“..إن الغاية الكبرى من إنشاء جامعة
السلطان قابوس هي إعداد أجيال
من الشباب العماني الواعي المؤمن
بدينه وأمته ،القادر على تسخير قدراته
الخالقة ومواهبه المتعددة ومهاراته
العلمية والفكرية لخدمة وطنه واالرتقاء
بمجتمعه والمحافظة على هويته
المتميزة وتراثه الحضاري الضارب في
أعماق التاريخ”..

من خطاب جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ بمناسبة تخريج الدفعة األولى من طلبة الجامعة1990/10/30 :م

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هللِ ذي الجالل والكمال ،منه المنال ،وعليه
ُ
االتكال ،وصلى اهلل على سيدنا محمد أفضل
صالة وتسليم وعلى آله وصحبه ذوي التمام
والفضل.
أولياء األمور
أبنائي الخريجين وبناتي الخريجات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 000
إن إيمان جامعة السلطان قابوس العميق
بأهمية توفير البيئة المالئمة لطلبتها ،وإيالئهم
تلك العناية البالغة التي ترفع من شأنهم،
وتوسع مداركهم ،وتفتح أذهانهم؛ ليتمثل
عيا ًنا لكل ناظ ٍر لمسيرتها العلمية والمهنية
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والخدمية ،فاحتفا ُلنا بتخريج الدفعة

ُ
الجامعة الغراء ،وقد َو َ
المجتمع
ضع
ِ

المناسبة الغالية ،التي نعدها محطة

الثامنة والعشرين للعام األكاديمي

ْ
باتت
العماني ثق َته في ُمخرجاتنا التي
ُ

رئيسية لنا؛ لنواصل المسير نحو ما

2018/2017م ليس إال لبنة من لبنات بناء

مفاصل الدولة،
مفصل من
في كل
ٍ
ِ

ّ
خطه أسالفنا ُبناة عمان العريقة.

نعول على سواعد
عمان المجد ،إذ
ّ

فهذه الصفحات التي بين أيديكم

ّ
جل جالله -
ونتوجه إلى المولى -

أبنائنا الخريجين والخريجات لتشكيل

تدلل على المستوى المنشود منها.

أن يبارك في عمر قائدنا المفدى ،وأن

ذلك البناء الشامخ.

ولي
يكسوه حلل الصحة والعافية ،إنه ّ
وختاما ونحن نعايش حدث احتفاالت
ً

ذلك والقادر عليه ،وكل عام والجميع

ولما كانت جامعة السلطان قابوس
ّ

البالد بالعيد الوطني السابع واألربعين

بخير ،والسالم عليكم ورحمة اهلل

بيت الخبرة األول في السلطنة؛ فإنها

المجيد فيسرنا غاية السرور أن نتقدم

وبركاته.

تحرص كل الحرص على مراعاة

 -بكل اعتزاز -بأعذب العبارات وأصدق

الطالب من مختلف الجوانب وتهيئته

المقاالت باسم جامعة السلطان

لذلك معرف ًّيا وتطبيق ًّيا ووطن ًّيا ،مما

قابوس إلى المقام السامي لحضرة

دوما إلى التميز والتفوق ،إذ
يدفعه
ً

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن

ُ
نأمل الكثي َر من منتسبي هذه
ما زلنا

سعيد المعظم ّ -
أعزه اهلل  -بهذه

7

أبرز اإلنجازات الدولية لجامعة السلطان قابوس
خالل العام األكاديمي (٢٠١٨/2017م)
 حصل مجموعة من طلبة كليةالهندسة

على

المركز

الثاني

على

جديدين

ومركز

الصورية العربية ،التي نظمتها كلية

مستوى دول الخليج العربي في مسابقة

أبحاث تقنية النانو؛ ليصبح مجموع

القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت.

تحدي الروبوتات الخليجية في نسختها

المراكز البحثية بالجامعة اثني عشر

 -فاز فريق طالبي من الكلية نفسها،

الثانية التي أقيمت في جامعة قطر.

مركزا تخدم قطاعات حيوية في

بمسابقة الشيخ مكتوم بن محمد

 -حصل الدكتور محمود إبراهيم

سوق العمل بشقيه العام والخاص.

للمحاكمة

دبي،

مسعود األستاذ المساعد بقسم هندسة

 -حصلت  7مشاريع على تمويل

بالمركز األول في المرافعة الشفوية،

الكهرباء والحاسب اآللي بكلية الهندسة

الدعم السامي لهذا العام وهي من

وكذلك المركز األول ألفضل مترافع.

على جائزة أفضل بحث في التعليم

كلية العلوم الزراعية والبحرية ،كلية

 -حاز الطالب ليث بن إسحاق الكندي

الهندسي من بين  403ورقات بحثية في

الهندسة ،كلية الطب والعلوم الصحية،

من كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

أعمال المؤتمر الدولي للتعليم الهندسي

كلية

االجتماعية.

على المركز الثاني في فرع حفظ القرآن

الذي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا.

 -حصد فريق كلية الحقوق المركز األول

الكريم كامال مع تفسير جزئي ،في

 -تم اإلعالن عن إنشاء مركزين بحثيين

في مجال أفضل مذكرة بحثية كأفضل

مسابقة مصر العالمية الرابعة والعشرين.
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أبحاث

في
الطاقة

الجامعة

هما

اآلداب

المستدامة

مركز

مذكرة

خطية،

بمسابقة

المحكمة

والعلوم

الصورية

بإمارة

 -حقق طالب قسم الهندسة المدنية

إذ يوفر هذا الجهاز على المستخدم

«كرسي لذوي اإلعاقة بآليات حرك ّية

جديدا ،بحصولهم
والمعمارية إنجا ًزا
ً

حمل

التقليدية.

متعددة» بمشاركة باسم بن خلفان

على المراكز األولى أثناء مشاركتهم في

 -تم ابتكار طريقة جديدة لفصل

الناصري ،ويوسف بن سالم المشيقري،

المسابقة السنوية التاسعة ،لتصميم

النفط عن الماء ،باستخدام تطبيقات

ومصطفى ابن سليمان الشعيلي من

واختبار الجسور الخشبية ،التي تقام

أغشية أكسيد الزنك ذات البنية النانو

قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية.

سنو ًيا بالجامعة األمريكية في دبي.

مترية ،وهي طريقة تتسم بالكفاءة

 -اختارت األكاديمية الوطنية األمريكية

 -فاز فريق قسم علوم الحاسب

والفعالية من حيث التكلفة والطاقة.

للعلوم والهندسة والطب الدكتور ماجد

اآللي بكلية العلوم ،بالمركز الرابع في

 -تم الحصول على براءة اختراع في مجال

بن سالم الرقيشي من قسم الفيزياء

مسابقة الخليج الجامعية للبرمجة،

إنتاج دبس ذي قيمة مضافة ،باستخدام

بكلية العلوم ممث ً
ال للجامعة ،والسلطنة

الكويت.

خاصية تبلور السكر من قبل فريق بحثي

للمرة الثانية وذلك للمشاركة في الندوة

 -حصل فريق بحثي من كلية الهندسة،

من كلية العلوم الزراعية والبحرية.

العربية األمريكية الخامسة للرواد في

على براءة اختراع؛ البتكاره جهاز شحن

 -تمكن فريق طالبي من كلية الهندسة

العلوم والهندسة والطب التي ُعقدت

العناصر،

من الحصول على براءة اختراع لـ

في مدينة الرباط بالمغرب في جامعة

التي

أقيمت

السلكي

في

محمول

دولة

متعدد

الشواحن

السلكية
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محمد الخامس  ،إذ سيشارك الدكتور

بكلية العلوم الزراعية والبحرية في

«مساكن الراحة» ،يتسع لحوالي  1200طالب،

ببحث عنوانه« :تصنيع المولدات النانوية

تحفيز وتبييض أسماك الش ّبوط ،من

يوفر خدمة النقل بواقع رحلتين في

الكهروضغطية ودورها في توليد الطاقة

خالل

دائرية،

اليوم وحسب الجدول الفصلي للطالب

الكهربائية» كما حصل مؤخرا على الزمالة

بمحطة

بالجامعة.

باإلضافة إلى خدمات التغذية وغسيل

األكاديمية الوطنية األمريكية
البحثية من
ِ

 -تم تمويل مشروع تجهيز وحدة ذوي

المالبس واإلنترنت المجاني والخدمات

للعلوم ،مما يؤه ُله إلجراء أبحاث متقدمة

اإلعاقة السمعية بكلية اآلداب والعلوم

الصحية والصيانة على مدار الساعة

.Illinois

أجهزة

وتصوير المستندات والطباعة ،وهناك

 -حازت الفاضلة /جميلة بنت عبد

ومعدات طبية للمستشفى الجامعي،

والمذاكرة

والترفيه

العلوم

للغاز

وغرف

للصالة.

في
اهلل

تقنية

النانو،

الزدجالية

الزراعية

من

كلية

االجتماعية،
من

قبل

وكذلك
الشركة

شراء
العمانية

قاعات
ومكاتب

الدراسة

المشرفين

األم

الطبيعي المسال ،وذلك تعزيزا للشراكة

المثالية لإلعاقات الذهنية ،التي قام

المجتمعية الفاعلة ،وتفعيال لدور القطاع

نظم

االقتصاد

ألنشطة

الخاص في دعم التنمية الشاملة.

والعلوم السياسية بجامعة السلطان

األطفال ذوي اإلعاقة بدولة الكويت.

 -دشنت جامعة السلطان قابوس

قابوس بمقال عن نظام التقييم الذاتي

 -نجح قسم العلوم البحرية والسمكية

سكنا طالبيا مهيئا لطلبتها المستجدين

للتبرع بالدم في مؤتمر آيبيما التاسع
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مركز

على

جائزة

التجارب

الزراعية

 -شاركت مجموعة من طالبات قسم

بمنحها

والبحرية،

بجامعة

وضعها

في

أحواض

الخرافي

المعلومات

بكلية

والعشرين في النمسا ،وتم نشر المقال

الظرف السياسي واألثر االقتصادي».

التعليم العالي بدول مجلس التعاون،

بواسطة كل من الطالبات لطيفة بنت

 -حصلت الطالبة وافية بنت محمد

الذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم

علي بالحاف ،وروان بنت سالم باعمر ،ونور

الغافرية على المركز الثالث في

التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

بنت ناصر الذهلية وذلك تحت إشراف

بطولة

العالي

الدكتورة كاملة بنت علي البوسعيدية.

للشطرنج

 -حصل الفاضل /ناصر بن سيف

العمانية للرياضة الجامعية بالتعاون

بقسم

للشطرنج.

السعدي

طالب

الدكتوراه

مع

مؤسسات
التي

اللجنة

التعليم
نظمتها

العمانية

اللجنة

التاريخ بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية

 -حصلت طالبات جامعة السلطان

على جائزة «عبداهلل العلي النعيم

قابوس

في

لخدمة تاريخ الجزيرة العربية و آثارها»

مسابقة

المقدمة من جمعية التاريخ و اآلثار

والمناظرات

بدول مجلس التعاون في الرياض،

والمسابقات

وذلك عن بحثه بعنوان « نظام التغريق

الملتقى

(مصادرة األموال) في ُعمان بين

لطالبات

على

المراكز

حفظ

األولى

القرآن

والبحوث
الثقافية

الثقافي

الكريم
اإلنسانية،

في

والعلمي

جامعات

فعالية
الثاني

ومؤسسات
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الدكتوراه

الماجستير

كلية الهندسة

كلية الهندسة

كلية العلوم الزراعية والبحرية

كلية العلوم الزراعية والبحرية

كلية العلوم

كلية العلوم

كلية الطب والعلوم الصحية

كلية االقتصاد والعلوم السياسية

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

كلية الطب والعلوم الصحية

كلية التربية

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
كلية الحقوق
كلية التربية

إنه لطالع سعد أن تحتفي جامعة

الماضية من خريجي الجامعة بالكفاية

يعملون بها من تحديات ومعضالت،

بتخريج

والمثابرة وباإلنتاجية العالية وبالقدرة على

فبرامج الدراسات العليا التي تخرجوا

فوج جديد من الخريجين من حملة

اإلبداع وحل المشكالت ،ونحن ليس لدينا

منها قد ُبنيت بناء رصي ًنا حول أحدث ما

البكالوريوس والدراسات العليا ،الذين

أدنى شك في أن هذه الكوكبة الجديدة

وتبعا لمعايير عالمية
توصل إليه العلم
ً

نهلوا العلم والمعرفة والخبرة والمهارة

من الخريجين ستساهم مساهمة نوعية

في الجودة النوعية ،مما أهل الخريجين

في تخصصاتهم المختلفة خالل سنين

وكمية في إثراء سوق العمل وفي تنفيذ

وأكسبهم سمات مهمة كالتفكير الناقد

إلى

خطط البالد التنموية الحالية والمستقبلية

والقدرة على التحليل وربط األفكار والقيام

بإذن اهلل.

بدراسات علمية والخروج بنتائج وتوصيات

السلطان

دراستهم

قابوس

بالجامعة،

الغراء

ليخرجوا

المجتمع وإلى قطاعات سوق العمل
مسلحين بهذا المخزون الهائل ،وليبدأ

ذات مصداقية ويمكن تطبيقها على أرض

مشوارهم في العطاء رفعة لهذا البلد

ونعول الكثير على خريجي الدراسات

وعلوا لشأنه.
ً

العليا ليكونوا هم قادة المستقبل في

إن سوق العمل العماني ليشهد للدفعات
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الواقع.

مجاالتهم وأن يسهموا في الخروج

وإننا إذ نبارك للخريجين تخرجهم في هذا

بحلول لما يعتري قطاعات العمل التي

اليوم البهيج ،فإننا لندعوهم إلى التشمير

الجد ليكون هذا اليوم نقطة
عن ساعد
ّ

المنتسبين إليها دوام التوفيق واستمرارية

انطالقة لهم لبذل المزيد من الجهد في

العطاء من أجل تحقيق نمو متواصل في

مجاالت عملهم وفي المجتمع ،وذلك

بلدنا الغالي عمان.

لصنع غد أفضل ومستقبل أكثر ازدها ًرا
لعمان وألهلها الكرام .كما ندعوهم إلى
مواصلة عملية التعلم مدى الحياة حتى
يظلوا مواكبين لعجلة التطور السريعة
الدوران ،وأن يقوموا بالتفاعل اإليجابي مع

د .رحمة المحروقي
نائب الرئيس للدراسات العليا
والبحث العلمي

معطيات العصر والتغييرات التي تستجد
إسهاما منهم في خلق غد
فيه وذلك
ً
أفضل لعمان ولإلنسانية جمعاء.
أسأل اهلل للجامعة وخريجيها وجميع
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الدكتوراه
كلية الهندسة
الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
اسيـــــا بنت محمد بن سالم البوسعيديـة

كلية العلوم الزراعية والبحرية
علم األغذية والتغذية
زهـــــره بنت سليمـــــان بن ناصر الخروصــــــية

الهندسة الميكانيكية
موســـــى بن سالم بن موســــى الخروصي

علم النبات
عائشه بنت غريــــــب بن سالــــــم الغيثيــــة

هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية
محـــــــمــــــــد مـــــــهـــــدي عــــــــشـــــــرتـــــي
عبــــــــدللــــــــه يــــــــــوســـــــف
فـــــــــــــرخ جـــــــــميــــــــــل

علوم البحار والثروة السمكية
ليلــى بنت سالـــم بن هاشــــــل النعمانيــــــة
بــــــــــريــــــــــنكــــــــا ســـــــيتــــــــا

هندسة النفط
عبــــــداهلل بن أنـــــور بن عبـــداهلل الصائغ
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كلية العلوم
األحياء
ليلــــــى بنت حمـــــــد بن سلطــــــان الهدابـــية
بـــــــــــيجــــــــــــــي
شــــــيــــــــبـــــــــــوالل

الرياضيات
امل بنـــــت يحـيى بن عبداللـه الخروصيــــة
الفيزياء
كايــــــــو
هتيـــــــت
هتيــــــت
مبارك بن جمعـــه بن مبـــــــارك الساعـــــدي
الكيمياء
بثينه بنـــــت عبداللــه بن محمـــــد الهدابيــة
افصل محمـــــد كادافيلبارامبـــــو محمـــد
علوم األرض
منصـــور بن مهــــــــوي بن محمـــــد عامرجيد

كلية الطب والعلوم الصحية
الكيمياء الحياتية
سالمــــــه بنت سالـــــم بن حارب الحميضيــــة

أمنــــــة بنت سالــــــم بن راشـــــد العريميـــــة
علم الوراثة
اشيتـــــــــــــا راجيـــــــف جوبتـــــــا

ابتسام

علم وظائف األعضاء
بنت مصطفى بن

جمعه

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
التاريخ
بدريـــــه بنت محمــــد بن شامـــس النبهانيـــة
ناصــــر بن عبداللــــه بن سالـــــم الصقـــــري
سليمان بن سعيد بن حبيب بن حميد الكيومي

مريــم بنت حمــــــيد بن صقــــــر الغافـــرية
حافــظ بن أحمــــد بن سالــــم أمبوسعيــدي
بدريــه بنت خلفــــــان بن ناصـــــــر اليحيائيـــة
فوزيـه بنت سيــــــف بن علي الفهــديـــــة

كلية التربية
مناهج وتدريس الرياضيات
سالمـــــــة بنت سعيـــــــد بن محمـــــــد البــدرية
مناهج وتدريس العلوم
خديجـــــه بنت أحمــــد بن صالـــح البلوشــية
ناصــــــر بن سـليّــــــم بن ناصـــــر المزيــــدي

اللغة العربية وآدابها
سعيـــــد بن بخيت بن مستهيـــل بيت مبــــــارك
محمـد بن سالـــــم بن محمــــد الجامـــودي
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الماجستير
كلية الهندسة
الهندسة الصناعية
رحمـــــه بنت درويش بن جميل الشقصيــــة
الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي -
أنظمة الحاسب اآللي والشبكات
اسمــــاء بنت سالم بن مسلــــم الكنـــدية
ســــــــــارة قاســـــــــم علــــــــي االســـــدي
زهره بنت حمــــــود بن سليمـــــان العبـــــرية
الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
 االتصاالت ومعالجة اإلشاراتسوجـــــــا كـــــالركــــــال بواليكـــــــودي
اسمــــــــاء بودليـــــــوة
نسيبـــــة بنت علـــــي بن عبداهلل العزريـــــــة
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الهندسة المدنية
فاطمه بنت سالــم بن سعيــــد الحكمانيـــة
عبدالرحيم بن سالــم بن عمــــر الهاشمــــي
محمـــود بن محمـــد بن علـــــي بني عرابـــــه
جمـــال بن سليــــم بن جميـــــل الفالحــــــي
مهنــــــد بن خالــــــــد بن هالل النبهانـــــــــي
بلقيس بنت ابراهيم بن عـبـــاس العجميــــــة
الهندســـة المدنيــــــة
( الهندسة البيئيــــــة )
زهــــران بن زاهر بن محمــــــد البوسعيــــــدي
الهندسة الميكانيكية
محمد بن سالم بن خلفان بن علي الشعيلي
جوسيـــــــاه سيريــــــــان شاكوتــــــــو

هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية
أميـــره بنت سليمــــان بن راشـــــد الغريبيــــــة
عــــــــالء بن سالــــــــم بن علــــــي العبـــــــري
العنـــــود بنت ناصر بن عبداهلل البريكيــــــــــة
والء سيــــــــد أحمــــــــد رحمـــــــة محمــــــــد
ابتسام بنت سيــــف بن راشـــــــد الشبيبيــــــــة
هندسة النفط والغاز الطبيعي
طاهر بن يوســف بن عبــــــداهلل الغيالنـــــــــي
جمال بن سيـــــف بن منصـــــــور العامــــــــري
خلود بنت سالـــــم بن خميـــــس النوفليـــــــة
يعقوب بن سليمان بن محمــد المرشـــــــودي
حسنـــاء بنت راشـــــد بن حميـــــــد العبريـــــــة
ايمان بنت خليفــه بن محمـــــد الخنبشيــــــــة
ســــاره بنت سلمـــــان بن ملـــــك البلوشيـــــــة
حمـده بنت سعيـــــد بن علــــــي الكنــــــدية

كلية العلوم الزراعية والبحرية
إدارة التربة والمياه
نظيـــرة بنت سالم بن سليمـــــان الحراصيــــة
كاذيــــــــه بنت علـــــي بن حمــــد العوفيـــــة
رايــــــه بنت سالـــــم بن سعيـــــد الفارسيـــــة
نـــــوال بنت مــــال اهلل بن عيــــــد الوهيبيـــــــة
إنتاج النبات
وليـــد بن مبــــــارك بن سعـــــد البوسعيـــــدي
ساميـــة بنت صــــــالح بن أحمـــــد المعولـــــية
الهندسة الزراعية
سعيــــــد بن مسلـــــــم بن بخيـــــــت تبــــــوك
آالء بنـــــت الوليــــــد بن محمـــــــد الهنائيــــــة
سيــــــــرنجورايـــــــار ثريابـــــــاث
سجـــــــــاد أحمـــــد صديقــــــي أحمـــــــد

علم األغذية والتغذية
شيمــــاء بنت جمعـــــه بن عبداهلل الحسنيـــــة
مــــــروه بنت سعيـــــد بن عبيـــــد المحرزيـــــة
مريــــم بنت محمــــــد بن حمـــــد الغزاليـــــــة
هاجر بنت ابراهيم بن سالــــــم العجمـــــــية
مريـم بنت داهــــم بن محمـــــد العمرانيـــــة
عـــــادل بن خليفــــــه بن بطــــــي النخيلــــــي
علم الحيوان
الغاليــه بنت ناصــــــر بن حمــــــدان التوبيـــــــة
أحمــــد بن سيـــــــف بن هــــــالل العامـــــــري
زيانه بنت عامـــــر بن سالــــــم المسكريـــــــة
ناديه بنت شــــــون بن مسلــــــم الخالديــــــة
علوم البحار والثروة السمكية
محمد بن خلفـــــان بن حميـــــــد الوهيبــــــي
سلطانه بنت سليمان بن حميـــد الجردانيــــــة
صبرينه بنت محمد بن قاســم اإلسماعيلـــــية

سميــــــه بنت هالل بن سعيــــــــد الرياميــــــة
ياسمين بنت حمــــــد بن علــــــي العلويـــــــة
هدى بنت خلفـان بن عبـــــداهلل البراشــــــــدية
وقاية النبات
أحمد بن راشد بن مرهون بن راشد الفهــــدي
أسماء بنت جميــل بن سالــــــــم الجراديــــــة
زينـــــــب بنت محمـــــد بن حارب البلوشيــــــة
حمد بن حمــــود بن عبـــــــداهلل الندابــــــــي

كلية العلوم
األحياء
سميـــــه بنت سالــــــم بن ثانــــــي الرياميـــــة
عائشــه بنت سالــــم بن علـــــي الحوسنيــــــة
والء بنت يوســـــــف بن محمـــــد المقباليــــــة
دالل بنت مسلم بن ماســـــي المحروقيـــــة
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مـوزه بنت حــــارب بن محمــــــــد المخمريـــــــة
نـــــــدى عبــــــــداهلل حســـــــن علــــى
عمـــر بن سالـــــم بن مسلــــــم السديـــــــري
منى بنت عبــــداهلل بن سالـــــم الهاشميـــــة
خليفه بن سالــم بن سعيـــــد المعشنــــــي
صفاء بنت عبـــداهلل بن جمعــــــه العمرانيـــــة
ساميـــه بنت االســـــد بن عبــــــداهلل الباديـــــــة
اإلحصاء
مبارك بن مصبح بن حمد بن مسعود الشكيلي
منى بنت سالـــــم بن حمـــــــود الشعيبيـــــــة
الرياضيات البحتة
كامـــــله بنت علــــــي بن زاهــــــر الهنائـــــــي
شمساء بنت سليمــــان بن احمـــــد الخليليـــــــة
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الرياضيات التطبيقية
احمــــــد بن عــــــزان بن علـــــي السيابـــــي
خديجه بنت عبداهلل بن محمد الحسنية
الفيزياء
يسرى بنت يعقوب بن سالمين الحبسيــــة
منــــال بنت خادم بن سالــــــم الراشديـــــة
حسينه بنت سالم بن صالح المسكرية
زكيـــــه بنت بـــــدر بن علــــــي الرقيشيـــــة
ايمان بنت محمــــد بن سيـــــف الرواحـــــية
دانة بنت سالــــم بن حمـــــود الغافـــــرية
أمل بنت عبــــداهلل بن بشيـــــر الحرمليــــــة
باسم بن عبـداهلل بن درويـــــش الفارســــــي
سهام بنت خالــــد بن صقــــــر الكلبانــــــية
لمياء بنت محمــــد بن حســـــن الفارسيــــة
امنه بنت محمــــد بن علـــــي الساعديــــــة
منــال بنت محمـــــد بن احمـــــد المعديـــــة

وفاء بنت سعيد بن محمــــد بيت حريــــــض
احمــد بن ناصـــــر بن سالـــــم الشيذانـــــي
الكيمياء
عهود بنت راشــــد بن مبــــــارك المقباليــــــة
ناديه بنت خليفــــه بن ناصـــــر الهماميـــــة
إيمان بنت يحيــــى بن محمــــد اليحيائــــــية
يوسف بن علــــي بن مسلـــــم الحراصـــــي
عبداهلل بن حمــــود بن سالــــــم الغــــــاوي
سعيد بن محمــــد بن حمـــــد المشايخي
رشيدة بنت سليـــــم بن راشـــــد العبريــــة
اميرة بنت محمد بن عبداهلل المقرشية
ثرياء بنت عبداهلل بن سليمــــان الفهــــدية
ميثاء بنت أحمــــــد بن حمـــــود المعمريــــــة
ايمان بنت سعيــــد بن محمـــــد الحراصيــــــة
سميه بنت سليمـــــان بن محمــد البحريــــــة

علم البيئة
فاطمهبنتأحمدسميطبنعبدالرحمنبدوي
زيانه بنت عـــــبداهلل بن محمـــــــد الرياميــــــة
نجوىبنتخميــــسبنسليـــــمالهطاليــــــة
باتـــــــــريـــــــك امـــــــــوأتــــــــي
هــــــالل بن خلفـــــــان بن عبيـــــد الشيــــــدي
ابراهيم بن عبدالرحيم بن خلفان الزكواني
محمد بن هـــــالل بن سالــــــــم السعيـــــــدي
عبداهللبنسليمـــــانبنسيــــــــفالنـــــــدابي
احمـــــد بن راشـــــــد بن سالــــــم الربيـــــــعي
ربيع بن محمـــــــد بن سعيـــــــــد الرحبـــــــــي
علوم الحاسب اآللي
ثريا بنت مصبح بن عمير بن فاضل الصبحية
فاطمه بنت سليمان بن سالم الحديديـــــة
آمنة بنت عديــــــم بن راشـــــد الشريقيـــــة
عبداهلل بن علـــــي بن محمـــــد الحجـــــري

نوره بنت سعيـــــد بن محســــــن السيفيـــــــة
زينــب بنت راشـــــد بن علـــــــي الكنديـــــــة
ايمـــان بنت راشــــــد بن علــــــي الكنــــــدية
حليمه بنت سيف بن مبــــارك المجرفــــــية
صباح بنت علـــي بن العبـــــد البوسعيديــــــة
سميه بنت مالك بن محمــــد الشريقيــــــة
منار بنت سالـــــم بن حميـــــد المنظريــــــة
علوم جيولوجيا البترول
محمــد بن ســــيف بن سالـــــم البلوشـــــــي

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
إدارة األعمال
محمــــــد بن سعيــــــد بن محمــــد الفارســــي
عـــــزه بنت سعــــــود بن علـــــي الحارثيـــــة
سعيــــــدة بنت صالـــــح بن سعيد البوسعيدية

رقيـــــــه بنت سالــــــم بن ناصـــــر الجابريــــــة
علــــــي بن عبدالمجيــــــد بن عبداللــــه اللواتـــي
قيــــــس بن راشـــــد بن سليـــــمان العامري
أميمــــــه بنت ابراهيــــــم بن عبداهلل الغدانية
طــــه بن حسيــــن بن أحمـــــــد الفارســـــي
خالــد بن سويــــدان بن غريــــب البلوشــــــــي
ماريـــا بنت خميــــس بن حمــــدان الهــــادية
غالـــــب بن سعيـــد بن سالـــــم البـــــادي
حسين بن سجاد علي بن عبـــداالمير اللــــواتي
عذراء بنت مرهــــــون بن محمــــد الخنبشيــــة
أمانـــي بنت سالـــــم بن علـــــي الكميانيــــــة
العالقات الدولية والدراسات األمنية
(الدراسات األمنية)
أمـــل بنت سعيـــــد بن علــــــي المشايخــــــية
فهـــــد بن عبداللــــــه بن علـــــــي العريمــــــي
محمـــد بن مبـــــارك بن سيـــــف ولــــــد وادي
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أسعـــد بن سالــــم بن عبداللـــــه الفهــــــدي
حمــــود بن طالـــــب بن درويــــــش الرئيســـــي
العالقات الدولية والدراسات األمنية
العالقات الدولية
هــــــــالل بن علي بن سالــــــــم السيـــــابي
رحيمـــــــه بنت سالـــــم بن محمد البلوشي
فاطمـــــه بنت علـــــي بن منصور الخزيريـــــــة
آسيـــا بنــــــت راشــــــد بن سعيــــــد الهنائيـــــة
عليـــــاء بنت محمـــود بن علـــــــي ال رحمــــــــه
ايمــــــان بنت سعيــــــد بن علـــــي الصوافــــية
نظم المعلومات
محمــــــد بن سالــــــم بن سليمـــــان العبـــري
فاطمـــــه بنت علـي بن شـــــرف الموسويــــــة
فـــوزي بن عبداهلل بن سعيــــــد الريامــــــي
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ليلــــى بنت ناصـــــر بن مطــــــر العزيـــــزي
هيثــــم بن علـــــي بن هــــــالل الكنـــــدي
حميــــــر بن علـــــي بن عبداللــــــه الجابــــــري
محمــد بن علــــي بن فيــــــري الزدجـالــــــي
محمــد بن هـــــالل بن سالــــــم الخروصـــــي

كلية الطب والعلوم الصحية
الصيدلة السريرية
انتصار بنت محمـــــد بن عبداللــــــه الرياميــــــة
الكيمياء الحياتية واألحياء الجزيئية
مريم بنت محمــــد بن عثمـــــان النبهانــــية
سنــــــاء بنت فريد اهلل بن بهزاد حصـــــاري
سارومــــــــــا باســــــــاك

الكيمياء الحيوية اإلكلنيكية
منى بنت عامــــر بن سرحــــــان المقباليـــــة
علم األحياء الدقيقة
نوار بنت حمــــدان بن سالـــــم المعوليــــــة
اريــــــــــــن انتونــــــــــي
علم وبائيات األمراض
واإلحصائيات الطبية
علــــــــي حسيــــــن عبــــــداهلل غربـــــــال
عبدالرحيم بن محمد بن خصيف البحري

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
اإلعالم  -اإلذاعة والتلفزيون
رابعه بنت محمد بن عبداهلل العبرية
اتسلوم بنت سعيد بن احمد الشحرية
هويدا سامى عبدالسالم محمد غانم
منال بنت علي بن حسن البادية
اإلعالم  -الصحافة
شمسه بنت حميد بن راشد الريامية
سميه بنت خميس بن سليم اليعقوبية
ميثاء بنت الذيب بن مسعود العليانية
انتصار بنت حبيب بن علي الشبلية
سعاد بنت سرور بن مبارك البلوشية
أحمد بن غريب بن ابراهيم السعدي
اإلعالم  -العالقات العامة واإلعالن
كريمه بنت سعود بن حمود البلوشية

نوره بنت سعيد بن حمد السيابية
حليمه بنت علي بن سليمان المقبالية
وفاق بنت عثمان بن محمد عبده حكمي
هدى بنت مبارك بن نصير الريامية
فطيم حمود زغير غريب الضفيري
عائشه بنت عبداهلل بن علي اليحيائية
فهد بن سالم بن محمد الغافري
التاريخ
خالــــــد بن محمــــد بن عــــــــدي الرحبـــــي
عبيــــــر بنت عبـــــداهلل بن سالـــــم اليحيائيــة
نـــوره بنــــت سيــــــف بن راشـــــد الكلبانيـــــة
زاهـــــر بن سعيـــــد بن سيـــــف السعــــدي
بلقيــس بنت محمــــد بن سعيـــــد آل فنــــــه
لطيفـــه بنت محمــــد بن سالــــم العمــــرية

الترجمة
ثريـــــــاء بنت زاهـــــر بن عبـــــداهلل العبريـــــــة
ايمن بن مصبـــــح بن جمعـــــــه العويســـــــي
حميـــد بن سالــــــم بن محمــــــد الحجــــــــري
زاهـــر بن حمـــــــود بن أحمـــــــــد الرواحـــــــــي
اسمــاء بنت ناصـــــر بن سعيـــــــد الذهلـــــــــية
الجغرافيا
فاطمه بنت سعيـــــد بن حمــــــد العبريــــــة
عبداهلل بن سيـــف بن محمــــد الهاشمـــــي
احمــــد بن سالـــــم بن سعيــــــد الحاتمي
حمــــد بن حميـــــد بن حمـــــد النعمــــــاني
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الدراسات اإلستراتيجية
لألمن والدفاع الوطني
عبــــداهلل بن علــــــي بن عبـــــــداهلل المحـــــرزي
منصـــــــور بن خليفــــه بن نصيــــــر السيابـــــي
صالـــح بن يحيــــــى بن مسعود المسكـــــري
محمــــد بن سعيــــــد بن خلفــــــان المعمــــري
عامـــــــر بن محمـــــد بن عامـــــــر الحجــــــري
عبداهلل بن حمـــــود بن محمــــــد الحراصــــــي
فهـــــد بن خلفـــــان بن حميــــــد السعيـــــدي
ابراهيــــم بن حمـــــود بن سليـــــم الرحبـــــي
إنتصــــار بنت عبــــداهلل بن مبــــــارك الوهيبيــــــة
محمــــد بن سعيــــــد بن الصغيــــــر البداعـــــي
محمـــد بن حمــــــد بن سالـــــــم الشعيلـــــي
سليمــــان بن سالـــــــم بن عامـــــــر السالمــــي
سلطان بن محمــــــد بن ناصـــــــــر المعمـــــــري
محمـــــد بن علـــــي بن دبــــــالن جعبـــــوب
محمــــد بن طالــــــب بن راشــــــد المعمــــــري

24

عبدالحكيم بن سلطان بن ابراهيم الشكيلي
زايـــــد بن علــــــي بن سيـــــــف الحوسنـــــــي
حســــن بن نافــــــع بن طالــــــب السعـــــدي
محمـــــود بن هاشـــــل بن ذيـــــاب السيـــــابي
علـــــي بن موســــى بن سليمـــــان البلوشـــــي
سليمان بن عبدالرحيم بن سليمـــان البلوشــــي
حمــــد بن سالــــــم بن سعيــــــد الريامــــــي
علــــــي بن سالـــــــم بن علــــــي السيابــــــي
عبدالحميد بن مبارك بن عبداهلل السنانــــــي
حميد بن خميس بن عبداهلل المخمـــــري
حمد بن سعيد بن سيف بن محمد الشندودي
سعيــــد بن عامـــــر بن بخيــــــت المهـــــري
فهـــد بن الويهـــــي بن حمـــــــود الدرعــــــي
العمل االجتماعي
عزه بنت طالب بن محمد الصبحية
محمد بن عباس بن محمد البلوشي

صفيه بنت سالم بن عبداهلل الهاشمية
هدى بنت خليفه بن احمد النعيمية
عدنان بن مصطفى بن عبدالرحمن الفارسي
علياء بنت سليم بن سليمان المصلطية
ايمان بنت جمعه بن سعيد الهديفية
ساميه بنت صالح بن سالم الفليتية
مريم بنت محمد بن راشد بن محمد السمرية
ثرياء بنت خميس بن هالل الهدابية
سعديه بنت محمد بن عبداهلل السعدية
شيخة بنت ناصر بن سيف الخليلية
أمل بنت خلفان بن أيوب البحرية
علم اآلثار
وضحة بنت محمد بن سعيد الشكيلي
سيف بن خميس بن حمد الرواحي

أميره بنت
هاجر بنت
مسلم بن
أمل بنت
رفيعة بنت
ايمان بنت
نصره بنت

علم االجتماع
سالم بن حمد المشيفرية
مبارك بن جميل السعدية
طالب بن مسلم الكيومي
محمد بن سيف االغبرية
خليفة بن علي المعمرية
عبداهلل بن ساعد البدرية
حمد بن سعود الريامية

علم المكتبات والمعلومات
عزه بنت خلفان بن عامر البادية
هاجر بنت راشد بن ناصر البداعية
رحمه بنت حميد بن خميس البادية
اللغة العربية
بدريه بنت ناصر بن عبداهلل الرواحية
أحالم بنت أحمد بن محمد الفهدية
شيخه بنت سيف بن ابراهيم البلوشية

سعيد بن راشد بن عبيد الخصيبي
علي بن ماجد بن سعيد السلماني
إنتصار بنت مسلم بن سالم المسلمية
منيره بنت خميس بن حمد المعمرية
امينه بنت جمعه بن محمد البلوشية
أميره بنت علي بن حسن المبيحسية
نصره بنت سلطان بن سعيد البوسعيدية
أشرف بن خميس بن خلفان الرواحي
شيخه بنت محمد بن عبدالنبي البلوشية
فتحيه بنت سليمان بن عدي السيابية
محمد بن عامر بن مالك المالكي
كاذيه بنت سعيد بن عبيد الحراصية
خديجه بنت علي بن سعيد الغافرية
عمر بن مصبح بن جميل السعدي
طالل بن عبداهلل بن سليمان الكلباني

