعيد

تخصص- تربية بدنية ورياضية
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ياسين عوض عبدالله كبران

حسن صالح حسن البكري 

محمد وليد عمر باحباره

سالم احمد سالم بامعيبد 

معاذ خالد صالح بن قديممروان محمد صالح مسجديمحمد سالم العبد باسعد

تخصص- تربية بدنية ورياضية
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امة الرحمن سعيد الصويل

ابوبكر محمد عبدالله باراس

فاطمة عبدالكريم بكير

عزة محمد عوض بن ناشئ

سعيد عبدالله مبارك باصواب 

افنان يونس سعيد عصعوص 

حسن سهل مبارك بوسبول

مريم انور فرج عبدالدائم

يسلم حداد يسلم سليمان

خولة صالح خميس عباد

نبيهة احمد بكوره

فاطمة فرج بن حديه

شفاء صالح حسين العطاس 

عمر حسن عوض باحيدان

حسين سالم عبدالله بلعجم 

تخصص- ارشاد وتوجية نفسي وتربوي



112

سالم محمد سالم باجريدي

افراح جمعان مبارك باحريش

هاني سالم كرامه عبد هود

محمود احمد جمعان البوري

محمد عبدالله سالمه ديان

باسم صالح سالم الهبروش

فاطمة محمد سالم همزه

عوض عبدالله باحشوان

لول فريد سالم احمد بركات

حسان خالد ربيع عمر 

محمد عبدالله عوض الذييبي 

محمد حسين علي بلهول

حسن ابراهيم احمد وبير 

ثامر كرامة محفوظ حمدون

عائشة البرك سعيد بازياد

تخصص- ارشاد وتوجية نفسي وتربوي



113

مازن صالح محفوظ حمدون 

صفاء محمد الحضرمي 

محمد عمر سالم مسيعود

محمد احمد سعيد بن ناصر 

ايوب سالم عمر سالم باعبيد

امين فرج صالح ناصر جعفر 

احمد سعيد احمد بازبيدي

محمد احمد عمر الحضرمي

عبد الله عمر حسين باعباد

احمد محمد برك السكوتي 

سعيد عبدالله سالم باعمر

رشيد احمدعبدالله الخشيم

علي صالح كرامة خرمان 

سمية عوض عبدالله الرباكي 

عفاف خالد ربيع بن شحنه

تخصص- ارشاد وتوجية نفسي وتربوي
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محمد عمر مبروك البحسنياحمد مبارك احمد حيترعالء محمد عمر سعيد النجار

تخصص- ارشاد وتوجية نفسي وتربوي
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية التربية - املهرة

فاطمة العبد الوليدي
األولى مع مرتبة الشرف

لغة انجليزية

عبدالمجيد بن دري
األول مع مرتبة الشرف

اللغة عربية

رويدا عبدالله بحاح 
األولى مع مرتبة الشرف

رياضيات

هاجر احمد عبدالدائم
األولى مع مرتبة الشرف

علوم القرآن

نظرة سالمين سعد
األولى مع مرتبة الشرف

معلم مجال إجتماعيات



117

سالم محمد سالم العدل

طلحه محمد حسين علي 

رائد سعد حيمد العجيلي

عماد سلوم رمضان قرينون

خولة يوسف التميمي 

البحرين سعد عويضان

مطر محمد حسين العولقي

نوف عادل أحمد منصور 

ميمونة سالم باشعيب

تخصص- علوم قرآن
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رحمة شيخ علي باحميد

عبدالعزيز حسين علي زومه

حسن البرك مبارك العجيلي 

لولو رجب مبارك ربيحان

جاسر أحمد سيف محمد

ابراهيم سالم محمد الحريزي

سمية عبده محمد الزهيري

عائشة محمد جمعان عويض

عرفات عبدلله احمد سلوم

عمار احمد مبارك مسعود

محمد سالم سعد كلشات

منى علي عبدلله بلحاف

تخصص- اللغة العربية
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هدى علي مبارك باكريت

