جامعة حضرموت
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

إعــــــــالن
تعلن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حضرموت عن أسماء الناجحين
في امتحانات المفاضلة للعام الجامعي2022–2021 :م .وتود نيابة الدراسات العليا أن تنوه
بأن أسماء الطلبة االحتياط سيتم رفعها في لوحة اإلعالنات الخاصة بإدارة القبول والتسجيل
بنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي .كما تود أن تلفت انتباه الطلبة المقبولين إلى أنه
يتطلب منهم استكمال إجراءات القبول والتسجيل بمبنى نيابة الدراسات العليا في أوقات
الدوام الرسمي مع إحضار الوثائق الصلية للمطابقة؛ حيث ستبدأ اإلجراءات من صباح
يوم الثالثاء بتاريخ0203/8/13 :م ،وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ:
0203/20/20م .وعليه يرجى التقيد بالزمان والمكان املحددين واإلسراع في استكمال
اإلجراءات ودفع الرسوم الدراسية ،وعدم التأخر حتى ال يفقد الطالب /ـ ـ ـ ــة قبوله /ـ ـ ــا.
والمقبولون بحسب الكلية والتخصص هم كاآلتي:
ا
أول  :كلية العلوم:
التخصص :علوم الحياة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

االسم
سارة انور علي بن مزروع
سارة حسين محمد الحامد
محمد علوي صالح بن الشيخ ابوبكر
محمد حسين محمد العمودي
عمر محمد عبيد بو منذر
فتحي محمد سعيد يسلم كندوح
خالد سعيد سالم سنبل
فاطمة ناصر مبارك العامري
فايز محمد سالمين العوبثاني
عادل سالم جمعان باغوزه

القسم :كيمياء
م
1
2
3

االسم
أماني عمر عبدالله شميس
صالح قاسم علي الحميقاني
عائشه محمد عمر باوزير
1

بكيل محمد سالم الحديج
رمزي عقيل سالم محمد

4
5

الكلية :التربية  -المكال
القسم :العلوم التربوية
التخصص :المناهج وطرائق التدريس  /دكتوراه
االســــم
م
امة الرحمن أحمد حسن العيدروس
1
نوال سالم عبد الله النوبي
2
سالم أحمد علي حمده
3
أسعد محمد ثابت القمعري
4
بسام علي أحمد باحشوان
5
حسن صالح أحمد الجريري
6
خالد فرج سالم السيؤني
7
محسن رمضان سالم الحارثي
8
مجدي سليمان مطران
9
التخصص :إدارة تربوية  /دكتوراه
االســــم

م
صالح سعد سعيد بن صبيح
مراد أحمد صالح المرفدي
محمد إبراهيم محمد باز رعة
مجدي عوض عبدالله باجعالة
إبراهيم برك سالم الحدري
وليد حسين سالم الحامدي
سميحة عبود محمد الحنشي
منى أحمد محمد العمودي
علي عمر قاسم باعنس

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الكلية :التربية  -المكال
القسم :العلوم التربوية
التخصص :المناهج وطرائق التدريس  /ماجستير
م
1
2
3
4
5
6

االســــم
ابتهاج حسني محمد راشد
اميمة عبد الوهاب صالح باوزير
عواطف سالم عمر الرامي
شذى هاشم عبدالله مولى الدويله
محمد محسن حسين كرده الحارثي
نوال عبدالله سعيد باصريح

التخصص :إدارة تربوية /ماجستير
م

االســــم

1
2
3
4
5

مروة سالم مبارك عبدالله حمران
عماد عوض عمر هويدي
سعيد سليم سعيد بن شمالن
أبرار سعد عوض بن زقر
هند أحمد عبيد سليمان دويل

2

جمال سالم ناصر بالماح
سالمة عبد الرحمن حزام جياش
صالح سالم بلصعر العوبثاني

6
7
8

الكلية :التمريض
القسم :البالغين والعناية الحرجة
التخصص :تمريض العناية الحرجة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27