كلية الحقوق
القانون التجاري
خالــــد بن خلفــــــان بن مسلــــم المعمــــري

محمـــــد بن عميـــــر بن حميــــــد الهنائـــــي
أريـــــــــــج علـــــــي حسيـــــــن الجبيــــــر
محمـــــد بن علـــــي بن سالـــــــــم الغنامــــــي
أيمـــــــن بن علــــــي بن محمــــــد الزعابـــــــي
محمد بن عبـــــداهلل بن سعيــــــد اليحيائــــــي
عبيــــر بنت سالــــــم بن علــــــي الحبسيـــــــة
ايمان بنت ابراهيــــم بن سالميـــــن الفزاريـــــة
بـــــــدر بن حمــــــــود بن سالــــــــم الرحبـــــــي
عائشــــه بنت سيـــف بن حمـــدان المعمريــــــة
القانون الجزائي
هيثم بن خميس بن محمـــد الصبحــــــي
اروى بنت محمـــــد بن خميـــــس البلوشيـــــة
أحمد بن علــــــي بن حمـــــدان الغافـــــري
محمد بن مسعود بن محمد البوسعيدي
مريم بنت احمــــد بن صالـــــح السعــــــدية
هدى بنت خالـــــد بن سعيـــــد النافعــــــية
العصري بن خليفة بن سلطـــــان الهنائــــــي
مهاء بنت جمعة بن عيســـــى البلوشيــــــة
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زهره بنت معتــــوق بن زويـــــد الكلبانيــــــــة
تحيه بنت حمــــود بن سالــــــم السيابيـــــــة
القانون الخاص
كوثر بنت سعـــــيد بن عامــــــــر القائديـــــــة
يونس بن سعيد بن سليمان المعمـــــــري
كذيه بنت محمد بن حمد السعــــــــدية
خلود بنت محمد بن عبداهلل الفارسيـــــــة
سميه بنت محمد بن خلفان الحضرمية
ماجده بنت ناصر بن عبداهلل الجابريــــــــة
هند بنت عبداهلل بن محسن الجابريــــــــة
القانون العام
خالد بن أحمــــد بن سعيــــــد السعــــــــدي
سلوى بنت سعــــود بن حمـــــد المعوليــــــة
زينــــب بنت علي بن سالــــــم الرياميـــــة
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خليل بن سليمــــان بن سعيـــــد السيابـــــي
محمد بن عيسى بن طرشــــوم هبيــــــس
فاطمه بنت بطـــــي بن محمـــــد العبريــــــة

كلية التربية
اإلدارة التربوية
(اإلدارة المدرسية)
حنــــان بنت راشـــــد بن سالــــــم العبـــــرية
نعيمه بنت خلفـــان بن سعيــــــد السيابيـــــة
ساميه بنت سالم بن محمد الفارسي
مبارك بن خليفه بن محمد المحروقي
شيخة بنت سعيد بن محمد الغابشية
ثريا بنت عبداهلل بن سعيد الهنائية

اإلدارة التربوية
(اإلشراف التربوي)
فائزة بنت أحمــــد بن محمـــــد الشيديــــــة
هيفاء بنت محسن بن ابراهيــم ال رحمـــــة
نصره بنت سالــــــم بن عبداهلل المعولــــية
عليـــــاء بنت سعيــــد بن محمد المسكرية
زيانــــــه بنت حمـــــــود بن خلفــــان اليعربية
عبدالعزيز بن محمد بن سيف الهنائـــــي
رابعه بنت خميس بن سالم السعــــــدية
سميــــــره بنت حمد بن ناصـــــــر الــــــوردية
الدراسات اإلسالمية
(أصول الدين والدعوة)
الغاليـــه بنت محمـــــــد بن علي الرحيلـــــــية
راشـــــد بن مبـــــارك بن سالـــــم القلهـــــاتي
راشـــد بن حميـــــد بن محمــــــد الجهــــــوري

سامية بنت حمـــــد بن حمـــــود السابقيــــــة
أحمـــد بن سعيـــــد بن محمــــــد العامــــــري
زوينـــه بنت حمـــــود بن ناصــــــر البطاشيـــــة
علـــــي بن الل بخـــــش بن علــــــي البلوشـــــي
عامـــــر بن خليفـــــه بن محمــــــد الرحبــــــي
سالمــــــــه بنـــــت حمــــاد بن سيــــف الراشدية
عبــــداهلل بن خلـــــف بن محمــــــد الهنـــــائي
الدراسات اإلسالمية
(الفقه وأصوله)
إبراهيــــم بن ناصـــــر بن سالـــــم الصوافــــــي
داود بابـــــــزيــــــــز
ماجــــــد بن مبـــارك بن عيســــــى السعيـــــدي
سلطان بن منصــــور بن محمـــــد الحبســـــي
عبدالمنعم بن محمد بن عبــــداهلل الخروصـــــي
احمد بن سالــــــم بن موســـــــى الخروصـــــــي
خلفــــان بن علــــي بن خلفــــــان الكيومــــــي

ابراهيم بن سعيـــد بن سليمــــــان الراشـــــــدي
علم النفس
(التوجيه واإلرشاد المهني)
وفاء بنت حمــــــد بن عبداللـــــــه الشيراويـــــة
حفيظه بنت سالـــــم بن سعيـــــد الفوريـــــة
باسمـــــة بنت خميـــــس بن راشـــــد العلويـــــة
حسيــــــن بن علــــــي بن غلـــــــوم العجمـــــي
مريم بنت مرزوق بن جميـــــــع اليحيائيــــــة
رانية بنت سعيــــــد بن خلفــــــان البلوشيـــــة
يوســــــف بن علــــــي بن ناصــــــر الشبيبــــــــي
شيخــــه بنت عامـــــــر بن سالــــــم الغنيميـــــة
علم النفس
(القياس والتقويم)
فهـــد بن سالـــــم بن بخيــــت فاضــــل
سليمــان بن سيــــف بن سعيــــد المعمــــري

معــــن بن محمــــد بن سالــــم الهنائــــي
رجــــاء بنت سالـــــم بن سيـــــف النبهانيـــــة
علم النفس
(علم النفس التربوي)
سعاد بنت سعيـــد بن عديــــــم الحضرميـــــــة
أسماءبنتسعـــــــودبنخليفـــــهالحاتمـــــــية
حمـد بن خليفـــــــه بن عـــــــــلي الصالحــــــي
فاطمــــة بنت سعيــــد بن عبداهلل الجهوريـة
خولــــــه بنت سعيــــد بن حســـــن البلوشيــــــة
نوال بنت حمـــــــدان بن سالــــــم المعوليـــــــة
سعيــــد بن محمــــــــد بن علــــــي الغدانــــــــي
شمسه بنت عيســى بن عبـداهلل البلوشيـــــــة
أروىبنـــــــتخميــــــسبنعلــــــيالعلويــــــــة
عزاء بنت مسلـم بن حمـــــــــد العميـــــــــرية
بن
محمــــد
بنت
أحالم
المحروقيـــــــة
حمـــــود
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خديجه بنت سعيد بن خميس البلوشيــــــة
نوال بنت سليمــــان بن حمـــدان الغافريــــة
صفيـــه بنت علي بن محمــــد البلوشيـــــة
علـــي بن ناصــــر بن محمـــــد البوسعيــــدي
علم النفس
(صعوبات التعلم)
رحمــــــــه بنت صالح بن حديــــــــد العريميـــــة
منى بنـــــــت ناصــــــر بن علـــــــي الغافريـــــة
حمــــــد بن سيـــــف بن علــــــي القصابـــــي
باسمة بنت سالـــم بن خلفـــــان الغسانيـــــة
علوم الرياضة
(اإلدارة واإلشراف الرياضي)
دالل بنت محمد بن سعيـــــد العامــــــرية
خليفـــه بن محمـــــد بن سعيــــد الفتحــــي
نبيلة بنت خميـــــس بن خلفـــــان المعمريــــة
مريــــم بنت سليمــــان بن علــــي العلويــــة
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محمـــــد بن أحمــــد بن سالــــم العامــــري
شهيره بنت محمد بن عبدالرحمن الزدجالـــية
عبــــداهلل بن سعيـــــد بن عامـــــر القائـــــدي
حمــــد بن بخيـــــت بن راشـــــد المقبـــــالي
فيصــــل بن حميـــد بن محمــــد الجهــــوري
علوم الرياضة
(اإلعداد البدني والصحي)
عليــــــاء بنت مسعــــود بن حمدون السيابية
بــــدر بن محمــــــد بن حامـــــــد األخزمي
عبداهلل بن حمــــــيد بن ناصـــــــر الذهلـــي
ياســـر بن سالــــم بن سلطــــــان الغافــــري
علــــي بن محمـــــد بن سعيـــــد الفتحــــــي
راشـــــد بن حمــــد بن سيـــــف الهنائـــــي
سالـــم بن محمـــــد بن سالـــــم العبـــــري

مناهج وطرق تدريس
التربية اإلسالمية
نسيمه بنت ربيع بن سعيد القلم اليافعية
بــــــدر بن سالـــــم بن سويـــــد البكــــــاري
مـــــوزه بنــــت راشــــــد بن ناصــــــر ودوادي
شريفـــه بنت سالـــــم بن عبيــــــد البريكيـــــة
منــــال بنت سيـــــف بن أحمـــــد الصباحـــــية
يوسف بن محمـــــد بن سعيــــــد الرحبــــــي
صديقــه بنت سالــــم بن مبارك المعمريـــــة
مناهج وطرق تدريس
الدراسات االجتماعية
فخرية بنت سعيـــــد بن خميـــــس العفاريــــة
سلطان بن سالــــم بن شيخـــــان العميـــــري
نجاح بنت سالــــم بن هديـــــب الحبســـــية
سلـــــطان بن سيـــــف بن ناصــــر الحسنــــي
شيخه بنت حمـــــود بن سليـــــم الوهيبيـــــة

زهيــــــر بن خميـــــس بن كريـــــم الرواحـــــي
هـــــدى بنت منصـــــور بن ناصـــــر الخروصـــــية
فاطمه بنت راشـــــد بن خميــــــس السالمــــــية
ريهام بنت خالـــــد بن سالــــــم الحوسنــــــــية
حمـــــــد بن سيـــــف بن خلـــــــف الخيالـــــــي
زكيـــه بنت سالــــــم بن راشـــــــد الشماخيـــــــة
مناهج وطرق تدريس
الرياضيات
عائشــــه بنت خميـــــس بن حمـــــد الرواحيــــــة
ميمـــونه بنـــــت خلـــــف بن راشــــــد العبريــــــة
فاطمـــه بنت هــــــالل بن خلفــــــان اليعربيــــــة
صبحه بنت علــــــي بن سعيـــــد السعيـــــدية

مناهج وطرق تدريس
العلوم
شيخــــة بنت علـــي بن محمــــد الراجحيـــــة
رحمــــه بنت سالــــم بن عامـــــر العيسريـــــة
إيمـــان بنت محمــد بن سالـــــم الصوافيـــــة
شيخــــة بنت علـــــي بن مهنــــــا العبدليـــــة
عبــــداهلل بن علــــــي بن محمــــــد العبـــــري
محفوظه بنت خلفان بن سعيد العبيدانية
فاطمه بنت سالـــم بن خميـــــس الجابـــــرية
وفـــاق بنت خالـــــد بن خلــــــف السعيـــــدية
أصيلــــه بنت سليمـــــان بن عبيـــــد الشيـــــادية
عـــــزة بنت سيـــــف بن حمـــــــود البريديــــــة
حنان بنت محمد بن سليمــــان الشقصيـــــة
نــدا بنت جابـــــر بن محمــــــد البوسعيديـــــة
سهير بنت خلفان بن مرهـــــون السنانيــــــة
جميله بنت خميـــس بن ضحـــــي القرينيــــــة

سلطــــان بن ناصــــــر بن سيــــــف العلــــــوي
مناهج وطرق تدريس
اللغة اإلنجليزية
كامله بنت سالــــم بن حمـــــود الرواحـــــية
أميره بنت محمـــــد بن سيــــــف الصوافــــــية
باسمه بنت سالــــم بن سعيـــــد البلوشـــــية
عائشـه بنت مصبــــح بن مـــــبارك البلوشـــــية
سعاد بنت مسلــــم بن شنتــــــف الحجريـــــة
امل بنت محمــــد بن سعيـــــد الحوسنــــــية
أشرف بن محمــــد بن ســـــرور السليمـــــي
اميمة بنت خليفة بن سليمـــان الكيوميـــــة
عائشه بنت محمد بن عبــداهلل الحمدانيـــــة
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مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
سامـي بن سالـــــم بن خليــــــف المقيمـــــي
هدى بنت عبـــــداهلل بن خليفــــــة المالكيــــــة
عبـــداهلل بن زهــــــران بن ناصــــــر البراشـــــدي
ثريـــــا بنـــــت راشــــــد بن حمـــــد الشبيبـــــية
ناديه بنت سعيــــــد بن محمــــــد السعديــــــة
زينــب بنت سيـــــف بن سليمــــــان الرواحيــــة
يوسف بن عبيـــــد بن جمعــــــه القطيطـــــي
عبدالعزيز بن محمــــد بن ناصــــــر القصابـــــي
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البكالوريوس

كلية الهندسة

التحقت أول دفعة من طلبة الجامعة
بالكلية والبالغ عددهم  92طالبًا في عام
 .1986واستمرت الكلية في قبول دفعات
طالبية متزايدة بشكل سنوي إلى أن بلغ عدد
المقبولين في عام  448 2017طالبًا وطالبة.
وتسعى الكلية وفق خططها اإلستراتيجية
إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح كلية
هندسية متميزة تخدم احتياجات سلطنة
عمان وتستجيب للتحديات التي تواجه
المجتمع .وتتمثل رسالة الكلية في تزويد
عال من التعليم الهندسي،
طلبتها بمستوى
ٍ
وإجراء البحوث األساسية والتطبيقية،
وتقديم الخدمات المختلفة لمنفعة
مقياسا
المجتمع ،آخذة التفوق واالمتياز
ً
لألداء .ومن أهدافها األساسية:
إعداد مهندسين ذوي كفاية عالية قادرين
على تلبية احتياجات سوق العمل في
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مختلف المؤسسات ،وقادرين على متابعة
دراستهم العليا ،وإجراء البحوث العلمية
من أجل نشر المعرفة في مختلف الحقول
الهندسية والعلمية ،وإيجاد حلول هندسية
للمشاكل التي تواجه المجتمع .كما تهدف
الكلية إلى توفير التعليم المستمر للمجتمع
ونشر المعرفة ،من خالل المؤتمرات والندوات
والدورات القصيرة ،وحلقات العمل ،وتقديم
االستشارات ،فضال عن تنمية التعاون
اإلقليمي والدولي مع الجامعات العريقة
في مختلف أنحاء العالم.
تضم الكلية حال ّيًا أربعة أقسام أكاديمية
تتمثل في :الهندسة المدنية والمعمارية،
اآللي،
والحاسب
الكهرباء
وهندسة
والصناعية،
الميكانيكية
والهندسة
وتقدم عددً ا من
وهندسة النفط والكيمياء.
ّ
ً
وفقا لما يأتي:
البرامج األكاديمية

درجة البكالوريوس في عشرة تخصصات
والهندسة
المدنية،
الهندسة
هي:
المعمارية ،والهندسة الكيميائية والمعالجة
التحويلية ،والهندسة الكهربائية والحاسب
اآللي ،والهندسة الميكانيكية ،والهندسة
الصناعية ،والهندسة الميكاترونية ،وهندسة
النفط والغاز الطبيعي.
درجة الماجستير في تسعة تخصصات:
الهندسة المدنية ،والهندسة الكهربائية
والحاسب اآللي ،والهندسة الميكانيكية،
والهندسة الصناعية ،وهندسة النفط والغاز
الطبيعي ،والهندسة الكيميائية والمعالجة
التحويلية ،والهندسة المدنية (البيئية)،
والهندسة المدنية (موارد المياه) والهندسة
الجيوماتيكية.
درجة الدكتوراة في ثمانية تخصصات:
الهندسة المدنية ،الهندسة الكهربائية

والحاسب اآللي ،الهندسة الميكانيكية،
الهندسة الصناعية ،هندسة النفط والغاز
الطبيعي ،الهندسة الكيميائية والمعالجة
التحويلية.
ويعمل في كلية الهندسة نخبة من أعضاء
هيئة التدريس المتميزين والمؤهلين في
جامعات عالمية من مختلف التخصصات
الدقيقة.
في عام  2014حصلت الكلية على اعتماد
ثان لكل برامجها األكاديمية من
عالمي
ٍ
هيئة االعتماد الهندسي من (آبت) ،وبذلك
تصبح كلية الهندسة بجامعة السلطان
قابوس في مصاف الجامعات العالمية.
وتنظم الكلية العديد من األنشطة الطالبية
من أبرزها :الملتقى الهندسي الذي يُقام
كل سنتين وتشارك فيه جميع الكليات

الهندسية بالسلطنة إضافة إلى جامعات
خليجية وعربية ،ويهدف هذا الملتقى إلى
إبراز إبداعات طلبة الكلية ،كما يمثل نقطة
التقاء بين طلبة الهندسة بداخل السلطنة
وخارجها بغرض تبادل األفكار وإرساء أسس
التعاون وزيادة المعارف .كما تنظم كلية
الهندسة يومها الرياضي السنوي ،بعيدً ا عن
األجواء الدراسية ،بهدف االلتقاء بين الطلبة
والموظفين وخلق جو من المتعة والمرح
لنصف يوم.