عائشة فيصل القادري

علي صالح علي الدبيلي

سمية احمد العبد الوليدي

سارة سنكور عوض سليم

مروى راشد عيسى بلحاف

جميلة عامرأحمد العزعزي 

فاطمة سعد مرتيف مغفيق

امنيات محمد فرج رعفيت

سامية سعيد سالم خوار 

صفاء راشد ثابت المشكلي

علي دومان عبدلله جعرة 

وفاء عبدالله قمصيت 

احالم عبد الغني انعم عون 

فاطمة علوي علي خوار

تخصص- اللغة انجليزية



120

ايمان محمد علي الفقية

خلود خميس محمد حيمد 

اشجان عبدالحبيب مكي

فهيم سالم فرج بن ضبيع 

احالم محمد سالم كلشات

رينا خضر مبارك الحويجي 

سيمون عبدالرزاق ناصر علي

نعمة عائض مطران ساحب

صيتة احمد سليمان غموض 

ابراهيم محمد الداللي

عدنان احمد مبروك الغرابي 

منال عبدالكريم القباطي  

عبدالرحمن سالم باشامخة

عادل صالح سعيد العجيلي 

تخصص- اللغة انجليزية
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حذيفة محفوظ بامعروف

مراد احمد بريك كلشات

رويدا عبدالله سالمين بحاح

منى النوة مبارك العوبثاني

سعيدة زوهي كلشات 

نجالء محمد عقيل بن حفيظ

غادة سالم بن عويضان

هنادي علي بن قرصين

فاطمة صالح سالم ساحب

تخصص - رياضيات



122

افكار يسلم حسن عبده

سناء عبدلله علي بلحاف

عبدالله فائز عبدالله بكوره

اوصاف مبخوت الراشدي

اسماء سالم عبدلله نيمر

نورة صبري بن عقيد

هند احمد مسعود عبدالدائم 

مريم ربيع سالمين بايعقوب

سالم علي سالم سرور سرور

ناهد محمد المشيخي 

ناشد عوض عيظه المطري

اصيلة خويدم ربيع مكمكم 

مريم معيبد محمد كلشات

نور عبدالله علي كلشات

منى بنت سالم المهري

تخصص - معلم مجال اجتماعيات



123

عوض يسلم فرج باهرب 

مبخوتة محمد علي كلشات 

غالية عوض سعد العوبثاني

محمد عوض سعيد العفاري

صفاء سالم احمد سعتين

ولية عوض سعد العوبثاني

خديجة عوض احمد لقمان

امنة ابوبكر رفاعي الرفاعي

فائز سالم علي الحريزي

اوصاف سالم سعد بن بريك 

شيخة االثنين بن مسلم نيمر

جاسم رزيق سالم باصبيح

شادية محمد عبدلله جمعان

محمد رزيق سالم كلشات

منى ربيع سالمين بايعقوب

تخصص - معلم مجال اجتماعيات
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دينا مسلم ابراهيم الشنتري 

عبدالمجيد سويلم باعديل

اسامة سعيد بن مسلم 

عمر حيدر عبدلله العوبثاني 

لوماني سليمان كلشات 

نوال مطران عوض بن شراره

لبيبة محمد كرامه بلحاف مبارك علي مبارك قوقح

تخصص - معلم مجال اجتماعيات
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية التربية - سقطرى

عبدالله يحيى عيسى
األول مع مرتبة الشرف

اللغة العربية

فاطمة عبدالله حسين
األولى مع مرتبة الشرف

اللغة االنجليزية
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افراح سعد رجب ابراهيم 