االســــم
عبد اللطيف مبارك سعيد مفلح
عائشة سالمين عبيد زنجي
سبأ سعيد سالم باحبارة
فرج صديق فرج باخميس
لطفي فؤاد عيظة السوماني
فاطمة علي حسن بو زيدان
اسامة خالد علي الكاللي
هادي كرامة عيسى باشامخة
محمد عمر محمد الصوري
صالح عبد الله سالم باعديل
عبد المجيد عوض عبد الرزاق سالم
أحمد محمد عبدالله مسجدي
هناء عمر علي باصبيح
فاطمة محمد أحمد عثمان
نادية بدر محمد سعيد باضاوي
حسين سعيد سلمان باشعيب
حمزة أحمد علي عليوان
صالح مبارك صالح العامري
هند محمد أحمد بافرج
محمد عمر محمد بامزاحم
كلثوم عبد الرحمن محمد مول الدويلة
عماد يسلم عوض بادباه
سوزان محمد ربيع بن عبيد الاله
عوض سالم سليمان باحويج
خميس عيظة عوض بن سويدان
سمية عمر سالم المصري
سعيد احمد بوفطيم

الكلية :الطب والعلوم الصحية
القسم :الباطني
التخصص :الزمالة في امراض القلب
م
1
2
3
4
5

االســــم
أماني أحمد جمعان قندوس
شفاء احمد عبد الله باعشن
وسيم كرامة عبود الجابري
رؤى عبد الله أحمد بارعدي
افنان علي احمد عمارة

3

الكلية  :اآلداب
القسم :اللغة االنجليزية
التخصص :دكتوراه علم اللغة( آداب )
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

االسم
عبدالرحمن سعيد أحمد طالب جعول
صالح علي عوض باساتر
إحسان سعيد سالم باشريف
محمد صالح عبدالقادر لحمدي
حسن مبارك سعيد الفلق
محمد علي ناصر باحاج
محمد حسن غريب عبدالصمد
أحمد سالم محمد عبدالمانع
فريد علي حسن السومحي
محمد سالم صالح اليزيدي
جودا جعفر سالم االحمدي

الكلية  :اآلداب
القسم :اللغة االنجليزية
التخصص :علم اللغة ودراسات اللغة اإلنجليزية
االسم

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

أحمد محسن أحمد مصلح
وئام عبيد أحمد غصان
رنا علي سالم الجابري
غيثه عبدالرحمن علي العطاس
ماجد عبدالله أحمد بن لسود
محمد عبدالله سالم القباصى
إيناس أحمد محمد خريصان
عبير عمر يسلم المحمدي
عبدالله سالم محمد باغويطة
سعيد محفوظ برك باعكابة
فاطمة محمد عوض بن علي الحاج
عبدالله أحمد جمعان العسكري
أسمهان غازي محمد باوزير
أنهار عبدالله أحمد عبدالله
محمد سالم محمد عبد المانع
نجالء محمد عبدالوهاب العريقي

الكلية  :اآلداب
القسم :الدراسات االسالمية
التخصص :فقه وأصوله
م

االسم

1
2
3

نبيل أحمد علي قيقب
منال رامي سالم بلعفير
وائل علي أحمد علي الحسني

4

4
5
6
7
8
9

فاطمة عمر علي مزروع
نوف خالد عوض شويع
محمد عمر أحمد الحنشي
عبدالله سالم يسلم بامعس
عبدالقادر محمد عبدالقادر باعباد
صالح عبدالرحيم عبدالقادر الشمسي

11
11
12
13
14

سالمين سعيد العبد بن جميل
مرشد سعيد سالم المرشدي
ميمونة محمد سالم مطران
أبوبكر سالم عمر سعيد باهادي
عبدالله صالح سعيد باطحان

التخصص :عقيدة واديان
م
1
2

االسم
مصطفى حسن مصطفى بن سميط
علي عبدالرحمن عبدالقادر الحبشي

3
4
5

علي أحمد حمود الحجري
فاطمة درويش مبارك بن هادي
حسين مبارك سالم باحسن

الكلية  :اآلداب
القسم :اللغة العربية
التخصص :آدب ونقد
م

االسم

1
2
3
4
5

رغدة طاهر محمد البعسي
عبدالله سالم محمد باخراش
سالم علي سالم بامخرمة
محمد عبدالرحيم محمد باوزير
مريم أحمد سالم بازومح