أ.د .حاج بوردوسن
عميد كلية الهندسة
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البكالوريوس
الهندسة الصناعية
عزاء بنت محمــــــد بن العبـــــد الرياميـــــة
بثينــــــه بنت هالل بن سيــــــف الجابريـــــة
جيهان بنت خميس بن علي بن حمد الجشمية
نور بنت سليمــــــان بن ناصــــــر اليزيديــــــة
أسمــــاء بنت عبيـــــد بن سرور الزعابيـــــــة
شفــــاء بنت سعيـــــد بن سليمـــــان العبريـــــة
أنفــــــال بنت يحيـــــى بن أحمــــــد الهوتية
المنذر بن سعـــــود بن محمــــــد السيابي
إخالص بنت خليفــــــه بن علـــــي الشريقية
علـــــي بن حمــــدان بن علـــــي أبوقصيـــــده
إبراهيم بن سليـــــم بن عبداهلل السحمــــــي
حمزه بن سعيد بن حميد بن سيف القصابي
منذر بن مبارك بن درويش بن عبيد الميشاني
عمــــــر بن سعيــــــد بن محمــــــد المدحاني
غســـان بن عبدالملك بن غســــــان المزروعي
عمـــــر بن سالـــــم بن سعيــــــد السديــــري
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عبداهلل بن حمدان بن موسى الحراصي
أسعد بن سعيد بن مرهون العبري
راشد بن خلفان بن راشد الحسني
عمار بن عيسى بن محمد بن عيسى الغافري
حسن بن منصور بن راشد المحروقي
محمد بن خميس بن سالم العلوي
اليقظان بن أحمد بن سيف المحروقي
الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
أنظمة الحاسب اآللي والشبكات
أحمد بن سعيد بن سيف الزكواني
علي بن محمدرضا بن علي اللواتي
حميد بن سالم بن خلفان بن حميد الشعيلي
أيوب بن حمود بن حمد بن سليمان المحاربي
عيسى بن محمد بن سعيد الصبحي
مرشد بن راشد بن محمد العدوي
سعيد بن زهران بن سعيد بن زهران الحراصي

هشام بن عبداهلل بن جعفر بن محمد الصارمي
محمـــد بن عبداهلل بن ضــــــاوي السالمـــــي
ناجــــــي بن حمـــــد بن ناصــــر اللويهـــــي
أحمد بن محمد بن عيسى بن حمدان العزواني
سليمان بن سالــــــم بن مرهـــــون الحبسي
وائل بن سرحـــــان بن الذيــــــب العوفــــــي
الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
االتصاالت ومعالجة اإلشارات
سالـــــم بن عبــــــداهلل بن سالم اللمـــكي
طاهـــــــر بن علــــــــي بن سيــــــف المعمــــري
ناصر بن مسلـــــم بن بشيـــــــر الهنائــــــي
محمد بن سعود بن مسلم العبري
محمد بن عبداهلل بن سعيد بن خديم الجابري
ماجد بن حمود بن سالم العبدلي
عمرو بن عادل بن علي بيت دشيشه
محمد بن عبدالعزيز بن علي الشيزاوي

أحمد بن سالم بن بخيت الشحري
لطيفه بنت خالد بن علي العبرية
عوض بن سالم بن عبداهلل الشنفري
عبداهلل بن خلفان بن ناصر بن مطر المقبالي
عمر بن راشد بن عبداهلل البوسعيدي
أحمد بن ناصر بن علي المحروقي
مازن بن سالم بن سيف المسروري
محمد بن علي بن عبداهلل المدحاني
منار بنت سيف بن محمد بن سيف الكندية
محمد بن سعيد بن محمد السعدي
الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
القياسات اإللكترونية والتحكم
منال بنت حمد بن سيف المعولية
نوره بنت عبداهلل بن حمد بن عبداهلل البريكية
عبداهلل بن أحمد بن عبداهلل الكندي
هاجر بنت عبداهلل بن محمد المنذرية

أحمد بن سيف بن خليفه الجابري
المعتصم بن سيف بن سعيد الشندودي
محمد بن سيف بن سالم البوسعيدي
سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد الناعبي
أحمد بن محمد بن عبداهلل الشحيمي
منذر بن حارث بن محمد بن راشد الوردي
أحمد بن خميس بن عبداهلل بن حميد العلوي
حمد بن سالم بن سليم بن سالم النزواني
منذر بن الذيب بن ناصر بن سالم الكلباني
مصطفى بن عبداهلل بن علي المفرجي
محمد بن ماجد بن إبراهيم العبري
رجاء بنت ناصر بن صالح بن ناصر الربيعية
مازن بن سالم بن خلفان بن سعيد الشعيلي
ناجي بن سعيد بن خليفه الغافري
مهند بن حارب بن حمد بن خلفان اليعقوبي
علي بن أحمد بن سالم بن أحمد البصراوي
محمد بن خميس بن سعيد المياسي

أمجد بن راشد بن سالم بن سليمان العميري
عبدالمجيد بن عبداهلل بن سالم الشعيلي
الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
هندسة أنظمة القدرة و الطاقة
عامر بن حامد بن عامر الخروصي
السيد
خليل
محمد
هديل
سامي بن حمد بن ناصر بن حمد المعدي
محمد بن خلفان بن محمد بن سيف المحروقي
مازن بن خليفه بن ضحي بن عبيد السعيدي
مازن بن عبداهلل بن محمد باعلوي
محمد بن عبداهلل بن أحمد بن جمعه الوشاحي
معاذ بن سعيد بن صالح الفارسي
محمد بن زاهر بن سيف المعمري
أحمد بن حميد بن سعيد الهنائي
أحمد بن راشد بن سالم بن خلف الكثيري
عماد بن محمود بن سالم اللمكي
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عبداهلل بن علي بن محمد بن حمادي الشحي
أيمن بن راشد بن علي النعماني
سيف بن صالح بن ناصر المسكري
خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي
أحمد بن علي بن خميس بني عرابة
المهند بن سيف بن السبع المعمري
سعيد بن سالم بن منصور بن سالم السالمي
سعيد بن حمد بن علي بن خميس العمري
مالك بن سليمان بن سعيد المعمري
هيثم بن عبداهلل بن محمد بن مبارك الغافري
الخطاب بن عقيل بن عبدالنور الفارسي
علي بن سيف بن علي العبري
حمزه بن سعيد بن سليمان الصبحي
محمد بن خلفان بن سالم بن محمد الحبسي
فهد بن عبداهلل بن سعيد الحاتمي
عايد بن ناصر بن سليمان الفارسي
شهاب بن حمد بن سليمان الشبيبي
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أحمد

بن

سعود

بن

أحمد

التوبي

الهندسة المدنية
السيد
خليل
محمد
معتصم
مريم بنت جمعه بن خلفان الكعبية
تيموره بنت فيصل بن محمد آل سعيد
مريم بنت عبدالرحمن بن عبداهلل البلوشية
نصر بن راشد بن سالم الشبيبي
نفيسه بنت نصراهلل بن رسول بخش البلوشية
نهله بنت محمد بن أحمد الفارسية
جواهر بنت عبدالستار بن يعقوب الهاشم
زهور بنت حمدان بن شنين الكحالية
والء بنت إبراهيم بن سيف الحمدانية
صفيه بنت عديم بن راشد الشريقية
وسن بنت علي بن محمد المعمرية
شروق بنت ناصر بن عيسى السليمية
محمد بن بدر بن هالل بن محمد العبري

حفصه بنت خلف بن خميس الصبحية
أحمد بن سالم بن ناصر المحروقي
مريم بنت محفوظ بن فايل بن خميس العريمية
محمد بن خليفه بن العبد باروت
ريم بنت محمد بن عبداهلل بن سعيد الجامودية
محمد بن سعيد بن محمد الذهلي
عذاري بنت سعيد بن محمد بن عبداهلل الحبسية
هدى قاسم علي ساجت االسدي
حسن بن أحمد بن النوبي كشوب
رونق بنت يحيى بن علي بن زايد الجهورية
أميمه بنت عبداهلل بن علي العريمية
فاطمه بنت مراد بن إسماعيل البلوشية
محمد بن يونس بن يوسف الميمني
مريم بنت علي بن عبداهلل العجمية
أميره بنت عديم بن راشد الشريقية
عبدالعزيز بن عبيد بن أحمد بن محمد المعمري
عذاري بنت عامر بن حمد بن حميد العامرية

حمود بن سالم بن حمود الرحبي
أشجان بنت سليمان بن يحيى العامرية
محمد بن خلفان بن فارس بن خلفان البطاشي
هاجر بنت محمد بن سبيل البلوشية
شذى بنت ناصر بن عبداهلل الحسنية
والء بنت إبراهيم بن علي ابوقصيدة
إسماعيل بن علي بن حمد بن محمد العميري
أحالم بنت مصبح بن خميس الحمدانية
محمد بن عبداهلل بن مسعود السليماني
محمد بن أحمد بن عوض صفرار
مؤمن بن محمد بن ناصر السالمي
زاهر بن محمد بن زاهر بن سعيد العبري
صالح بن بخيت بن خلفان الراشدي
نجالء بنت محمد بن ناصر الفزارية
محمود بن جميل بن شامس العوفي
إبتهال بنت حارث بن محمد بن خلفان الريامية
أسماء بنت خليفه بن سعيد الريامية

هاجر بنت سعيد بن محمد الكعبية
بدر بن عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري
علي بن حسن بن علي العجمي
أيمن بن خليفه بن حمود المقرشي
منذر بن عبداهلل بن علي بن سالم اليحمدي
الديني
إسماعيل
خالد
وليد
أحمد بن حمد بن ناصر بن حمد الرقمي
آالء بنت منصور بن حمد أوالد ثاني
أحمد بن بخيت بن حسن كشوب
محمود بن ناصر بن سالم بن عبداهلل الناعبي
خليل بن يوسف بن إبراهيم بن يوسف الزدجالي
حسين بن أحمد بن حسن بن علوي باعمر
سليمان بن محمد بن ناصر المصلحي
لقمان بن سعيد بن سالم بن عبداهلل الشهومي
هاشم بن سيف بن علي الدغاري
سعيد بن صالح بن سعيد بن صالح الكمالي
أنور بن سليمان بن سالم العميري

وليد بن سليمان بن سعيد بن محمد المفرجي
أحمد بن عبداألمير بن حبيب بن إبراهيم آل سنان
عمر بن خالد بن مرهون السعيدي
علي بن سليمان بن عبداهلل الفزاري
فهد بن سلطان بن حبيب امبوسعيدي
أحمد بن علي بن حمد السعدي
اليقظان بن سعيد بن سليمان الحوقاني
بدر بن محمد بن سالم المعمري
الهندسة المعمارية
أصيله بنت حمود بن فيصل البوسعيدية
ناصر
جبر
أحمد
طاهر
عبير
فقوسه
محمد
محمود
داليا
بسمه بنت خلفان بن ناصر الوهيبية
جواهر بنت سالم بن عامر بن حمد الحجرية
سميه بنت سالم بن محمد بن ناصر الحضرمية
دالل بنت عيسى بن عبدالحسين اللواتية
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أسماء بنت هالل بن نبهان الخروصية
أسماء بنت الوليد بن زاهر الهنائية
حميده بنت سليمان بن سعيد بن محمد العزرية
بشائر بنت يوسف بن حمد السيابية
بثينه بنت شافي بن عبداهلل الشبيبية
ساره بنت سالم بن حمد الحجرية
ماريه بنت عبداهلل بن مبارك البوسعيدية
حمد بن علي بن حمد الراشدي
محمد بن قاسم بن علي الشيزاوي
الهندسة الميكاترونية
جهينهبنتسعيدبنعيسىبنخليفهالراجحية
مانع بن سعيد بن هاشل العويسي
قاسم بن سعيد بن سليم الحبسي
محمد بن حمد بن منصور بن محمد الهنائي
حمد بن عبداهلل بن حمد الزيدي
نصر بن سعيد بن أحمد الريسي
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عمار بن خليفه بن خلفان الصقري
يونس بن عبدالعزيز بن محمد الفارسي
محمد بن سيد بن صديق إبراهيم
حواء بنت محمد بن سعيد البلوشية
محمد بن عبداللطيف بن عبداهلل العريمي
فاطمه بنت عبداهلل بن حيدر البلوشية
سعيد بن سعد بن سعيد الشقري
ماجد بن أحمد بن عبداهلل بن زهران البوسعيدي
ماجد بن زهران بن ماجد العمري
معاذ بن أحمد بن عبداهلل المدحاني
فواز بن عبداهلل بن محمد بن خلفان الحارثي
مصطفى بن خالد بن سفيان الراشدي
شهاب بن حمد بن عبداهلل الوائلي
عبدالرحمن بن عفان بن زايد بن مرهون الحجي
خالد بن ناصر بن سالم الراشدي
مازن بن أحمد بن زاهر العبري
يوسف بن علي بن مسعود الحضرمي

لؤي بن فهد بن مسعود المجرفي
عبدالعزيز بن مصبح بن راشد بن سيف المعمري
الهندسة الميكانيكية
سعود بن محمد بن سعود البوسعيدي
موسى بن سليمان بن عبداهلل اللويهي
وليد بن حارث بن ناصر العبري
سلطان بن علي بن سعيد بن محمد الجابري
فاطمه بنت حمد بن سعود الريامية
محمد بن جمعه بن غنيم بن حميد الرحبي
هالل بن سليم بن سعيد الشكيلي
قبس بن يونس بن برهم ابو دراز
محمد بن خلفان بن حميد بن خلفان اللمكي
أحمد بن ناصر بن مبارك الوهيبي
علي بن هالل بن محمد الرمحي
أحمد بن عبداهلل بن يعقوب بن سعيد الخروصي
منصور بن سلطان بن أحمد بن سلطان الجابري

أيمن بن سلطان بن مسعود بن صالح الجعفري
يوسف بن أحمد بن مسعود الكندي
حمد بن عبداهلل بن سليمان بن سالم السالمي
ماجد بن راشد بن سالم التوبي
جعفر بن علي بن فدا حسين اللواتي
عبدالمجيدبنعبداهللبنحمدبنسالمالفليتي
اليقظان بن طالب بن سليمان الشقصي
محمود بن جمعه بن غنيم بن حميد الرحبي
نوح بن زاهر بن عبداهلل بن حمدان البوسعيدي
حمود بن إبراهيم بن سالم الحجري
المهند بن صالح بن محمد بن أحمد الصقري
علي بن محمد بن عيسى اللواتي
محمود بن قحطان بن نصير الرواحي
المهلب بن حمد بن حمدان الناصري
أحمد بن علي بن راشد العبري
أحمد بن خلفان بن أحمد بن خميس السناني
محمد بن مهنا بن حمير اليعربي

وهب بن سيف بن حمود بن صبيح الحضرمي
داود بن سليمان بن خلفان السيابي
علي بن محمد بن سليمان بن عبداهلل الهطالي
يعقوب بن سيف بن علي بن سيف المكتومي
طاهر بن سعيد بن محمد المعمري
عمر بن سليمان بن حمد الشبيبي
ماجد بن سليمان بن زاهر بن خلفان العبري
عبداهلل بن خميس بن راشد بن مطر المقبالي
راشد بن حمود بن علي بن محمد الهاشمي
معاذ بن سالم بن سعيد الريامي
فائز بن عبدالسالم بن عيسى الرواحي
عبداهلل بن سعيد بن عبداهلل العنقودي
محمود بن محمد بن حمد بن زاهر الهنائي
ناصر بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي
خميس بن عبداهلل بن مسعود الجامودي
محمد بن سلطان بن أحمد بن سلطان الجابري
شاذان بن يوسف بن سالم الحسني

محمد بن يحيى بن محمد بن عزان البطاشي
أنس بن مالك بن سالم السديري
سند بن سعيد بن سليمان بن سعيد الرواحي
هيثم بن حمد بن محمد العوفي
يوسف بن سالم بن محمد المشيقري
ماجد بن سالم بن ماجد بن عبداهلل الهاشمي
منصور بن محمد بن سليمان بن حمد السعدي
أحمد بن محمد بن حميد بن محمد العجمي
وفاء بنت عبداهلل بن مبارك الشعيلية
فيصل بن سليمان بن محمد بن سليمان الغماري
محمود بن راشد بن حارب القاسمي
فالح بن حسن بن علي السيابي
مازن بن صالح الدين بن أحمد أبو دراز
محمد بن عبداهلل بن حجي الكعبي
عبدالعزيز بن سيف بن عزان البحري
محمود بن حميد بن راشد بن حميد المشيفري
محمد بن سعيد بن سيف الهاشمي
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أسعد بن سعيد بن سيف بن مبارك الصلطي
هاشم بن مبارك بن تيتون الراشدي
أحمد بن سيف بن سالم بن سيف التوبي
يوسف بن سالم بن علي بن سالم السعدي
سعيد بن محمد بن علي المجيني
هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية
أنوار بنت خميس بن سعيد بن مسعود الكندية
زهره بنت هالل بن علي العبرية
شيماء كمال محمد لخضر نافع
ريم بنت حمود بن سالم أمبوعلي
عائشه بنت عبداهلل بن عامر المعمرية
أسماء بنت علي بن عبداهلل المحرزية
ساره بنت سعيد بن حمد الشقصية
أصيل بن سالم بن يحيى بن أحمد بكير الجدياني
أميره بنت حمود بن حامد بن علي الرجيبية
مروه بنت سعيد بن محسن الهنائية
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طارقبنسليمانبنعبداهللبنإبراهيمالبلوشي
جواهر بنت سليمان بن سعيد الراشدية
محفوظه بنت سلطان بن محمد الهاللية
ناجيه بنت عبداهلل بن ماجد بن مهنا العميرية
ميثاء بنت أحمد بن حمود البرطمانية
مازن بن مسعود بن ساعد السالمي
ميره بنت أحمد بن ناصر العوفية
عبداهلل بن زاهر بن حمد الهاشمي
هاجر بنت حميد بن سعيد الصيادية
عبير بنت أحمد بن سالم الشعيلية
صفاء بنت سيف بن حارث النبهانية
هاله بنت عبداهلل بن سعيد العدوية
فهد بن عوض بن خلفان بن سويلم المنذري
ماريه بنت حسن بن عبداهلل الجابرية
ماريه بنت علي بن زاهر الهنائية
إبراهيم بن سعيد بن أحمد بن حمد المحروقي
بلقيس بنت سعيد بن مسعود العبرية

الشيماء بنت علي بن خلفان الزكوانية
عيسى بن يوسف بن عيسى بن سليمان الرواحي
محمود بن حميد بن سعيد المعيركي
أحمد بن سعيد بن عيسى البلوشي
رحمه بنت صالح بن محمد الصقرية
الصفا بنت أحمد بن سعيد الغافرية
خلفان بن محمد بن خلفان العامري
سعيد بن سالم بن سعيد بن عزان الغداني
ناصر بن خميس بن معيوف بن سالم الهنائي
إبتسام بنت مبارك بن عبداهلل الصلطية
أحمد بن عبداهلل بن محمد بن عبداهلل العلوي
منيره بنت حميد بن ناصر بن علي الغافرية
خالد بن حارب بن حمد الروشدي
أحمد بن محمد بن سويد البادي
بنان بنت سالم بن حمد الهدابية
عبداهلل بن حمد بن شيخان بن سليم الصبحي
عادل بن عبداهلل بن خلفان البوسعيدي

مهند بن خادم بن عامر الهاشمي
رائد بن سعيد بن ناصر الصبحي
فاطمه بنت سعيد بن محمد الغيثية
المختار بن حمد بن عبداهلل البوسعيدي
عبدالرحمن بن راشد بن عامر السعيدي
هندسة النفط والغاز الطبيعي
منال بنت أحمد بن صابر البلوشية
ماريه بنت يوسف بن حمدان الشيراوية
هاله بنت حمود بن محمد الحميدية
إيمان بنت غديّر بن سعيد المحروقية
عبدالرحمن بن عمر بن هالل الرمحي
ساره بنت خصيب بن أحمد العوينية
أمة اهلل بنت هالل بن سالم البوسعيدية
حسناء بنت عبداهلل بن ناصر الشعيبية
زوينه بنت راشد بن عوض الشكيلية
موسى بن مبارك بن خليفه الحارثي

أميره بنت سعيد بن خليفه الحراصية
إبراهيم بن خالد بن حافظ بن هدوب الشكيلي
أسيل بنت سالم بن يوسف الوهيبية
أروى بنت حميد بن محمد الحارثية
فرحه بنت محمد بن سعيد البراشدية
فاطمه بنت خميس بن عيسى العامرية
األمجد بن هالل بن علي بن سعيد الغافري
محمد بن حمدان بن محمد بن جداو الزرافي
سعيد بن سالم بن محمد بن علي البادي
يوسف بن أنور بن أحمد الشحي
محسن بن جمعه بن محمد الفارسي
هاجر بنت سعيد بن محمد المخينية
حسناء بنت سالم بن عبداهلل السلمانية
حمود بن ناصر بن سالم الصبّاري
عائشه بنت راشد بن سعيد الغيثية
علي بن سنان بن علي بن مسعود المجرفي
ماجد بن علي بن مال اهلل الشحي

عيسى بن حمدون بن عيسى الحارثي
عبدالرحمن بن محمد بن عايش الهاشمي
راشد بن خميس بن محمد العبري
سالم بن حميد بن محمد بن راشد الحاتمي
محمد بن عامر بن عبيد بن حمد العبري
لؤي بن سليمان بن محمد بن سعيد الناعبي
فيصل بن علي بن حميد الغزيلي
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كلية العلوم الزراعية والبحرية