سعد حزمهي نوح حازم 

علي حبيب قيهان سعيد

عائشة سعد احمد عبدالله

عبدالله دوعهن دوعهن

حنان احمد عيسى احمد

حليمة علي عبدالله سالماحمد عامر سعد سالم

تخصص - لغة عربية



128

هدى عبدالسالم حسن

فاطمة سعد دتيان دوعهن

سلمى أحمد محمد عبدالله

صفية سالم ربيع مبارك

صلحية صالح يسلم فارسمازن أحمد عامر قيهانصالح سعيد محمد سعيد

تخصص - لغة انجليزية



129
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية اآلداب

عمرو عبدالرب مثنى 
األول مع مرتبة الشرف

دراسات اسالمية

أمل أحمد عبدالله هدبول 
األولى مع مرتبة الشرف

اللغة االنجليزية

سعود محفوظ بامعروف
األولى مع مرتبة الشرف

فلسفة وعلم اجتماع

سالم صالح العجيلي
األول مع مرتبة الشرف

اللغة العربية

هدى ناصر عبدربه باراس
األولى مع مرتبة الشرف

جغرافيا

سالمين سعيد باشندوف
األول مع مرتبة الشرف

تاريــــــخ

فاطمة سالم رموضه
األولى مع مرتبة الشرف

صحافة واعالم



131

أحمد سالمين الحامدي

عمر علي عوض بارشيد 

عمر احمد سالم باكدش

عمر محفوظ عمر عوض بكار 

اكرم سليمان علي بلحمر

محمد عبدالقادر سعيد باوزير

احمد عمر محمد باقشيعيوسف علي احمد بريك

تخصص - دراسات اسالمية
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سماح انور عبدالله السعدي

روضة عبدالرحيم حسن باوزير

نور بدر عبدالقادر بلعفيف

السعد سالم عوض بحول

فنون سليمان بخيت بانصر

محمد سالمين سالم باسلوم

شيخة سالم عبدالله باوزير

احمد سالم احمد هويدي

افنان فوزي بن مخاشن 

عنود محمد صالح الكثيري

غالية عمرو عمر العمقي

عبدالحميد حسين باعباد

علي سالم السومحي

زينب احمد سعيد سبتي

جابر عبدالله بامسعود

تخصص - لغة عربية
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لطيفة علي سالم العوبثاني 

نعمة محفوظ باعساس

مروة عمر مبارك علي دريقان

ياسر سالم احمد باسليم

سليمة عمر محمد باعزون 

وفاء عبدالله سالم باوزير 

صهيب عبدالله بامحفوظ 

عبدالعزيز صالح الجمحي

مريم عمر صالح يسلم الدجر 

اسماء عبدالله عوض هود 

دعاء عوض سالم بن ثعلب 

سامية عمر سالم بن رمدان 

احمد سالم احمد الجمحي

فاطمة سعيد سعد بافتيله

هبة نجيب صالح بن قديم 

تخصص - لغة عربية
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ازهار حسن عبدالله باعباد فنيدة محمد سالم العمقيفاطمة محمد باكيلي صالح عبدالله غيثان بازياداحمد صالح سالم باخموس

تخصص - لغة عربية
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ناهد علي مبارك جابر

صفاء امين عبدالله باوزير

رانيا ناصر احمد السعدي

انوار احمد مبارك باحجاج

نوف منير محمد كانجي 

نعمة خالد عبدالله فرج كميد 

عبدالرحمن محفوظ باطرفي

علياء علي أحمد اليزيدي 

نور جهاد هادي فرج بامخاله 

انوار عبدالله عوض عبوالن

نجاة محمد عبدالقادر بانجار

عبدالله سالم باغويطة

افنان فهمي بوسبعه

عبدالله سالم السوماني

عبدالرحمن عمر بايوسف

تخصص - لغة انجليزية
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وجدان خميس سعيد مجعل

امينة احمد علي باعلوي

صالح حسن بن عبدالعزيز

دعاء عمر محمد الحبشي

مروى مهدي الشاطري

محمد فهد محمد باقطيان

فاطمة محمد بامدهاف

احمد مهدي علي الحسني

خلود خالد سالم علي باوزير 

سمية عمر مبارك الحامدي 

اروى محمد صالح الحمومي

سمية خالد سعد محيفوظ

احمد عبدالرحمن باعمر

عبدالرحمن سالم بافضل

محمد عبدالوهاب الكثيري 

تخصص - لغة انجليزية
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صفية عبدالقادر سعيد البر 

عوض سعيد حسن عميران

محمد سالم عمر بامسدوس

عالية علي غالب المرشدي

سعيد احمد سعيد عليوان

عبدالله محمد عبدالله الحداد 

عبدالله حسين طه الحداد

عبدالعزيز صالح بن حنيش

عزام حسن محمد باشماخ 

صفاء خالد محمد الخالقي

امل سقاف علي النظيري

هدى حسين عويض 

نور خالد سلمان علي عبد

عمر سالم جعفر باجعفر

فاطمة هاشم السقاف 

تخصص - لغة انجليزية
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عمر صالح عمر السعدي