6

وفاء عبدالله سالم باوزير

القسم :التاريخ
التخصص :تاريخ إسالمي
م
1
2
3
4
5
6

االسم

رضوان أحمد عمر باحنان
محمد عمر محمد باحفص
محمد أحمد يسلم باجوه
محمود علي عوض عبيد هادي
أحمد عيسى عمر باعباد
إيمان محمد صالح الكاف

5

الكلية  :العلوم اإلدارية
التخصص :مالية ومصرفية
م
1
2
3

مصطفى أحمد سعيد هبير
أسعد عبدالله حامد اليزيدي
عمر محمد عمر سليمان بارباع

4
5

أحمد عوض عمر العكبري
وليد سالم أحمد ذيبان

6
7
8

عبدالله مزروع عبدالله بن مزروع
زيد كرامه عبدالله المعاري
عمر عيظة عبود بن سلمة

االسم

الكلية:التعليم المفتوح
القسم :اللغة العربية
التخصص:ادب ونقد
م

االسم

1

عبدالحميد خميس سعيد بلقفاع

2

احمد عبدالله صالح راجح

3

هبة هادي سعيد الدوح

4

امين علي صالح بوحمراء

5

غادة علي عبدلله اليزيدي

الكلية:التعليم المفتوح
القسم :إدارة اعمال
التخصص:إدارة اعمال
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

االسم
أروى احمد سالم مهومد
خديجة فهد سهل وحدين
عبدالرحمن فضل احمد بارضوان
عمر علي عبدالله العاطفي
مها سعد علي مسلم القميري
وفاء حسان مهدي بلحاف
سامي فرج سعيد صعنون
منى محمد سعيد كلشات
عوض علي عوض الجوهي
عبير سالم عمر بن سميدع
رائدة سعيد خميس رويشد
اشرف محمد سالم بن سلم
محمد صالح عبيد الصبان
نور عبدالعزيز عوض مكي
دعاء عبدالحفيظ سعيد بابراهم
محسن سعد علي القميري
أيمن صالح عوض باعلوي
عبدالله يحيى عبدالله بن سمير
محمد خميس محمد بافطيم
إبراهيم احمد عبدالكريم باضاوي

6

كلية التريبة المهرة
القسم :منهاج وطرق تدريس
تخصص :مناهج وطرق تدريس
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

اسم الطالب

خديجة شايع محمد شايع
منيرة أمانة الله محمد بن ساهل
زينب محمد عبدالقادر الشميري
منى صالح علي حافظ كلشات
عامر أحمد ثابت الفهيدي
قمر محمد سالم كده
أروى أحمد عبدالله أحمد الجعفري
أسماء سالمين خويطر خويطر
علي محمد صريو محفوظ بلحاف
ماجد ناصر سعيد سالم باهرب
انور محمد عبدالقادر عبدالله الشميري
نور احمد مبروك سعيد السباعي
قمر علي حسن بن سلم

فقه واصوله
م
1
2
3
4
5
6
7

االسم
هاني محمد عبدالله الهفيش
قمر طويرد حبريش كلشات
عبدالله سعيد احمد بازومح
علي علي حسين فالح
ريم أحمد العبد ناصر الوليدي
أصيل محمد عبدالعزيز محمد
نجيب سيف قائد قاسم

الكلية :العلوم البيئية واألحياء البحرية
القسم :علوم بيئية
التخصص :علوم بيئية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

االسم
شيماء سالم عبدالله باسويد
احمد صالح عبد الله بابيثر
حامد هادون عبد الله العطاس
معتز سالم علي الخالقي
صادق ربيع سعيد بوسبول
عمر يسلم ثابث بارميل
معاذ عبد الله محمد باكثير
نعمة سعد سالم السباعي
ماجد احمد ثابث السعدي
وجدان احمد سبيت صحاليل
اوسامة سالمين جمعان الجريري
سالم عبد الله محمد حمدون

7