افتتحت كلية العلوم الزراعية والبحرية أبوابها
للدفعة األولى من طلبتها مع افتتاح جامعة
السلطان قابوس في العام  ،1986إذ قدمت
الكلية مخرجات وطنية عديدة في مختلف
التخصصات أسهمت في توفير خدمات
عديدة للمجتمع العماني على مدى ما يقارب
الثالثة عقود الماضية .وكما هو معلوم،
فإن األنشطة الزراعية والبحرية تعد جزءًا ال
يتجزأ من تاريخ وثقافة المجتمع العماني
في جميع أنحاء السلطنة مما يؤكد على
أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الكلية
في رفد الوطن بكوادر متخصصة لخدمة
القطاعات الزراعية والسمكية ،وأنيط الدور
العلمي والتعليمي بكلية العلوم الزراعية
والبحرية لنخبة مؤهلة من الكادر األكاديمي
الحاصل على درجة الدكتوراه في مختلف
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التخصصات من جامعات عالمية عريقة،
وتعمل الكلية على تطبيق الوسائل المتقدمة
للتدريب ونشر المعرفة من خالل التركيز على
البحوث ذات الصلة بالمجتمع والتي تركز على
دراسة االستخدام األمثل للموارد الطبيعية
المتجددة في إنتاج الغذاء والهادفة إلى
استدامة هذه الموارد مع اإليفاء بمتطلبات
األمن الغذائي للسلطنة .وقد تمكنت الكلية
من تحقيق شهرة عالمية في الزراعة وعلوم
الحيوان والبيطرة وعلوم البحار واألسماك
وعلم األغذية والتغذية ،وأسهمت بفعالية
في تطوير جهود السلطنة في مجاالت
الزراعة والعلوم البحرية ،وعلم األغذية والبيئة،
وتعمل الكلية وفق خطة إستراتيجية تتضمن
الرؤية اآلتية :أن تصبح الكلية مركز امتياز في
التعليم والبحث العلمي في مجاالت العلوم

الزراعية والبحرية ،وأن تقوم بنشر المعرفة
والتقنية في المنطقة.
تقوم كلية العلوم الزراعية والبحرية بإنجاز
رسالتها من خالل األنشطة المقدمة من
أقسامها األكاديمية الستة وهي :اقتصاد
الموارد الطبيعية وعلوم الحيوان والبيطرة
وعلوم المحاصيل وعلوم األغذية والتغذية
والعلوم البحرية والسمكية إضافة إلى
تخصص التربة والمياه والهندسة الزراعية.
ويتم دعم هذه األقسام بطريقة تكاملية
بواسطة مكاتب متخصصة للدراسات
الجامعية والبحوث والدراسات العليا والتدريب
وخدمة المجتمع ،باإلضافة إلى منظومة
بنية أساسية بحثية وتعليمية تشمل محطة
للتجارب الزراعية ومختبرًا مركزيًا وسفينة

ومصنعا
بحوث العلوم البحرية والسمكية
ً
لأللبان ومحطة لالستزراع السمكي تابعة
للكلية .وفي عام  2003م تم إنشاء كرسي
منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لهيئة
األمم المتحدة (اليونسكو) في مجال التقنية
الحيوية ،وفي عام  2014تم تدشين كرسي
منظمة التجارة العالمية بقسم اقتصاد
الموارد الطبيعية بالكلية والذي ينظم كل
عام دورات تدريبية إقليمية للسياسة التجارية
لمنظمة التجارة العالمية للدول العربية.

العماني مستنيرة بتوجيهات المقام السامي
لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان
قابوس المعظم ،حفظه اهلل ورعاه ،في
القيام بمواصلة البحث واالجتهاد والعمل
على القيام بدراسات تسهم في تعزيز األمن
الغذائي للسلطنة وتنويع االقتصاد وتأهيل
الكوادر القادرة على الريادة في األعمال
والوظائف المختلفة سائلين اهلل تعالى
التوفيق للخريجين في حياتهم العملية
ونبارك لذويهم هذا اإلنجاز.

هذا وإذ تفخر كلية العلوم الزراعية والبحرية
بتخرج كوكبة من طلبتها المجيدين ليسهموا
في بناء هذا الوطن المعطاء ،فإنها تجدد
العزم على مواصلة العطاء خدمة لإلنسان

الدكتور  /راشد بن عبداهلل اليحيائي
عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية
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اقتصاد الموارد الطبيعية
منيره بنت ناصر بن سعيد الزيدية
لمياء بنت خميس بن عبداهلل الجابرية
عبير بنت محمد بن حامد الهنوية
مزنه بنت ناصر بن حمد بن زاهر الهنائية
نعيم بن سعيد بن محمد بن سعيد الحامدي
بشرى بنت عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الشحية
ماريه بنت سيف بن سليمان بن سيف الهاشمية
ماجدهبنتسعيدبنعليبنسيفالبوسعيدية
ثريا بنت سيف بن عبداهلل الراشدية
نور بنت أحمد بن علوي بن عبداهلل الذهب
همام بن علي بن عيسى الفارسي
ريم بنت حمد بن ناصر بن علي النعمانية
ثرياء بنت حميد بن سليمان المفرجية
عبداهلل بن هالل بن محمد الجابري
ماجده بنت عبداهلل بن سيف بن محمد العلوية
مروه بنت علي بن ناصر بن علي العمرانية
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محمد بن سعيد بن راشد بن سالم المجرفي
بهجه بنت يعقوب بن سيف الحضرمية
أسماء بنت محمد بن سعيد تبوك
خلود بنت سعيد بن راشد بن علي الشحية
خلود بنت حمد بن سعيد بن سعود المالكية
حافظ بن حمد بن حمود الحارثي
سلطان بن سيف بن ناصر الخميساني
هاجر بنت علي بن إبراهيم بن سالمين البلوشية
رجوى بنت محمد بن سالم بن علي الرشيدية
جواهر بنت محمد بن علي بن سعيد زعبنوت
حميد بن راشد بن عبداهلل الحارثي
عبدالملك بن إسماعيل بن علي البلوشي
طيف بنت عبداهلل بن سعيد الرواحية
عمر بن سعيد بن عبداهلل بن علي السريحي
خالد بن سعيد بن سالم العزري
عبير بنت ناصر بن عبداهلل المحاربية
بيان بنت سعيد بن منصور العامرية

محمد بن مصبح بن سيف المعمري
خالد بن إبراهيم بن صالح بن حارب الهشامي
بثينه بنت عبداهلل بن محمد المدحانية
ماهر بن علي بن ناصر بن سعيد الهنائي
علي بن هالل بن سعيد بن هالل المشايخي
عبداهلل بن سيف بن عبداهلل الجابري
هاجر بنت فهد بن عبداهلل بن ناصر الريسية
داود بن سليمان بن أحمد البلوشي
الهندسة الزراعية
عائشه بنت خميس بن راشد الساعدية
شيماء بنت خميس بن خلفان بن زاهر الخزيرية
هاشل بن سعيد بن محمد بن خيله العامري
سميه بنت محمد بن عزان امبوسعيدية
تغذية بشرية
أمل بنت محمد بن سالم بن محمد الناصرية

عبير بنت سالم بن حمدان الناصرية
سالمه بنت عامر بن علي الحجرية
شيماء بنت علي بن جمعه الناعبية
زينب بنت خميس بن مسعود الشعيبية
شيخه بنت هالل بن علي االسماعيلية
عائشه بنت سالم بن خميس الشكرية
ثريا بنت احمد بن كرم البلوشية
بشرى بنت علي بن سالم الدغارية
ساره بنت مسلم بن حمد بن مسلم الهاشمية
هاله بنت مسعود بن سليمان الفهدية
سميره بنت سالم بن خميس بن راشد العيسائية
هاجر بنت سعيد بن محمد الحكمانية
زينب بنت حسن بن محمد بن سالم الخنبشية
عفراء بنت سعيد بن سيف العدوية
ناصرية بنت ناصر بن عبداهلل بن عبيد الصيعرية
حمده بنت سيف بن راشد العنبورية
صفيه بنت حمود بن سالم بن شحلوب الريامية

ميثاء بنت علي بن سعيد البويقية
أمل بنت ناصر بن سيف الريامية
فاطمه بنت عبداهلل بن علي بن عوض الكندية
جواهر بنت سالم بن حمود المالكية
ميساء بنت محمود بن سالم الصارمية
صفاء بنت خميس بن يحيى اليوسفية
هناء بنت صالح بن سعيد بن راشد السنانية
عبير بنت سيف بن ناصر بن عبداهلل الراشدية
مريم بنت خميس بن علي بن فهم المقبالية
منال بنت علي بن مصبح بن علي الربيعية
حوريه بنت حميد بن علي بن محمد المقبالية
تقنيات المياه
فاطمه بنت محمد بن سالم بن سليمان الناعبية
تهاني بنت خميس بن سالم بيت سويلم
شهد بنت مطر بن سالم اليعقوبية
لبنى بنت هالل بن محمد المياحية

أماني بنت عبداهلل بن حميد الهادية
لبنى بنت خالد بن عبداهلل الشحية
سماح بنت عبداهلل بن محمد بن سالم البروانية
مياء بنت مبارك بن سالم بن سعيد الحجرية
جواهر بنت يعقوب بن عبداهلل العامرية
زينب بنت راشد بن خلفان بن سالم الرحبية
ماجد بن سعود بن علي بن محمد الرقيشي
شروق بنت سلطان بن حسين بن سالم الذخرية
يوسف بن محمد بن راشد بن علي الكمزاري
مزنه بنت عبداهلل بن سعيد المقبالية
ياسمين بنت هالل بن حميد بن سيف المقبالية
فاطمه بنت أحمد بن عبداهلل العبادية
زاهر بن علي بن خلفان بن خلف النوتكي
أسماء بنت سعيد بن سالم بن عامر الحسنية
سعيد بن خميس بن طالب بن سالم الفزاري
أسماء بنت هالل بن حمد بن سيف اليوسفية
عبيــــــــر بنت أزهـــــر بن بـــــــــدر الرواحيـــــــة
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مروان بن جمعه بن خميس الشيدي
بشرى بنت غصن بن محمد العبرية
إلهام بنت خميس بن مهنا أوالد ثاني
علي بن سعيد بن علي الهنائي
موزهبنتخميسبنعبداهللبنجمعهالمعمرية
سميّه بنت حمد بن محمد العبرية
زينب بنت حمد بن راشد المعمرية
تقنية بيطرية
بثينه بنت أحمد بن خميس بن سيف الجهورية
مريم بنت مصبح بن هاشل المخمرية
زينب بنت سعيد بن سليمان بن سعيد السيابية
موزه بنت أحمد بن علي بن حميد العبرية
علم األغذية
عهد بنت هدوب بن خميس بن خائف الحارثية
هاجر بنت سالم بن مرهون المعمرية
أنوار بنت سالم بن راشد البادية
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عذرا بنت سيف بن علي بن عزان الحضرمية
أسماء بنت سعيد بن خميس المالكية
ندى بنت عامر بن علي األخزمية
مليكه بنت خليفه بن خلف بن المر الهنائية
لبنى بنت محمد بن سعيد الجشمية
آالء بنت هالل بن سالم بن حمد الهاشمية
ماجد بن مصبح بن جميع بن راشد الراشدي
زوينه بنت علي بن سالم بن سيف الوهيبية
بتول بنت جمعه بن مرزوق الخروصية
سليمه بنت علي بن راشد الحميدية
صفاء بنت سالم بن جميل بن سيف القرينية
أماني بنت علي بن عامر السنيدية
طيبه بنت محمد بن سالم بن محمد الرواحية
عائشه بنت سعيد بن علي المعمرية
صفاء بنت سيف بن محمد بن ناصر الذهلية
هبه بنت علي بن سالم الرواحية
شروق بنت شيخان بن سالم العوفية
مزنه بنت سيف بن راشد بن حمود الحاتمية

يسرا بنت صالح بن علي بن عبداهلل البوسعيدية
روفه بنت علي بن سعيد بن علي الذهلية
أماني بنت خالد بن سالم المشيخية
أميره بنت محاد بن أحمد بيت خميس العامرية
ندى بنت علي بن سالم بن علي المعمرية
منال بنت علي بن سليم بن سليمان العبرية
خوله بنت محمد بن سعود بن عبداهلل الرواحية
شيماء بنت عيسى بن سليمان الشكيلية
زيانه بنت علي بن حمد البدرية
آيه بنت راشد بن خميس الراسبية
مروه بنت خلف بن محمد بن خلف الجابرية
آسيا بنت محمود بن محمد الحديدية
عائشه بنت سعيد بن حمد السعدية
بثينه بنت راشد بن مسعود بن حمدان العبرية
فاطمه بنت سليمان بن عبداهلل الفزارية

علم الحيوان
شذى بنت خميس بن محمد بن خلفان العوفية
جابر بن سليمان بن سيف الهنائي
داود بن حميد بن سعيد السيابي
حسين بن عبداهلل بن محمد بن أحمد المدحاني
طالل بن سالم بن عبيد السعيدي
حميد بن علي بن حميد الغزيلي
صقر بن عبداهلل بن علي المقبالي
عبداهلل بن محمد بن محمد السعدي
إبراهيم بن سيف بن حمدان بن أحمد السيابي
سلطان بن سالم بن محمد البدري
محمد بن زاهر بن سعيد الكندي
أسامه بن أمان بن خميس كورع
أحمد بن عبيد بن حمد بن سعيد الراسبي
علم النبات
مريم بنت عيسى بن سليمان الشعيلية

مالك بنت ناصر بن خلفان بن ياسر الهشامية
عزماء بنت محمد بن علي البلوشية
أمل بنت ناصر بن محمد الشقصية
نرجس بنت محمد بن راشد بن محمد الشملية
صفاء بنت سعيد بن ناصر الكندية
إبراهيم بن محمد بن يعرب بن محمد العامري
محمد بن محاد بن أحمد بن محاد المعشني
حمد بن سيف بن مبارك بن سعيد السليماني
شروق بنت سالم بن عامر المزاحمية
خالد بن عبداهلل بن محمد الخروصي
ياسر بن خميس بن عبداهلل السعيدي
ناصر بن سيف بن ناصر بن محمد المعمري
حوريه بنت علي بن ناصر بن محمد الدغارية
محمد بن سعيد بن سالم الشريقي
المنذر بن راشد بن مرهون بن سليمان المعمري
حسين بن عبداهلل بن علي العلوي
محمد بن عبداهلل بن علي البوسعيدي

حسين بن علي بن سعود العبري
علوم البحار والثروة السمكية
نسيبه بنت محمد بن عبداهلل الراشدية
هاله بنت سعود بن علي الحارثية
محمد بن هالل بن محمد القرني
نوره بنت موسى بن علي بن حمد الهنائية
نجالء بنت هالل بن محمد المنذرية
طارق بن محمد بن حمد الجعفري
بشرى بنت هالل بن محمد الخروصية
أيمن بن محمد بن عبداهلل بن محمد الميمني
عائشه بنت حمد بن حامد الرحبية
محمد بن يوسف بن علي بن صالح الكمزاري
ظبيه بنت حمد بن علي بن خميس الراسبية
عبداهلل بن خلفان بن عبداهلل بن خلفان النوفلي
غسان بن عيسى بن جميل بن سالم الروشدي
محمد بن راشد بن يوسف بن سالم السنيدي
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أحمد بن حمد بن سيف العزواني
هاجر بنت أحمد بن محمد الشحي
يوسف بن علي بن راشد بن علي الجعفري
زاهر بن حمد بن عبداهلل بن سالم البراشدي
سالم بن حمد بن سالم بن حامد المعمري
خليفه بن هارون بن خميس البلوشي
علوم التربة
حمدان بن محمد بن حمد بن قريش المجرفي
زهره بنت خصيب بن محمد الحسنية
محمد بن أحمد بن سالم بن شنان الحبسي
ماهله بنت محمد بن عامر بن خليف الحاتمية
أميره بنت سعيد بن حمد بن محمد الرحبية
كوثر بنت خلفان بن حبيب الهنائية
أحمد بن صالح بن سيف بن خميس الشندودي
سلمى بنت بدر بن ناصر المحرزية
محمد بن سالم بن حميد بن سعيد الشعيلي
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آمنه بنت سليمان بن سعيد الهنائية
شيماء بنت خلفان بن محمد بن حميد الجابرية
خديجه بنت سعداهلل بن سالم القصابية
يسرى بنت سالم بن سليم بن عبداهلل الشكيلية
سالم بن خميس بن مرهون العبري
أسماء بنت محمود بن يوسف بن ناصر العزرية
سجى بنت سالم بن حمود الجردانية
الحارث بن يعقوب بن محمد بن خميس الحارثي
أسماء بنت صالح بن حمد بن عامر البرومية
سامي بن راشد بن سيف بن راشد المخلدي
مزنه بنت خميس بن حمد العامرية
قاسم بن علي بن سيف بن محمد الناصري
رايه بنت عبداهلل بن محمد العامرية
زاهر بن حمد بن هديب بن حربي الهاشمي
محمد بن عبداهلل بن نصيب الفريد
أحمد بن ماجد بن خميس الكلباني
علي بن محفوظ بن علي الحكماني

مروه بنت يحيى بن حميد الغانمية
محمد بن سعيد بن راشد بن حمد اليعقوبي

53

كلية التمريض

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أبنائي الخريجين وبناتي الخريجات
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته ، ، ،
أتشرف أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني
والتبريكات بمناسبة تخرجكم وحصولكم
على الشهادة الجامعية األولى.
ها أنتم تغادرون هذا الصرح العلمي وقد
نهلتم من ينابيع المعرفة وتسلحتم بمختلف
المهارات والكفاءات التي تجعل منكم عناصر
بناء في مجتمعكم ولبنة بناء في مجد عُ مان.
لقد سخرت كلية التمريض كل طاقاتها
لتزويدكم بأحدث المعارف والتكنولوجيا في
علم التمريض فكان الحصاد خريجًا مؤه ً
ال
على أعلى المستويات .وللوصول إلى هذا
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الهدف المنشود وضعت الكلية نصب عينيها
استقطاب أفضل الكفاءات من أعضاء هيئة
التدريس من شتى بقاع العالم وقامت بتطوير
مناهجها وأساليب التدريس فيها وفق أحدث
المعارف في هذا المجال ،واستطاعت أن
تحصل على االعتماد األكاديمي من كبرى
المؤسسات العالمية في هذا المجال .فشهد
القاصي والداني بجودة برامجنا ومنحت
الكلية جائزة التميز من الجمعية العربية
لكليات التمريض .وبهذا كله كان حقًا لكم
أن تكونوا فخورين باالنتماء إلى هذا الصرح
العلمي الشامخ.
أبنائي الخريجين،
إن رحلة العلم والمعرفة ال تقف عند محطة
الشهادة الجامعية األولى ولكن تستمر إلى

آفاق أوسع من التخصصية .لذلك عملت
الكلية على توفير الفرصة المناسبة لكم
لتستمروا في رحلة كسب المعرفة وبناء
المهنة من خالل برنامج الدراسات العليا في
الكلية .إذ استقبلت الكلية الدفعة الثانية من
طلبة الماجستير في تخصص العناية الحثيثة
للبالغين .والكلية في طور اإلعداد وطرح برامج
أخرى على مستوى الدبلوم العالي المتخصص
وعلى مستوى الماجستير.
الخريجون األعزاء،
ال يخفى عليكم أن مهنة التمريض هي
مهنة متجددة تحتاج إلى أن يكون المنتسب
إليها مواكبًا للتغيرات والتطورات في العلوم
الصحية ،وبشكل مستمر ومتسارع ،وفي
الوقت الذي تبذل الكلية قصارى جهدها

لتكون المعرفة التي يكتسبها الطلبة
مواكبة لهذه التغيرات ،يأتي دور الخريج في
تطوير نفسه من خالل االنخراط في البرامج
التعلمية بعد التخرج ،ومن خالل االطالع على
كل ما هو جديد في المجال الصحي لزيادة
رصيده المعرفي.