ايمن محمد عمر برهوم

عبدالعزيز سالم بن حليمان

عوض عبدالله القعيطي

نورة احمد اليزيدي

عوض علي عوض عبيد عبد 

صابر جمال احمد بن سنان 

محمد سالم أحمد الملغزي

محمد عبدالخالق بن سنكر

عبدالله احمد عبيد باقوز

سالي عبدالناصر ابوبكر بكير

محمد عبدالله سالم الخامر

محمد صالح ربيع عبدون

عافية عبدالله بوسبعة

محمد سليمان الجابري

تخصص - لغة انجليزية



139

سعيد محمد سعيد باوزير

خلود محمد محمد باقادر

وليد عوض حسن المنهاليوجدي ناصر يسلم باوزيراشجان احمد مبارك بن ضبيعايمن محمد صالح عمر العبد 

تخصص - لغة انجليزية



140

عبدالرحمن احمد العيجم

نجاة سعيد عبيد باظروس

عبد الله عبد الحافظ باعباد

احمد محمد سالم بادحمان

اشرف احمد عبيد بالل الزومة 

احالم عبدالله باقطيان 

قدس خالد فرج حمدان 

منال علي عبده الحبشي

سعيد كرامه باشعيوث

علي ربيع سعيد عبود باربود 

احمد عيسى عمر باعباد

محمد صالح مبروك بازهير

احمد محمد احمد بفلح

سعيد سليمان حمود هندوم 

شهد عادل سعيد بافرج 

تخصص - تاريــخ



141

ابوبكر حسن ابوبكر حامد 

عبدالله محمد عبود باغريب

مجدي سالم سعيد ساحب

عمر سالم سعيد البطاطي

عمر عبدالله عمر بن عبيدالله

حسين خميس ساحب 

زكية احمد عوض باصليله

اسماعيل يحيى باحارثة

محمد صالح علي باجوه

مريم احمد عوض باصليلة

عبدالله صالح عوض بامؤمن 

فاطمة محمد باسماعيل

محمد رمضان احمد فرارة 

تخصص - تاريــخ



142

محمد خالد محمد باسليم

كريمة سالم سعيد بن حسنه 

اكرم عدنان سعيد مصيباح

سعيد عوض سالمين ذيبان

محمد سعيد مبارك بكر

احمد علي عمر باجعيم

زينب جمعان كرامه حمدون

احمد علي احمد باعامر

فاطمة فهد سالم بارشيد

ابراك عوض سالم الحوري 

عبدالله عمر سعيد بريشان

محمد حسن صالح باشعيب

منير هود محمد ملص 

فاطمة محمد مول الدويله

فاطمة سالم سالمين نصيب

تخصص - جغرافيا



143

عبدالله سالم عوض سرور

نوير محفوظ احمد بارمادة 

عوض عبدالله عوض سرور

محمود صالح ناجي مزروع

سالمة العبد عبيد تامبو

ايمن علي عمر سعيد باشول

محمد طائع محمد بامدحج 

سالم سعيد نصيب البحري

شيماء طاهر محمد المقالح

سعيد عبدالرحمن باكثير

مها مبارك محمد عائض

ندى محسن احمد باباسط

عدنان عمر مبارك السكوتي

محمد عوض يسلم بادباه

امنة سالم سعيد باحمبص

تخصص - جغرافيا



144

حسين سالم احمد باحريش

يحيى محمد احمد باوزير

عبدالله رجب سعيد عمرون

مبارك سعيد الشبيبي   

يونس خميس محمد حمادةمحمد احمد عمر احمد الخامر مبارك احمد عوض بازمول

تخصص - جغرافيا



145

راوية على سالم العوبثاني

يحيى حاج سالم باعثمان

محمد يسلم عمر باطرفي

محمد علي أحمد الوادي