حيث استقطبت الكلية نخبة من الرموز
العالمية في التمريض ليشاركونا خبراتهم
ومعرفتهم الواسعة .ورسالتي للخريجين أن
يشاركوا في هذا المؤتمر واألنشطة العلمية
التي من شأنها أن تجعل منهم ممرضين
مواكبين ألحدث التغيرات في علم التمريض.

أبنائي الخريجين،
تسعى كلية التمريض ضمن رسالتها إلى
خدمة المجتمع العماني ونشر المعرفة ،لذلك
تعمل الكلية وبشكل مستمر على تنظيم
الدورات والمؤتمرات العلمية ،التي من شأنها
أن ترفع مستوى المعرفة لدى الممرضين.
يأتي هذا والكلية تنظم مؤتمر التمريض
الدولي الثاني في رحاب جامعتنا المعطاء،

أيها الخريجون،،،
تتميز مهنة التمريض عن غيرها من المهن
ببعدها اإلنساني وقربها من المريض بجميع
كيانه لذلك كان البد من التذكير بهذا
الجانب من خالل الحرص على تقديم الرعاية
التمريضية التي تحمل كل معاني العدالة
والمساواة بين جميع الناس ،على اختالف
ثقافاتهم ودياناتهم وأصولهم والحرص
على مراعاة خصوصياتهم وخفض الجناح

لهم وتقديم النصح الصادق لهم.
وفي الختام..
أبارك لكم وألهليكم فرحة تخرجكم ،وأسأل
اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يجعلكم
قرة أعين ألهاليكم ،وأن يجعلكم عناصر بناءٍ
فعالة في هذا الوطن الغالي ،وأن يعينكم
لتسهموا بشكل إيجابي في رفعته وتقدمه،
متطلعًا لرؤيتكم مرة أخرى في برامج
الدراسات العليا في الكلية ،وفي مختلف
ميادين العمل على امتداد هذا الوطن الغالي.
دمتم في رعاية اهلل وحفظه.

الدكتور  /عمر محمد الرواجفة
عميد كلية التمريض
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التمريض
الرا بنت خالد بن جمعه الصبارية
صبريه بنت محمد بن عبداهلل البلوشية
آمنه بنت عبداهلل بن مسلم بن سليم الهنائية
بدريه بنت سيف بن محمد بن خميس الريامية
أماني بنت عبداهلل بن ناصر بن عبداهلل المقبالية
أسماء بنت خليفه بن خلف بن صالح الشريقية
تغريد بنت حمد بن محمد بن برغش المحرزية
إيمان بنت حمود بن ضحي المنجية
نصراء بنت مبارك بن خميس العامرية
عدويه بنت حماد بن حمود الوردية
أروى بنت عبداهلل بن سيف بن راشد الحوسنية
كامله بنت خادوم بن غابش الهنائية
مازن بن محمد بن سعيد بن محمد اليزيدي
إيمان بنت حميد بن سيف الخنبشية
عبير بنت يعقوب بن سالم بن مسلم الحضرمية
فاطمه بنت ناصر بن عبداهلل الخزيرية
نعيمه بنت خميس بن عديل بن خميس العبرية

58

مريمبنتسليمانبنزهرانبنسليمانالنبهانية
أنوار بنت علي بن ناصر المزيدية
أسماء بنت سالم بن خميس النبهانية
مريم بنت حميد بن سليمان بن سيف العوفية
فوزيه بنت هالل بن حمد العبرية
ناديه بنت سعيد بن عامر اللويهية
منى بنت خليفه بن حميد البلوشية
شريفه بنت إبراهيم بن موسى البلوشية
شيخه بنت سليمان بن سالم المعمرية
قمرا بنت سيف بن سالم بن سيف المحروقية
عزاء بنت سيف بن بدر البوسعيدية
سميره بنت مرهون بن سعيد العطابية
آمال بنت محمد بن سيف السعيدية
أفراح بنت فريح بن سليمان العامرية
إعتدال بنت عيسى بن مبارك بن خلف الهطالية
سيف بن علي بن سيف البلوشي
زينب بنت علي بن حميد بن سالم الذهلية
هنادي بنت خليفه بن صالح بن ناصر القرنية

تركيه بنت سعيد بن مبارك الشريانية
زكيه بنت سالم بن سعيد المالكية
مزنه بنت سعيد بن ناصر بن سعيد السنانية
أميره بنت أحمد بن علي البلوشية
زينب بنت حمد بن سالم الهاشمية
جواهر بنت راشد بن سيف المعمرية
جواهر بنت خميس بن عبداهلل الحكمانية
أماني بنت خميس بن صالح الضبارية
زبيده بنت منصور بن ناصر الحارثية
إبتسام بنت سالم بن رهين الراشدية
عهود بنت خميس بن سيف البادية
فاطمه بنت عبداهلل بن صالح العجمية
أسماء بنت سعيد بن عبداهلل الحجية
مريم بنت فريش بن مسعود بن فريش اللمكية
سالم بن مصبح بن راشد الطورشي
علياء بنت محمد بن سالم المجينية
خديجه بنت محمد بن حمد بن مسلم الهنائية
عائشه بنت خلفان بن سعيد المقبالية

سليمه بنت علي بن سالم الغنامية
فدوى بنت خلفان بن علي الوهيبية
ثرياء بنت محسن بن سعيد بن سيف الهطالية
شيخه بنت بشير بن سليمان الحراصية
سعاد بنت سيف بن سليمان بن ناصر الشبيبية
مريم بنت جمعه بن سالم بن مسلم الكثيرية
أحمد بن علي بن حمد المقبالي
اليقظان بن سالم بن حمد المعمري
صفاء بنت حمدان بن حمد بن حمدان الرمحية
ساره بنت سيف بن ناصر الحارثية
يحيى بن سليمان بن خلفان الحاتمي
سناء بنت محمد بن أحمد بن ناصر الحضرمية
جواهر بنت راشد بن سعيد الشحية
أماني بنت صالح بن سليمان البلوشية
شمسه بنت محمد بن سالم المرزوقية
أمل بنت مرهون بن حمد بن خميس العبرية
عائشه بنت علي بن سلطان الشبلية
أحمد بن هالل بن أحمد الرواحي

زلفى بنت طالب بن سيف بن منصور الراشدية
بشائر بنت خليفه بن سيف بن حمود الفهدية
غاليه بنت حمد بن سالم المجيهلية
ورده بنت عبداهلل بن حمود البطرانية
أميره بنت ناصر بن علي السعدية
مريم بنت سعيد بن علي بن صالح العامرية
أميمه بنت جمعه بن محمد بن ناصر العمرية
الزهراء بنت قاسم بن سالم الغيثية
عبير بنت سالم بن خليفه السالمية
جواهر بنت المر بن سليمان الغافرية
مريم بنت سالم بن عنبر العريمية
كامله بنت محمد بن علي السيفية
سليمان بن سعود بن سليمان بن علي القصابي
عبيد بن سعيد بن عبيد الغافري
عائشه بنت سليمان بن محمد البلوشية
أسماء بنت خلفان بن محسن الصبحية
حنان بنت حمد بن محمد بن علي الشريقية
رقيه بنت عبداهلل بن سلطان المحروقية

عبداهلل بن سالم بن علي بن محمد الكندي
إبراهيم بن محمد بن عامر السابقي
محمد بن خلفان بن سليمان بن سيف الناعبي
يحيى بن سيف بن علي المكتومي
سعيد بن سعيَد بن سعيد بن سليم المقبالي
مشعل بن ناصر بن سعيد بن ناصر السنيدي
أسماء بنت خميس بن راشد الشحية
خوله بنت علي بن سالم الحبسية
حميد بن عبداهلل بن خلفان بن عبداهلل البريكي
سيف بن خميس بن سالم الغافري
محمد بن جونك بن جمعه البلوشي
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كلية العلوم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما
لم يعلم والصالة السالم على معلم الناس
الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وعلى من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أبنائي وبناتي خريجي وخريجات كلية العلوم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .....وبعد،
فبداية يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن
موظفي كلية العلوم من الهيئات األكاديمية
والفنية واإلدارية أن أتقدم لكم بخالص
التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجكم من
هذا الصرح العلمي الشامخ جامعة السلطان
قابوس وبالتحديد من كلية العلوم ،حاملين
معكم من شعل العلم والمعرفة ما ينير
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لكم طريق المستقبل ويحقق لكم النجاح
والتوفيق في حياتكم العملية.
من االكتساب إلى العطاء
لقد سعت كلية العلوم جاهدة أن تعينكم
على تحصيل المعارف والعلوم واكتساب
المهارات والقدرات بما يتناسب مع المتغيرات
والتطورات التي تشهدها مجاالت العلوم
المختلفة ومع متطلبات سوق العمل
المتجددة ،وذلك من خالل برامجها األكاديمية
المختلفة والتي تشتمل على الجوانب النظرية
والتطبيقية بما في ذلك البرامج التدريبية،
إضافة إلى مختلف األنشطة الصفية
والالصفية والتي تهدف الكلية من خاللها إلى
تنمية مواهب الطلبة المختلفة وغرس ثقافة

اإلبداع وبث روح العمل الجماعي والتطوعي
لدى الطلبة آملين من اهلل -عزوجل -أن
يعينكم على تحويل ما اكتسبتموه خالل
سنواتكم الدراسية إلى واقع مثمر وعطاء
مستمر يسهم في دفع عجلة التنمية بهذا
البلد المعطاء ،وكما أن ارتباطكم بكليتكم،
كلية العلوم ال ينتهي بالتخرج من الجامعة
وإنما ينتقل من مرحلة االكتساب إلى مرحلة
العطاء ،فإن مما ال شك فيه أن آلرائكم
ومقترحاتكم حول البرامج التي تقدمها
الكلية من خالل خبراتكم العملية القادمة
لها بالغ األثر في الرقي بالمستوى األكاديمي
للكلية بصفة خاصة وللجامعة بصفة عامة،
فالكلية أبوابها مفتوحة للتواصل معكم
فيما يخدم سعيها الدؤوب في تطوير

برامجها والرقي بخدماتها بما يتناسب مع
التطور الذي يشهده الوطن الغالي واحتياجاته
في المراحل القادمة ،كما أن زمالءكم الطلبة
الذين مازالوا على قيد الدراسة هم أيضا
بحاجة لالستفادة من خبراتكم وتجاربكم
المستقبلية.
استثمار وتجديد المعرفة
إن طلب العلم واكتساب المعارف أمر متجدد
ال ينتهي بالتخرج والحصول على الشهادات
فعليكم أبنائي الخريجين والخريجات أن
تستثمروا ما اكتسبتم من معارف وأن تضيفوا
لها معارف جديدة وأن تستمروا في حمل
رسالة العلم والمعرفة ،فوطنكم ينتظر
منكم المزيد من العطاء والبذل والبناء.

وختاما لكم مني ومن أسرة كلية العلوم
أصدق األمنيات وأخلص الدعوات بالتوفيق
والسداد وأن تكونوا خير سفراء لكليتكم
المعطاء ...

أ.د .سلمى بنت محمد الكندية
عميدة كلية العلوم
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اإلحصاء
بلقيس بنت أحمد بن عزيز بن سيف الحسينية
ميساء بنت سعيد بن خميس البلوشية
شهد بنت خلفان بن سعيد الوهيبية
منال بنت محمد بن مسلم الفليتية
إزدهاربنتهاللبنمحمدبنحمودالبوسعيدية
يقظان بن أحمد بن محمد بن سلطان المزيني
شيخه بنت علي بن عبداهلل بن حميد الشامسية
فاطمه بنت هالل بن حمد الجهورية
حنان بنت أحمد بن محمد الريامية
شيماء بنت محمد بن ناصر الغاربية
ميمونه بنت محمد بن العبد المبيحسية
حفصه بنت محمد بن سيف الفرعية
عبدالرحيم بن يوسف بن خليفه المخيني
ماجد بن محمد بن أحمد الحميدي
جواهر بنت عبداهلل بن ناصر بن محمد الراسبية
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مريم بنت علي بن سالم المعمرية
مروه بنت سيف بن سعيد الراشدية
شمسا بنت سعيد بن محمد الحراصية
سلطانه بنت حميد بن حمد بن علي العبرية
جواهر بنت هالل بن سلطان الرشيدية
هشام بن راشد بن سليمان بن سيف الصالحي
أسماء بنت سعيد بن سالم بن سعيد السنانية
مريم بنت سيف بن مرهون بن سالم الصالحية
هزام بن محمد بن يوسف بن عبداهلل الوهيبي
زبيده بنت جمعه بن راشد الحكمانية
غدير بنت سعيد بن خميس البلوشية
يوسف بن حارث بن عبداهلل بن سعيد الناعبي
فاطمه بنت محمد بن سعيد العمرية
أصيله بنت عامر بن سعيد بن محاد العمرية
ماجد بن حسن بن سعيد بن سالم قهور
العنود بنت خميس بن سيف العلوية

قاسم بن مستهيل بن سعيد الشحري
راشد بن محمد بن مرزوق الظهوري
داود بن سليمان بن سعيد المجرفي
مسعود بن سعيد بن مسعود الحضرمي
محمد بن عبداهلل بن سالم العلوي
قيس بن علي بن سلطان الشكيلي
منيره بنت خميس بن سالم البلوشية
بشائر بنت محمد بن سعيد آل فنه
أحمد بن زهران بن خميس البحري
حمد بن خادم بن سيف المعمري
التقنيات الحيوية
نهاد بنت محمد بن جبر المحروقية
شيماء بنت خلفان بن محمد الحديدية
إبتسام بنت حمد بن ناصر العفيفية
الزهراء بنت حمد بن سالم الحجرية

عبير بنت ناصر بن علي المغيرية
مديحه بنت سالم بن حمد الشكيلية
هيفاء بنت راشد بن سالم الوحشية
كريمه بنت ناصر بن مهنا الكيومية
عبير بنت عبداهلل بن محمد بن راشد الغافرية
موزه بنت علي بن خميس بن علي الهاشمية
فاطمه بنت صالح بن عبداهلل الشيذانية
عقالن
محمد
محمد
سماح
يسراء بنت سالم بن سعيد العويسية
ارجوان بنت يونس بن حبيب المسافر
سحر بنت حمد بن راشد بن علي الشكيلية
خديجه بنت هالل بن محمد الخروصية
عائشه بنت سعيد بن سالم المفرجية
إبتسام بنت سيف بن حمد الرواحية
نجالء بنت عبدالواحد بن محمد البلوشية
شيخه بنت عبداهلل بن علي المقبالية

سميه بنت أحمد بن سعود الدغيشية
وفاء بنت محمد بن زاهر بن سليم الفهدية
منال بنت محمد بن ماجد المهدية
أيمن بن سعيد بن سليمان الحسني
بدريه بنت محمد بن خميس الهطالية
ماريه بنت محمد بن سالم العبرية
وئام بنت طالب بن سعيد البوسعيدية
هدى بنت سعيد بن راشد القنوبية
آمنه بنت سالم بن عوض بن سالم الشكيلية
سعيد بن ناصر بن محمد بن ناصر الراسبي
جواهر بنت علي بن سالم العزرية
شهيره بنت زايد بن مرهون الصالحية
اسمهان بنت علي بن سيف الغافرية
علياء بنت عبداهلل بن علي بن سليم السعيدية
أسماء بنت سالم بن حميد القيوضية
بسمه بنت خليفه بن سهيل العامرية

عبداهلل بن محمد بن راشد الذهلي
ثريه بنت خميس بن خلف بن محمد السلطية
طاهره بنت قاسم بن شمبيه البلوشية
ضياء بنت خلفان بن علي مبارك الوهيبية
خالد بن عبداهلل بن محمد بن خلف الفطيسي
خلود بنت الوليد بن سعيد الهنائية
محمد بن المر بن مرزوق السالمي
بسمه بنت جمعه بن علي بن خليفه الفزارية
نوال بنت علي بن محمد العمرية
أملبنتعبداهللبنمحمدبنمسعودالسعدية
نوره بنت المر بن صالح المقرشية
إيمان بنت عبداهلل بن محمد الصلتية
محمد بن خميس بن سيف القويطعي
ريم بنت مصبح بن سلطان الشامسية
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الرياضيات
هاجر بنت سعيد بن أحمد الصبحية
فتحيه بنت خميس بن حمد بن غاشم الشقرية
بشرى بنت سعيد بن عبداهلل الشبيبية
أماني بنت عيسى بن محمد الجهضمية
شيخه بنت محمد بن إبراهيم النوفلية
خالصه بنت سليّم بن سليم الشكيلية
هاجر بنت عزيز بن موسى البلوشية
ّامنه بنت سلطان بن سعيد الشامسية
موزه بنت حمود بن حمد الكاسبية
موسى بن سعيد بن محمد العامري
شيخه بنت علي بن قدور الظهورية
عهود بنت محمد بن سليمان المعمرية
رباب بنت خصيب بن سعيد العيسائية
زينب بنت جمعه بن حمد بن علي الهاشمية
شيخه بنت سعيد بن راشد السعيدية
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لبنه بنت عبداهلل بن خليفه بن محمد التوبية
زينب بنت زهران بن خلف بن عامر الصبحية
علي بن عبداهلل بن سعيد السعدي
مريم بنت عيسى بن علي البلوشية
عزيزه بنت علي بن راشد الهنائية
صالح بن محمد بن سيف البطاشي
عزيزه بنت سالم بن سلطان بن عامر الفارسية
أحمد بن عبداهلل بن سيف الناصري
فاطمه بنت عبداهلل بن غريب الرشيدية
أنوار بنت عامر بن سالم تبوك
أمل بنت سالم بن علي المكتومية
سماح بنت سعيد بن جمعه الغيالنية
حمده بنت عبداهلل بن سعود الوهيبية
محاد بن سعيد بن محاد المعشني
خديجه بنت سيف بن سالم الرزيقية

الفيزياء
إخالص بنت خلفان بن سيف السيابية
الشريدة
مصطفى
ساطع
إبراهيم
الزينه بنت محسن بن سعيد العبرية
اسماء بنت أحمد بن صالح الحارثية
عائشه بنت عيد بن سعيد العاصمية
موزه بنت سيف بن سعيد الهنائية
خديجه بنت محمد بن حمد النبهانية
إجالل بنت سالم بن حميد الجساسية
كريمه بنت مبارك بن حارب الحوسنية
هاجر بنت سعيد بن عبداهلل العبدلية
نوار بنت صالح بن سبيحان الجرادية
فاطمه بنت طالب بن سالم البوسعيدية
مريم بنت علي بن مهوي هبيس
هاجر بنت محمود بن سعيد الرحبية
فاطمه بنت سليمان بن عبدان الهنائية

شيماء بنت صالح بن محمد العبرية
جهينه بنت خميس بن مراش البوسعيدية
عائشهبنتسليمانبنسالمبنحميدالشكيلية
هدى بنت سعيد بن محمد السعيدية
حنان بنت خميس بن سالم الكندية
علياء بنت راشد بن سالم بن محمد السوطية
تسنيم بنت سالم بن علي الذهب
مروه بنت خليفه بن عبداهلل الخضورية
خوله بنت ناصر بن عبداهلل المحروقية
جوخه بنت حمد بن حميد بن حمد المسرورية
ليلى بنت سيف بن عدي البطاشية
زينب بنت سعيد بن خلف الشيبانية
أميره بنت علي بن حميد المقبالية
ساميه بنت سيف بن علي بن مهنا الحاتمية
حمد بن خليفه بن أحمد البوسعيدي
رقيه بنت صالح بن علي بن سالم الحبسية