محمد عمر محمد المحضار

ابراهيم محمد عوض بريشان

خولة كرامة فرج جاداللهمحمد عبدالله رجب باجمعان

تخصص - فلسفة وعلم اجتماع



146

علي سالم عمر علي باتيس

انوار محمد عمر باسلوم

االء انور محمد باعباد

خالد حداد ربيع بن نشوان

ريم ناجي عبدالله لحمدي

مذهبة عبدالله احمد همام

سالم عوض مبارك بن سهل

اكرام ناصر سالم الحسني

عميرة ابوبكر بن الشيخ ابوبكر

حلمي عاشور ربيع بامؤمن

محسن عبدالله الحامد

علي ابوبكر عبدالله الحبشي

حمزه عبدالله محمد الحاج

محمد محفوظ عمير صبيح

بلقيس عمر علي باجحاو

تخصص - صحافة واعالم



147

سعيد محفوظ باسويدان

عبدالله فهمي بوسبعه

محمد خالد محمد قيسان 

زايد احمد محمد بارشيد

خليل مبارك عبيد بامصري

محمد عادل حسين السقاف

زائد سلطان بن مخاشن

عهد عمر صالح باشنتوف

علي محمد سليمان باكركر

باسل احمد عمر بامعس

عبدالله صالح باحصين

عهد عبده عبدالله باخرابه

علي محمد محمد باحميد

سامية محمد سالم الجمحي

مها صالح سلطان النهدي

تخصص - صحافة واعالم
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اشرف رضوان عباس فاضلاحمد عمر سعيد باجعيمعمر خميس عبد باحسن 

تخصص - صحافة واعالم
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية العلوم

سارة خالد محمد باشريف
األولى مع مرتبة الشرف

فيزياء

منال عمر محمد باحفين 
األولى مع مرتبة الشرف

علوم الحياة

فاطمة عطاسالحبشي
األولى مع مرتبة الشرف

كيمياء

صفاء هاني سعيد باعباد
األولى مع مرتبة الشرف

رياضيات



151

منى عبدالرحيم باعشن 

مريم محمد احمد منصور

ليلى عوض سالم المطملي 

نوف صالح سعيد باخميس

محمد علي محفوظ دويداء

فاطمة سعيد صالح محرم

تسنيم عمر طالب باعشن 

هاجر محمد سالم باوزير

وليد عبود صالح بارفعة

سامية سعيد سالم النوحي

نشمي خالد عمر مؤمن 

محمد سالم عمر بانهيم

اميرة خالد عبدالله بن شمالن 

عارف عبدربه صالح باحسين

فرج سالم فرج بن ضبيع

تخصص - فيزياء



152

عبيد عبدالله سالم المرشدي ثابت برك عبود بن غرامهياسر عمر سالم مبارك باعامرمحفوظ عمر محفوظ برعيهبيان انور سالم فرج مقلف

تخصص - فيزياء



153

هبة عمر سعد عبود العماري

اسيا فائز عمر صالح باصمد

خلود صبري عمر القصار 

ازهار عمر احمد سالم باعطية

صباح صالح ناجي الرعيني

فاطمة احمد الشماسي

مريم احمد محمد يحيى بكير 

عبدالله سالم سعد الشنيني

حنان عبدالله عمر باشطح 

تقوى علي عمر باعساس

نسيبة عمر محمد باداؤود

عمر سعد سالم عبيد عبد 

صالح عبيد صالح الجمحي

عمرو محمد عمرو النموري

سعيد عمر سعيد بن سلوم 

تخصص - رياضيات
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سليمان عمر سليمان باقديم 