أزهر بن خميس بن حمد بن بشير الجهوري
غنيه بنت حمد بن ساعد النعمانية
بلقيس بنت خليفه بن سليمان الصارمية
جميله بنت هاشل بن بطي الهنائية
عمر بن حمدان بن سالم الحوسني
حمير بن ناصر بن عبداهلل الشكيلي
سالم بن راشد بن سيف الزيدي
فاطمه بنت ناصر بن خميس الكيومية
عبير بنت محمد بن ناصر الحسنية
عنود بنت هاشل بن سالم المالكية
خديجه بنت عبداهلل بن مبارك الشكيلية
خلود بنت أحمد بن سالم الحميدية
أميره بنت عبداهلل بن خديم الجابرية
عمر بن محمد بن علي المعشني
عذاب بنت حميد بن سليمان الشهومية
إبراهيم بن عبداهلل بن سالم بن سعيد الفارسي

إسراء بنت محفوظ بن فهد المشيخية
هيثم بن هالل بن سعيد الغافري
هيثم بن سالم بن راشد بن عبيد الخمياسي
منى بنت سالم بن عامر بن سهيل العوائد
فراس بن عبداهلل بن محمد بن علي المحاربي
علي بن راشد بن علي بن ساعد الرواحي
أمل بنت هالل بن حمود بن ناصر المحروقية
عماد بن سليمان بن طالب الشكيلي
أنس بن مالك بن سيف بن مالك الغماري
محمد بن مرهون بن زايد بن مرهون الحجي
الكيمياء
أنوار بنت سعيد بن علي المقبالية
فردوس بنت محمد بن محمد بن سالم البروانية
أسماء بنت أحمد بن محمد الفهدية
موزه بنت سلطان بن سعيد بن سالم الحبسية
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تماضر بنت عبداهلل بن خليفه الراشدية
رحاب بنت عبداهلل بن عبيد القيوضية
حياة بنت فتحي بن راشد المنذرية
صفاء بنت سعيد بن عبداهلل الخميسية
آمال بنت ناصر بن عبداهلل الناصرية
صفيه بنت سعيد بن حمد المبيحسية
بيان بنت سعيد بن محمد البلوشية
موزه بنت عبداهلل بن سالم الرقيشية
شروق بنت عامر بن منصور الفليتية
أنعام بنت علي بن سيف بن زهران السلطية
عهود بنت علي بن صالح المجرفية
سناء بنت جمعه بن محمد الريامية
أثير بنت علي بن سيف بن محمد الكلبانية
محمد بن عبداهلل بن أحمد المحرزي
إسراء بنت محفوظ بن خالد الوهيبية
أميره بنت عبداهلل بن خلفان الرشيدية
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فاطمه بنت محمد بن فاضل المقبالية
آسياء بنت ناصر بن سيف الخليلية
سليم بن علي بن محمد الهنائية
مزنه بنت
َ
شيخه بنت علي بن سالم الخوالدية
زكيه بنت حمود بن ناصر الرواحية
هند بنت أحمد بن حارث بن مسلم العميرية
زمزم بنت علي بن عبداهلل السعدية
زمزم بنت زهران بن خلف الصبحية
زهره بنت سالم بن سعيد الخاطرية
رقيه بنت محمد بن ناصر بن ماجد الخروصية
نور بنت حمود بن سيف بن سلطان الربيعية
رقيه بنت يعقوب بن صالح الراشدية
نهال بنت حمود بن عيسى الرواحية
أسماء بنت أحمد بن سعيد الفالحية
سميره بنت سعيد بن سالم البوسعيدية
عائشه بنت سعيد بن مصبح العلوية

فدوى بنت عبداهلل بن محمد اللمكية
خوله بنت محسن بن ناصر السالمية
نهله بنت سيف بن مالك بن سيف العامرية
زكيه بنت سعود بن سيف الغاربية
أميمه بنت حمد بن سليمان اللمكية
جهينه بنت سالم بن خالد الرشيدية
مازن بن عيد بن أحمد بن عيد الكيتاني
بثينه بنت يحيى بن حمود الجابرية
منذر بن حمد بن راشد بن عيسى القرني
أميمه بنت داود بن سالم الفضيلية
عبدالعزيز بن مبارك بن خليفه الحارثي
عواطف بنت عبداهلل بن خميس المزروعية
الكيمياء التطبيقية
أروى بنت سعود بن ناصر البداعية
عائشه بنت يوسف بن علي البلوشية

غويه بنت سلطان بن محمد الهنائية
جهينه بنت سليمان بن محسن الشريقية
حبيبه بنت خميس بن عبداهلل الصخبورية
زوينه بنت عبيد بن محمد المنجية
علياء بنت عامر بن محمد بن حميد الحجرية
ماجد بن سعيد بن حمد بن مبارك العامري
حسام بن خلفان بن مبارك السوطي
أنوار بنت ناصر بن محمد الغريبية
آالء بنت إبراهيم بن سعيد الصالحية
صهيب بن مال اهلل بن إبراهيم الفارسي
أحمد بن عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد الكندي
بيولوجيا بيئية
فاطمه بنت سلطان بن محمد المرزوقية
الشعثاء بنت سعيد بن خلفان اليحيائية
جليله بنت علي بن سليمان المعمرية

سعيد بن محمد بن ناصر بن محمد الفراجي
إسحاق بن أحمد بن عبداهلل البوسعيدي
مي بنت خميس بن سعيّد الغريبية
ورود بنت سيف بن ناصر بن عبداهلل المعمرية
أسماء بنت عوض بن خميس بن عبيد الحراصية
سالم بن صالح بن عبداهلل العبدلي
نيّره بنت خميس بن سيف الهنائية
نرجس بنت ربيع بن سريد بن سعيد العلوية
نصرى بنت ناصر بن سالم الراسبية
سلناز بنت مظفر بن سالم الغافرية
شيخه بنت محمد بن صالح بن ناصر الربيعية
أزهار بنت زاهر بن محمد بن مسعود الهاللية
أميره بنت أحمد بن راشد الحوقانية
فاطمه بنت سالم بن سواد المحرزية
مزنه بنت مصبح بن خلفان الغيثية
فرح بنت خليفه بن هالل الحضرمية

أبرار بنت سالم بن عبداهلل الناصرية
عائشه بنت عبداهلل بن ناصر امبوسعيدية
عزان بن سعيد بن خلفان الذهلي
جيوفيزياء
إسراء بنت سعود بن سليمان الهنائية
نور بنت يوسف بن حارث بن سالم العبرية
شذى بنت أحمد بن خميس العيسائية
رنا بنت راشد بن سعيد الربعانية
ماجده بنت عبداهلل بن ناصر الهميمية
رفيده بنت عبداهلل بن محمد الجابرية
آمنه بنت سالم بن حميد بن سعيد الدايرية
سوسن بنت سعيد بن عبداهلل المعمرية
محمد بن سليمان بن حمد الصبحي
ماجد بن سليمان بن سيف بن حمود الهنائي
ساره بنت عمر بن مبارك العريمية
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شمسه بنت عبداهلل بن محمد العامرية
رحمه بنت يوسف بن عبداهلل الحراصية
مروان بن راشد بن سباع بن زياد الغافري
يقظان بن حمود بن ناصر الشريقي
محمد بن حمد بن سليمان بن محمد الهنائي
سالم بن علي بن سالم بن محمد الخوالدي
مخلد بن سالم بن ثاني الرواحي
سليمان بن أحمد بن حمود المحروقي
عهود بنت سعيد بن خميس الجهورية
هاجر بنت خليفه بن مصبح العمرانية
سليمان بن المر بن محمد الكلباني
أمل بنت حمدان بن حميد العامرية
علوم األرض
هيثم بن محمد بن سليمان الشكيري
سماح بنت سالم بن عبداهلل الرواحية
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حفصه بنت راشد بن حمد المنورية
سيف بن سلطان بن محمد الحارثي
إبراهيم بن منصور بن صالح العبدلي
أماني بنت صالح بن سليِّم الشقصية
لجينه بنت قيس بن عبدالعزيز البلوشية
يوسف بن سيف بن محسن المفرجي
محمد بن صالح بن محمد المكتومي
عبداهلل بن علي بن سليمان الريامي
هيثم بن علي بن سعيد بن علي الحوسني
خوله بنت شيخان بن زاهر الهنائية
تسنيم بنت عبداهلل بن حمود القاسمية
إبتسام بنت سالم بن محمد الحارثية
محمد بن سليمان بن سالم بن طوير الحاتمي
بثينه بنت ناصر بن خميس البوسعيدية
إسماعيل بن حمد بن خلفان المعمري
سميه بنت سالم بن سعيد الكندية

أيمن بن حميد بن مبارك الشعيلي
إسماعيل بن محمد بن ثني بن سيف السيابي
مازن بن سعيد بن خالد بن سالم الرشيدي
حمدان بن علي بن محمد بن عبداهلل البلوشي
أحمد بن محمد بن سعيد بن علي الفرعي
عزان بن سليمان بن سالم بن موسى البريكي
مازن بن سعيد بن محمد الخضوري
رشا بنت راشد بن عبداهلل اليحيائية
أحالم بنت علي بن عامر الحاتمية
أيمن بن محمد بن سالم بن خميس القرطوبي
خالد بن سعيد بن عبيد الشعيبي
نوره بنت عبداهلل بن سليمان البلوشية
أميمه بنت يحيى بن سعود الكندية
شهاب بن حمد بن سالم القريني
خميس بن أحمد بن خميس البلوشي
المعتصم بن خليفه بن عبداهلل السالمي

أروى بنت هالل بن علي بن سليمان الكندية
أحمد بن سالم بن ناصر بن محمد المغيري
عيسى بن سالم بن محمد الشامسي
منذر بن محمد بن حبيب المعولي
عدنان بن سالم بن عبداهلل السالمي
علوم الحاسب اآللي
صفاء بنت حمود بن حماد القصابية
منة اهلل مجدي محمد مصطفى عبدربه
عهد بنت خميس بن علي الندابية
إرم بنت سعيد بن مسعود الشقصية
الخليل بن محمود بن أحمد الخروصي
سحر بنت عبداهلل بن محسن الجابرية
هناء بنت حمد بن سالم المفضلية
جمعه بن سالم بن مسعود الفهدي
محمود بن حميد بن خليفه بن حميد الحاتمي
عائشه بنت علي بن شنين الشبلية

غانم بن علي بن سعيد المعمري
عدنان بن ناصر بن حمد المنحي
عمر بن عبداهلل بن علي الكحالي
أحمد بن عبداهلل بن سالم بن راشد السكيتي
أماني بنت سعيد بن ناصر الربيعية
محمد بن جمعه بن سعيد العفيفي
عبداهلل بن علي بن ناصر المشيقري
أيوب بن يعقوب بن محمد العزواني
زهراء بنت سعيد بن محمد المسكرية
محمود بن محمد بن سالم الشبيبي
جاسم بن يعقوب بن محمد الصبحي
فاطنه بنت سالم بن سعيد الحجرية
ياسر بن خلفان بن مبروك الشبيبي
األغبري
ناصر
بن
أحمد
بن
بدر
غانم بن سالم بن سعيد المرزوقي
المعتصم بن ناصر بن بدر الريامي
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كلية االقتصاد والعلوم السياسية

في هذا اليوم المطرّ ز بالفرح ،وأنتم تقطفون
الغراس ،وقد أينعت العقول بعد سنوات
ثمار ِ
حافلة بالجهد الدؤوب والعمل الجاد ،واأليام
الحافلة بالكد والتعب وسهر الليالي ،تسعد
كلية االقتصاد والعلوم السياسية بأن تقدم
للوطن كوكبة من طالبها وطالباتها الذين
أتموا سنوات التحصيل الدراسي في تخصصاتها
وبرامجها العديدة ،وجاء وقت التحاقهم
بميدان جديد من ميادين الحياة ،ميدان العمل
واإلنجاز واإلبداع ،متسلحين بما تلقوه من علوم
ومعارف شتى ،في مختلف االختصاصات
التجارية واالقتصادية والسياسية .ويطيب
لي بهذه المناسبة الغالية أن أقدم لخريجي
وخريجات الدفعة الحادية والعشرين من
طلبة الكلية ،أسمى آيات التهاني والتبريكات
بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم ،وعلى
قلوبنا جميعًا .وكما يفخر الخريجون بيوم
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تخرجهم ،فإن كليتهم تفخر وتفاخر بهم،
وتتطلع إلى أن يحققوا المزيد من النجاحات
العلمية والعملية في السنوات المقبلة.
لقد تميزت كلية االقتصاد والعلوم السياسية
بسمعة طيبة الهتمامها بالطالب ،ومتابعته،
فالعمل واإلخالص ديدن العاملين فيها ،ألنهم
يؤمنون أن محور العملية التعليمية هو الطالب
فلم يدخروا جهدا في دفع الطلبة نحو التميز
واإلبداع ،واالقتدار لبناء جيل يحمل على عاتقه
مستقبل الدولة ،ولهذا نأمل أن يكونوا نجوما
المعة في سماء الوطن ،وأن يحافظوا على
القيم ،والمبادئ التي تشربوها ،وأن يعكسوا
صورة الكلية التي ما بخلت عليهم يوما ،ليصبحوا
نبتة راسخة في تربة الثقافة والمعرفة والريادة.
لقد دأبت الكلية على العمل الجاد للحصول
على مكانة مرموقة ،وسمعة رفيعة ،لتكون
األكثر تميزا وإبداعا وإشراقا ،في مجاالت البحث

العلمي والتعليم وخدمة المجتمع ،وذلك من
خالل توفير بيئة مالئمة للطلبة؛ بيئة أكاديمية
هدفها رعاية اإلبداع ،والتميز واالبتكار والريادة
في كل المجاالت ،وذلك بالدعم الموصول ماليا
ومعنويا ،وبسعي الكلية نحو التميز والجودة
والمكانة المرموقة على مدار عقدين من الزمن،
فإنها ستبقى مشعل ضياء للمجتمع ،وقائدة
للتغيير ،وعنوانا للتقدم واإلبداع واالبتكار والريادة.
لقد حرصت الكلية على أن تسهم مناهجها
الدراسية ،في مختلف التخصصات ،في إنتاج
اإلنسان المتميز ،بما يملكه من علم وثقافة،
وإتقان في مجال تخصصه ،وبمهاراته
وقدراته على أداء عمله ،وكذلك تحليه
بصفات الصدق واألمانة والتفاني والتعاون،
والروح اإليجابية ،وتحمل المسؤولية ،فض ً
ال
عن تحليه بفكر معتدل ،وروح المبادرة
والمشاركة االجتماعية ،واالنفتاح على اآلخر

الجديدة.
والمعارف
العلوم
الكتشاف
أعزائي الخريجين ،مبارك لكم ما أنجزتموه،
وهنيئا لكم ابتهاجكم ،فلقد كنتم على قدر
المسؤولية ،مثاال في الجد واالجتهاد والعمل،
فأنعم اهلل عليكم بفضله وتوفيقه .واليوم
تخرجتم لتواجهوا مع الوطن تحدياته العظام،
تعملون ألجل أنفسكم ،وألجل وطنكم ،وألجل
مستقبل أزهى لكم ولألجيال القادمة .وال يفوتنا
في يوم التخرج أن نشكر جميع أعضاء هيئة
التدريس والكادر اإلداري والفني في الكلية على
ما منحوه لطالبهم من علم ،ووقت ،وجهد،
وعون صادق حتى وصلوا إلى هذا اليوم المميز
في حياتهم الذي سيخلد في ذاكرتهم لألبد.
أعزائي الخريجين ،إن دوركم في المجتمع
ال يغفله أحد ،هذا الدور الذي ينطلق من
ُحسن الخلق والمعايشة الواقعية للمجتمع
المحلي أسوة بالرعيل األول الذين أسهموا

في تطوير تلك المجتمعات كما يشهد لهم
بذلك الجميع .ويتظافر هذا األمر مع سعينا
لالرتباط مع المجتمعات الخارجية في زمن
أصبحت فيه المعرفة متاحة للجميع عبر
وسائل االتصال الحديثة .وبحكم أن العالم
أصبح قرية صغيرة وتداخلت المجتمعات
مع بعضها فال بد لنا من المواكبة المعرفية
والتدريب المستمر حتى ينعكس ذلك
إيجابا على المجتمع الذي نعمل فيه.
أعزائي الخريجين ،لما كنتم النخبة والصفوة،
فإن عليكم أن تكونوا قادة الرأي وسادة الفكر،
فعليكم بإعمال عقولكم ،وال تأخذوا العلم
إال مع دليله ،فمع تفوقكم في علومكم،
ينبغي أن يكون كل واحد منكم مبدعًا
ّ
والثقافة وريادة األعمال،
في قضايا الفكر
فإن فعلتم ،كنتم صدور مجالس العلم
والفكر .إننا كلنا أمل بأن تستغلوا ما حباكم

اهلل عز وجل من قدرات شخصية ،ومميزات
ذاتية ،في االستفادة من جميع التطورات
التكنولوجية في عصرنا الحديث ،وتسخيرها
كل في مجاله ،لتنهضوا بذواتكم ،ويتقدم
الوطن بكم ،وتسعد السلطنة كلها بإذن اهلل.
وفق اهلل جميع أبنائنا وبناتنا في كلية االقتصاد
والعلوم السياسية إلى المزيد من التفوق
والسداد على طريق الحق والخير ،ونسأل اهلل
أن ينفع بهم بلدنا الحبيب سلطنة عمان،
ونكون جميعًا سببًا في رفعته وتقدمه،
تحت الرعاية السامية لموالنا صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد حفظه اهلل ورعاه.