منال احمد عبيد باحميد

منى محمد عمر الجفري

عوض احمد عمر العصرني

فاطمة عبدالله احمد عيديد

كامل محمد احمد باعلوي 

علي حسن محمد الخياري 

عبدالله محمد عبدالله باجبع 

كمال عمر احمد باعمودي

تخصص - رياضيات



155

اميرة عبدالله عوض دويل 

قليمة سعيد غبيش الغرابي

عذاري خميس احمد باسعد

اسرار عمر احمد باعطية

خلود حامد صالح باراس

ناهد محمد فرج البحسني

نور سالم سعيد الشوق

فاطمة عبدالله علي بوسبع

اروى محمد سعيد مقيطوف

عبير عبدالعزيز مبارك مخير

مريم عبده جمعان الجابري

مروة حسين كرامة بن ناصر

فاطمة عوض سعيد حبليل

نسيبة عبدالعزيز الصافي

احمد محمد يسلم الدفيقي

تخصص - كيمياء



156

مانع عبدالقوي علي سويد

سارة سعيد كرامة بن صبيح 

نسرين خالد احمد باسلوم 

جهاد سعيد احمد الوعيل

عالء صالح محفوظ بلخير

عمر صالح كرامة باضاوي

حسن احمد عبيد باصبيح

شكري شيخ رمضان صبيح

بخيتة عبود العبد النحتي

عائشة مبارك عمر باصالح

هالة جالل محمد عوض باوزير 

فاطمة هادي عيظة بلحداد

مبروك يسلم مبارك مخلص

هبة الله ابوبكر عوض عليو

سالم صالح هيثم بامرضاح 

تخصص - كيمياء



157

عبدالخالق عبدالله صبيح

عبدالله سالم خميس البوري

سمية صالح سالم باخريبة

سعيد احمد سعيد سواد

عدنان محمد عبيد بومنذر

باسل عوض عبدالله الرباكي

 رامي سعيد سالم باكردس

هيثم صالح هيثم بامرضاح

فاطمة محمد سالم بامرضاح

نعمة احمد صالح الكلدي

عوض رائق محمد بشير

عبدالله مبارك سعيد قوقح

خديجة علي عبدالله شملول

عبدالله سعيد باجعاله

انور حسين احمد باعمودي

تخصص - كيمياء



158

محمد خالد عاشور  باشامخةناصر عوض عبيد رويضي محمد عبدالله فرج  بامحيمود 

تخصص - كيمياء



159

روان علي بن علي مطهر

سعيد عاشور سعيد عسكول

صالح حسن عوض السباعي

ايمان عبدالرحمن باشكيل

منى نبيل سالم بارامي

غادة سالم عقيل بونمي

سميرة صالح عوض باحميش 

الياس صالح سالم قصعور

توحيدة حسين السعدي

انوار عمر سالم باهديله

محفوظ اكرم باجبير

سمية ناصر علي باقحوم

هبة مزاحم حسن بامزاحم

سارة حسين محمد الحامد

سعاد فرج خميس باراشد

تخصص - علوم الحياة



160

محمد سليم سالم بازمول

سوريا خالد عبدالله باجراد

صالح سالم سعيد بوعسكر

عبير محمد فرج سبيتي

اسامة احمد محفوظ بارفيد

سالم احمد سالم الدقيل

اسماء حسين احمد باراس

زينب عادل عوض باوزير

حسن سالم احمد باكيلي 

عدوية محمد ناصر الغريب

فاطمة سعيد باحمبص

منى خالد سعيد باعطية

بثينة احمد مبارك باحجاج

محمد امين جمعان بن وبر

خالد احمد سعيد البحسني

تخصص - علوم الحياة



161

عبد الرحمن ناصر احمد بن نصر 

همام خالد احمد التميمي

خالد صالح يسلم عبدالنصير

محمد برك عمر بن عبيدالله

سلطان سعيد عمر باطرفي

حنان محمد احمد باعشن

محمد احمد محمد الحامدي

عبدالله عبدالرحمن باعباد

اكرام خميس سرور بطاط

سمية سالم عبدالله باجبار

علي حسن علي الجمحي

مازن يحيى ربيع العاجم

ايهاب محمد سعيد بامالك

صابرين خميس سعد خميس

سعيد علي سعيد بلحسر

تخصص - علوم الحياة
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علي احمد صوغنتن حمدين

تخصص - علوم الحياة
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164

أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية التمريض

سمية عبدالله مدهش علي
األولى مع مرتبة الشرف

علوم الحياة



165

فاطمه عبدالله مدهش علي

احمد عمر احمد باحمدين

اسماء ابوبكر سالم باحشوان

بيان يسلم عبدالله بابطين

امنة محمد عبدالله باحشوان

زينة انور يسلم حسن باعثمان

اسيا محمد عمر عبدالله بحول

بسمة علي فرحان الطيار

احالم جمعان خميس بلحداد

هاجر عبدالله علي باوزير

العبد سالمين سالم باعود

حسنة طائع محسن اليهري

خديجة صالح سعيد بن سليم

صفاء كرامة مسلم باغيث

مجدي سعيد طاحس

تخصص - ترمرض



166

مريم محمد فرج عوض واكد

امل علي سعيد باحشوان

سعيد عبدالله سالم باعباد

نور عبدالله سعيد بن عطية

فوزية علوي حسن البيتي

فاطمة فرج الكسادي

عائشة يسر خيرالله باخيرالله

ايمان خميس اسماعيل

خديجة عبدالله بامخرمة

سمية حسين الخالقي

اخالص خميس عبدالله بانصر

سعاد نجيب محمد عبدالله

شيماء خالد علي بن حويل

ماجدة محمد سالم مزروع

امل حسين محمد الخالقي

تخصص - ترمرض



167

ارزاق فائز صالح عوض الريدي

مروة مسعد علي الكتيني

اصيل هادي احمد بن جسار

ناصر انور ناصر بخيت العامري

محمد عوض عاشور بن عمير

شيخه محمد سعيد رموضه

محمد عبدالله سعيد الجابري

اسماعيل احمد بادويالن

عبدالعزيز سبيت بن شهاب

محمد شاكر احمد بن هامل 

محمد سالم عمر علي باحاتم

علوي محمد العطاس

علي عمر سالم رزيق باصبيح

علي محمد بن محمد باعباد

سلمى عمر محمد بامسعد

تخصص - ترمرض



168

عزام مهدي احمد باكرمان

فائزة فرج كرامة بن درب

عمر محمد مبارك سعيد الحار

مريم صالح حسين باعباد

نور حسين عمر محمد باصالح

سالم برك خميس مبارك عبد

صالح حسن سعيد مردوف

سعيدة صالح عرفة بادنعوس

عمار ياسر مفتاح بن نويصر

نهد صالح محمد بن يمين

حسنة محفوظ سالم بازهير

محمد عبدالله النظيري

نسيم بدر برك مبارك الدقيل

رجاء حسن عبدالله بن ماضي

عبدالله سعيد الجوهي

تخصص - ترمرض
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170

أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية القانون

براهيم صالح مبارك الحسين
األول مع مرتبة الشرف

علوم الحياة



171

حمزة عبدالعزيز رجب سنجل

سالم العبيد سعيد النموري

عمر صالح جمعان هويدي

صفاء خميس احمد بايمين

خالد سعيد محمد الحوري

هاني صالح عوض رويشد

ماريا عبدالرحمن السيؤني

فائز سالم محمد بلصعر

احمد محسن البحسني

محمد يسلم عوض باظروس

محمد مبارك علي بافاضل

سالمين انور بلعيد لرضي 

محمد سالم علي الشرفي

احمد سعيد حسن السباعي

عبدالله هاشم عمر شقران

تخصص - قانون



172

فاطمة سعيد البطاطي

عبدالعزيز صالح االحمدي

سالم خالد مبروك بن شرمان

عبيد علي عبيد بن عبيدون

خالد سعيد برك بن عبيدالله

فارس علي سعد صانون

انوار عمر سالم شملول 

نوف صالح سعيد بن ثابت

نائف سالمين صالح عليو

صالح احمد الجوهي

حامد عبدالله محسن باعلوي 

فاطمة سعيد علي الديني

رؤوف صالح عبدالله العامري

نوف بدر يسلم باعنس

جمال عمر سعيد باجندوح

تخصص - قانون



173

محمد عبدالله محمد باعباد

محمد عبدالرحيم فرج غييث

محمد سالم صالح فرج بلعال 

سعيد محمد سالم عبيدون

سامي عاشور عمير باخميس 

شيخ محمد صالح العمودي

صفاء خالد صالح الحبشي

احمد عبدالله احمد بلحمر

صالح محمد سالم الجوهي

احمد سعد علي القميري

عبدالمجيد يسلم عبيدالله

ندى سعيد احمد عليو

نائف عمر صالح بن حسن

رانيا يحيى محمد القطوي

احمد عمر سالم عمر بن سريع 

تخصص - قانون
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محمد طارق علي عفيف

سالم صالح خميس وبران

سعيد علي عمر علي باحاتم  

ناصر احمد بن الشيخ علي

هزاع عبدالحكيم علي منصور 

محمد أحمد سالم باسماعيل

حسن سعيد احمد الحيقي

لميس صالح عبدالله بن بريك

خليل احمد سعيد خراز

سالم سعيد العطيشي

احمد رائد محفوظ لرضي

عبدالله محمد باداهية

احمد محمد بلعيد لرضي 

علي محمد علي  االحمدي

يسرا خميس بن عمرو

تخصص - قانون



175

سعيد محمد بن جميل 

محسن طالب الكثيري

نسيبة خالد عوض باحارثمحمد عبدالسالم باسعدحسين سعيد برك العامري ابوبكر عبدالله سالم باجندوح 

تخصص - قانون
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية الحاسبات وتقنية املعلومات

هاشم حمود المنصوري
األول مع مرتبة الشرف

علوم حاسوب



178

فاطمة خالد محمد باحطاب

عثمان شكري باسعيده

طاهر سبيت محفوظ ريحان

محمد عبدالله علوي عيديد

ايمان خالد عوض باصديق

صابرين سالم احمد بلحمر

فاطمة فوزي محمد البكري

مروة خميس سالمين نصيب

زينب فرحان قاسم محمد

حنان حسن سلمان باصالح

وفاء عوض احمد بايمين

محمد ابوبكر سعيد المقدي

عبير عمر احمد باكودح

روابي حسن علي العفيف

سمية احمد سعيد التاربي

تخصص - حاسوب



179

سمية عبدالله عمر التميمي

احمد سالم احمد الجوهي

عبدالله عمر سالم باحميد 

رامي جمعان علي باعمران

هيثم سالم عوض بن السبع

محمد شاكر ناصر بن نويصر 

الحان علي سالم بلبحيث 

سمية وديع عوض بكران

محمد طه مقبل احمد منصر

عبدالله عمر علي عمر بارفيد 

شروق علي عـــــبود باطـــــوق

صفاء حسين أحمد بهيان

عبدالرحمن هاني السعدي

احمد عبدالمجيد احمد بحرق

احمد عمر احمد باكحيل 

تخصص - حاسوب



180

محمد سعيد عمر عبادمحمود احمد قصعور

تخصص - حاسوب
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2019 - 2020م 
كلية التعليم املفتوح

أروى محمد بارشيد
األولى مع مرتبة الشرف

دراسات اسالمية

الحان سالم  باعامر
األول على الدفعة

رياض االطفال

فاطمة عبدالرحمن بلعال
األول على الدفعة

جغرافيا

سلمى محمد مكنون
األولى مع مرتبة الشرف

لغة عربية

سالم عبدالله الرباكي
األول على الدفعة

قانـــون

عبدالله محمد الظاهري
األول على الدفعة

لغة انجليزية

ابتسام صالح كلشات 
األولى مع مرتبة الشرف

محاسبة 



183

فاطمة احمد علي عمار

امل عمر احمد الحبشي

محمد عمر سعيد باسنام

ابراهيم حسين الوحيشي

نورة صالح ناصر الكلدي

بالل عبد الحافظ باعباد

ملكي حسين الفردي

حسين عبدالقادر باحميد

حسين محمد جابر

سالم سعيد مقيص

تخصص - دراسات اسالمية



184

احمد علي محمد المعلمابتسام محمد التميمي

خلود خالد كرامة حماد

انغام علي سالم بلبحيث

تهاني سعيد العمودي

سامية عبدالله عمر باعارمهبلقيس عبدالله الجمحيكريمة عمر عبيد الجامع

هناء هادي سعيد الدوح

تخصص - جغرافيا

تخصص - رياض االطفال

تخصص - قانون



185

عبدالحميد خميس بلقفاع

مها خالد فرج عمر باشكيل

عادل صالح عوض البحسني

شيماء عمر علي باصريح

انوار احمد علي الكسادي

تخصص - لغة عربية

تخصص - لغة انجليزية



186

ابتسام علي بن قرصين 

زينب عبدالله بارميل 

أبوبكر سالم يوسف باحسين 

سلوى السبتي رجب  

مزاحم عمر بن مزاحم 

أحمد عوض بن صبيح 

محمود أحمد الحبشي 

والء أمين باشامخ 

عماد سالم عمر بانبوع

أروى محسن اليهري 

محمد محسن بانبوع

حسين محمد عمر باراس عبدالله عمر محمد باحسين 

تخصص - محاسبة 
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