الدكتور /خميس بن حمد اليحيائي
عميد كلية االقتصاد والعلوم
السياسية
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إدارة العمليات
فردوس بنت راشد بن سليمان المحروقية
مصطفى بن عبداهلل بن مالن البلوشي
زوينه بنت علي بن سالم الحارثية
أماني بنت صالح بن حميد المعمرية
بثينه بنت خلف بن سيف الصبحية
وفاء بنت مسعود بن صالح بن رهين الصبيحية
ساره بنت محمد بن حمد بن حمود الوهيبية
إسراء بنت أحمد بن مهنا بن سماح المقيمية
إسراء بنت عبدالخالق بن أحمد الشحية
بشير بن سليمان بن ناصر بن سعيد البشري
عقيله بنت حسين بن علي العجمية
سليمان بن ناصر بن سالم المزروعي
ميمونه بنت عبداهلل بن حمد بن سالم المنورية
ياسمين بنت موسى بن حارث العبرية
صابرين بنت محمد بن صالح العبادية
رايده بنت راشد بن محمد بن حمد الشبيبية
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أنوار بنت خلف بن حارث الذهلية
فردوس بنت حمد بن سيف الشبيبية
مها بنت محمد بن خميس العريمية
دعاء بنت وحيد بن محمد الشعيلية
غاليه بنت خلفان بن عبداهلل بن سالم الكيتانية
فاطمه بنت محمد بن ربيع بن سالم الهنائية
إنتصار بنت عبداهلل بن سعود السنانية
عروب بنت سعود بن سالم بن سيف اليحمدية
ميرا بنت عادل بن محمود البلوشية
إسراء بنت حسين بن محمد بن عبداهلل اللواتية
سميه بنت عبداهلل بن سالم الفزارية
هاجر بنت محمد بن سعيد بن محمد البوصافية
نوف بنت ناصر بن حمد بن خميس الرمحية
رفيده بنت عبداهلل بن محمد الحوقانية
الزهراء بنت ناصر بن سعيد العدوانية
منذر بن حمد بن محمد الجابري
بلقيسبنتجمعهبنمحمدبنخميسالهنائية

آالء بنت خلفان بن سالم السليمية
إسحاق بن راشد بن عبداهلل بن محمد المعمري
زهره بنت سعيد بن أحمد المرجبية
ساره بنت سليمان بن سالم السالمية
العنود بنت سعيد بن حمدان اللويهية
أميره بنت أحمد بن سليمان البلوشية
محمود بن خليفه بن عامر الصوافي
أحمد بن هالل بن سالم بن راشد الصوافي
عماد بن عامر بن راشد بن عالي الشبيبي
محمد بن عبدالنبي بن أحمد البلوشي
هيثم بن إبراهيم بن سعيد الهنائي
هاجر بنت سعيد بن مبيوع بن محمد الحمدانية
شريفه بنت علي بن حمدان العجمية
فاطمه بنت سعيد بن جابر بن حليس الوهيبية
يونس بن سليمان بن مسعود التوبي
رويه بنت علي بن حمدان الناصرية
محمد بن سالم بن علي بن عبداهلل السناني

مازن بن علي بن حمود بن عبيد المعمري
هاني بن حمد بن سالم البطاشي
وفاء بنت سعيد بن سبيت المخينية
سعيد بن عبيد بن سعيد الهاشمي
حارث بن حميد بن سليمان بن سعيد اليعربي
عاصم بن سعيد بن عبداهلل الشيدي
زينب بنت محمد بن شامس الرواحية
محمد بن سيف بن محمد الهنائي
إنتصار بنت عبدالرحيم بن منصور الهاللية
بشرى بنت علي بن سالم المسرورية
محمد بن ناصر بن سعيد بن سالم السناني
هاجر بنت جمعه بن عبداهلل بن مبارك العريمية
إسماعيل بن حمود بن سعيد العامري
عبداهلل بن حمود بن سعيد بالمحروقي
وليد بن سالم بن قنيط الرزيقي
عمار بن يحيى بن حمد بن سلطان المشايخي
محمد بن صالح بن سليمان الكندي

سعيد

بن

حميد

بن

سعيد

العامري

اإلحصاء التجاري
نور بنت صالح بن سالم الغيالنية
فاطمه بنت طاهر بن عبدالرحمن بن عمر باعمر
أفراح بنت محمد بن حميد بن راشد الحاتمية
جواهر بنت خلفان بن جابر بن سعيد الهطالية
منال بنت محمد بن سالم القصابية
عائشه بنت عبداهلل بن خلفان الخروصية
جهينه بنت محمد بن بريك الكيومية
ورده بنت حمود بن علي بن أحمد الحمراشدية
آسياء بنت سيف بن سالم بن ناصر الشكيلية
نهال بنت راشد بن سيف بن محمد الجساسية
آمنه بنت محمود بن عبداهلل بن علي البلوشية
سيف بن مطر بن سيف النعيمي
سميه بنت خليفه بن عبداهلل بن مصبح الهنائية
علي بن أحمد بن علي الحبسي

علي بن صالح بن علي الحاتمي
عبير بنت حمد بن هالل بن علي البوسعيدية
طالل بن سعيد بن مبارك البرطماني
غدير بنت أحمد بن محمد بن علي العجمية
مازن بن سيف بن سعيد البدري
ريم بنت محمد بن مسلم بن عموش ثوعار
صالح بن علي بن صالح الغنبوصي
آمنه بنت حميد بن حمد الجنيبية
لطيفه بنت سالم بن محمد الشبلية
حمده بنت خليفه بن مرهون الخميسية
محفوظه بنت درويش بن حسن المعمرية
اإلدارة
هناء بنت فريح بن عيسى بن سعيد الهنائية
أحمد بن علي بن بدر البوسعيدي
جواهر بنت سالم بن حمد الوشاحية
خالصه بنت راشد بن عبداهلل االسماعيلية
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ميسم بنت محمد بن علي الشنفرية
هنا بنت سعيد بن محمد النعمانية
عباس بن مرتضى بن محسن بن حسن اللواتي
أروى بنت أحمد بن يعقوب بن خلفان العامرية
بثينه بنت محمد بن علي البلوشية
عايده بنت ناصر بن حمد الهنائية
محمد بن سجاد بن عبداهلل اللواتي
عائشه بنت عبداهلل بن سعيد الساعدية
عائشه بنت حميد بن سالم الحارثية
جوخه بنت ناصر بن علي الطوقية
فاطمهبنتعبداهللبنحمدانبنحيدرالخابورية
مرعي بن راشد بن عبداهلل السيابي
بثينه بنت حميد بن حمد بن علي الحارثية
معمر بن طارق بن عبداهلل السناني
مريم بنت خالد بن هالل الخليلية
معاذ بن محمد بن ناصر الشريقي
جلندى بن الخليل بن عبداهلل بن خلف الخروصي
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مروه بنت حمدان بن سيف بن محمد الناصرية
عبداهلل بن محمود بن محمد الهنائي
سعيد بن أحمد بن سيف المنجي
الواثق باهلل بن قحطان بن ناصر البوسعيدي
نصراء بنت حميد بن محمد التميمية
روان بنت عبداهلل بن راشد العريمية
مازن بن علي بن محمد الشحي
سعيد بن سالم بن سعيد الحوسني
وفاء بنت سالم بن عامر الحضرية
حسين بن محمد بن خميس بن غلوم الخابوري
عائشه بنت عبداهلل بن محمد السليمية
أسامه بن محمد بن راشد العريمي
مضر بن سالم بن راشد الكلباني
محمد بن خليفه بن سلطان بن سعيد الربيعي
كوثر بنت عبداهلل بن حمدان العبرية
أمل بنت عبداهلل بن هالل الخروصية
زوينه بنت هالل بن محمد اللمكية

حسني بن مبارك بن مسلم الصلطي
تقيه بنت محمود بن عبداهلل العجمية
جواهر بنت محمد بن سالمين البادية
علي بن محمد بن سليمان البلوشي
علي بن صالح بن أحمد البلوشي
ماجد بن علي بن سعيد بن سالم الخروصي
مروه بنت حميد بن عبداهلل البدواوية
بلقيس بنت سالم بن سعيد بن علي اليحيائية
هالل بن خليفه بن عبداهلل الغافري
محمود بن خميس بن علي الهاشمي
سعيد بن سالم بن حمد النعيمي
سعاد بنت راشد بن علي المقبالية
سالم بن سعيد بن حمود البداعي
هالل بن حمد بن عبيد بن محمد الربخي
سالم بن سرور بن عبيد بن سرور الشكيلي
حمود بن هالل بن حمود بن حمد المعمري
حمود بن علي بن حمود الصبحي

أنغام بنت أحمد بن الحاج يوسف الزدجالية
زكريا بن ياسر بن علي القصابي
حامد بن عامر بن سالم السعيدي
يحيى بن راشد بن عبداهلل الريامي
فيصل بن سالم بن صالح بن حارب الحراصي
ليلى بنت عيسى بن يوسف البحرانية
حسين بن سعيد بن خلفان بن مبارك البريكي
أحمد بن سعيد بن بخيت المهري
عبداهلل بن محمد بن عبداهلل آل عبدالسالم
محمد بن سالم بن ناصر بن عيسى السليماني
محمد بن خالد بن هالل بن سالم الرواحي
جواهر بنت علي بن راشد الجرادية
االقتصاد
رايه بنت سعد بن سعيد البوسعيدية
آمال بنت سعيد بن مبارك البطاشية
شمسه بنت راشد بن عامر الحنظلية

عبداهلل بن محمد بن عبداهلل المحروقي
المها بنت حمد بن راشد بن سعيد البلوشية
اسمى بنت محمد عزت اسماعيل
شهد بنت سيف بن حمد بن سيف السلمانية
عبير بنت سليمان بن حمود بن صقر المعمرية
خالد بن عبداهلل بن هاشل المسكري
نورجيهان بنت محمد بن سيف القرشوبية
مروه بنت مبارك بن خليفه السالمية
سندس بنت أحمد بن محمد الفارسية
لمى بنت باسم بن سعيد السريرية
سامي بن سليمان بن عبداهلل المياحي
شهال بنت ناصر بن عبداهلل النعمانية
زينب بنت خليفه بن خاطر البدرية
نوره بنت سعيد بن عديم بن سليمان الحضرمية
مرام بنت علي بن عبداهلل السنانية
وائل بن حميد بن سالم بن بدر الكلباني
سبأ بنت سعيد بن عبداهلل الحارثية

حمزه بن علي بن حمد الطائي
أحمد بن سعيد بن خلفان بن محمد الحارثي
مبارك بن سليمان بن مبارك النعماني
ياسر بن يحيى بن سليمان بن حمود المحروقي
أحمد بن عبداهلل بن عيسى بن صالح البلوشي
منذر بن حمود بن ناصر بن حمود الهاشمي
أنوار بنت مسلم بن عيسى تبوك
بدريه بنت سيف بن عبداهلل الجابرية
محمد بن ناصر بن سيف بن هندي السعدي
سليمان بن حميد بن محمد بن حمد البراشدي
عبداهلل بن سيف بن سالم العامري
ناصر بن سعيد بن سالم بن حمد النصيري
إيمان بنت فواز بن عرفه بيت عبدالغفور
عمير بن سلطان بن محمد الهاشمي
منتصر بن سالم بن خالد البلوشي
يعرب بن ناصر بن علي بن بدر الحوسني
عبيد بن سالم بن دغيميل الوهيبي
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التسويق
نوفل بن داود بن جعفر اللواتي
رناد بنت نبيل بن أحمد الرواس
ظنينه بنت مرزوق بن زيد المغربية
عائشه بنت خميس بن حسن البلوشية
خميس بن راشد بن خميس الشعيبي
عائشه بنت خميس بن سالم العرفاتية
نوف بنت خليفه بن راشد بن مسعود الراجحية
بيان بنت صالح بن جابر اليافعية
مروه بنت محمد بن سليمان الخروصية
سناء محمد علي بلقاسم الوسالتي
جواهر بنت راشد بن سعيد البادية
عبير بنت عبداهلل بن حمد بن حمود العاصمية
مختار بن عبداهلل بن سالم المحروقي
رحمه بنت عبداهلل بن محمد البلوشية
نوف بنت علي بن ناصر بن عامر الشكيلية
نوح بن ناصر بن علي المخيني

80

جمانه بنت جمال بن يعقوب البلوشية
في بنت كميل بن ماجد بن هاشم الموسوية
سعيده بنت حريمل بن سعيد الشكيلية
باسمه بنت علي بن راشد بن عبيد الفارسية
جهينه بنت حارث بن مرهون العبرية
المعتز بن منصور بن ناصر بن علي الصقري
محمد بن نورالدين بن عبداهلل الفارسي
ميثى بنت عبداهلل بن خلف الفارسية
نوف بنت ياسر بن حمود بن حمد المعمرية
هاجر بنت راشد بن عبداهلل الزعابية
دعاء بنت علي بن راشد الفزارية
سلطان بن حمد بن حمود بن ناصر الحجري
محمد بن سلطان بن حمدان الريسي
حاتم بن خليفه بن راشد البداعي
نور بنت ناصر بن هالل بن ناصر المعولية
فيصل بن يحيى بن محمد الفارسي
عمر بن مبارك بن سعيد الهاشمي

فاطمه بنت عبداهلل بن سعيد الشبلية
المعتصم بن هالل بن حمد البوسعيدي
عامر بن أحمد بن سعيد الحارثي
جابر بن ناصر بن مسعود العزري
العلوم السياسية
ميساء بنت محمد بن عبداهلل الجابرية
المالية
أماني بنت عامر بن سعيد الحارثية
ساره بنت هالل بن حمود الحارثية
منال بنت حمد بن زهران بن سليمان المحروقية
خوله بنت هالل بن ناصر المصلحية
شهاب الدين بن سعيد بن محمد الرواس
إنتصار بنت أحمد بن عبداهلل بن سالم الصارمية
عمار بن ياسر بن حميد الموسوي
زهراء بنت جمعه بن عبد الحسين اللواتية

ناصر بن عبداهلل بن ناصر الجعفري
عبداهلل بن جمعه بن محمد الجامعي
عمار بن سعيد بن خلفان الزيدي
نور الهدى بنت محمد بن عارف
ماريه بنت علي بن سالم المحروقية
شهد بنت صالح بن عمر الهنائية
محمد بن مرتضى بن محسن اللواتي
نور بنت عبداهلل بن مسعود بن سعيد الرطيبية
فاطمه بنت عبدالفتاح بن محمد نور الشحية
سليمان بن سيف بن ناصر بن حمود الصبحي
خميس بن سيف بن سالم الشيدي
أميره بنت صالح بن عبدالكريم البلوشية
مزون بنت حمود بن سعيد بن سيف الهاشمية
أمتثال بنت عبداهلل بن محمد الريامية
هاجر بنت حمد بن علي العبرية
هاجر بنت منصور بن ناصر النبهانية
دعاء بنت أحمد بن محمد الرمضانية

ليانا بنت سليمان بن داود البلوشية
إبراهيم بن ناصر بن علي بن سيف العزري
فاطمه بنت علي بن رمضان بن سليمان اللواتية
أحمد بن جمال بن حمد العاصمي
رجوى بنت عبداهلل بن سالم البلوشية
وعد بنت جمال بن سالم بن محمد الشعيبية
جواهر بنت سيف بن عبداهلل بن ساعد الشبيبية
المهند بن صالح بن علي البلوشي
مرام بنت محمود بن إسماعيل الرئيسية
لينه بنت محمد بن أبوبكر بن سالم الغسانية
وصال بنت حمد بن محمد المحروقية
منيره بنت خلف بن مسلم بن المر البحرية
أسماء بنت سالم بن جمعه المويتية
نمارق بنت محمد بن طالب بن سيف المعولية
تميمه بنت محمد بن حمود بن راشد التمتمية
مريم بنت عبداهلل بن علي الظهورية
رقيه بنت محمد بن حامد بن محمد السيابية

بثينه بنت وليد بن يعقوب السعدية
نسرين بنت خيري بن رمضان صابر
غاده بنت سالم بن عبداهلل الجفيلية
نوف بنت حميد بن سالم بن حميد اللمكية
الزهراء بنت أزهر بن أحمد بن سليمان الكندية
أميره بنت بدر بن هالل العلوية
شريفه بنت أحمد بن مطر البوسعيدية
هاجر بنت سعيد بن مبارك بن سعيد المطاعنية
هاجر بنت محمد بن سيف الحضرمية
مارنج بنت محمد بن رحيم بخش البلوشية
لمياء بنت محمد بن سالم بن هديب الرحبية
كوثر بنت عقيل بن حسن اللواتية
حاكمه بنت ثابت بن حمد بن سلطان المجعلية
بثينه بنت أحمد بن سعيد بن ناصر الجهورية
صفاء بنت يحيى بن عبداهلل الحضرمية
زلفى بنت سيف بن حبيب البطاشية
جواهر بنت محمد بن سعيد الهنائية
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بدريه بنت سليمان بن علي المؤنسية
ميره بنت علي بن حسن البلوشية
مروج بنت خالد بن هالل السعدية
أنفال بنت سالم بن هويشل بن سليم السيابية
محمد بن عمر بن سالم المرهون
سعيد بن سالم بن سليمان بن محمد النعماني
فاطمه بنت مرهون بن مسعود الغيثية
حنان بنت سعيد بن علي الفارسية
ثويبه بنت عدي بن محمد بن عزان البطاشية
أنوار بنت حمدان بن سالم االزكية
بثينه بنت خلفان بن محمد الحضرمية
زهراء بنت سعيد بن سيف العجمية
بسمله بن جبر بن ناصر البوسعيدي
ساره بنت سالم بن مبارك بن محمد المزيدية
سالم بن عبداهلل بن راشد بن عبداهلل الحاتمي
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المحاسبة
إشراق بنت يعقوب بن محمد الوائلية
أثير بنت سليمان بن سالم العادية
طارق بن نجيب بن علي الرواس
روجينه بنت قاسم بن محمود الزدجالية
ريم بنت سلمان بن راشد آل فنه العريمية
محمد بن سيف بن عبداهلل الجابري
مروان بن علي بن حسن بن صالح الفارسي
ساره بنت حمود بن سعيد التوبية
إبراهيم بن محمد بن عبداهلل البلوشي
آمنه بنت سالم بن راشد الشبلية
نوره بنت سعيد بن محمد بن سعيد المقبالية
مروه بنت عبداهلل بن محمد النوفلية
سعاده بنت سلطان بن سعيد الحبسية
أحمد بن سعيد بن ماجد الحارثي
أسعد بن راشد بن سعيد الحجري
فاطمه بنت أحمد بن سعيد بن حميد الحسنية

أماني بنت عبداهلل بن سيف الشيدية
مريم بنت أحمد بن علي بن محمد البلوشية
طارق بن جبر بن محمد األغبري
هاجر بنت حمدان بن سعيد بن حمدان الكندية
مريم بنت عبداهلل بن حميد البحرية
أحمد بن سعيد بن سالم بن عبداهلل الصبيحي
محمود بن محمد بن مبارك البوسعيدي
حكيمه بنت محمد بن عامر بن أحمد المعشنية
اميمه بنت وليد بن سالم بن مطر العامرية
صفاء بنت خميس بن سعيد بن شامس الجابرية
منتظر بن محمدعلي بن شعبان اللواتي
أحمد بن عبداهلل بن راشد الراسبي
أبرار بنت يحيى بن حمد بن حمود الفارسية
نسيم بنت سالم بن حمد بن حمود الشبلية
إيمان بنت زايد بن سعيد بن سيف الحاتمية
آمنه بنت موسى بن جميل العريمية
مريم بنت مبارك بن محمد بن حامد اليعقوبية

مازن بن الفضل بن عبداهلل االنصاري
فهد بن محمود بن مزار بن محمد الزدجالي
جوخه بنت محمد بن أحمد االسماعيلية
حمد بن سالم بن سعيد القنوبي
ليث بن محمد بن سيف الجفيلي
سميه بنت حميد بن راشد الحاتمية
إدريس بن إبراهيم بن ناصر الزدجالي
ماجد بن محمد بن سعيد بن أحمد العبيداني
حمد بن سيف بن حمد بن سلطان الزيدي
منذر بن عبداهلل بن عامر بن حليس الرزيقي
منال بنت يوسف بن حمد بن سالم اللمكية
شعله بنت ناصر بن سيف الهاشمية
زينب بنت أحمد بن الحاج يوسف الزدجالية
نور بنت حمد بن محمد بن عبداهلل البيتية
شروق بنت سالم بن غريب الحضرمية
هالل بن محمدنواز بن محمدامين البلوشي
عماد بن حميد بن علي بن محيل الخاطري

سالمه بنت عبداهلل بن حاكم الشبيبية
مزنه بنت عبداهلل بن يوسف البلوشية
نوار بنت عبداهلل بن علي الكلبانية
هبة اهلل بنت إبراهيم بن يوسف األغبرية
زمزم بنت سعيد بن عبداهلل النبهانية
نورس بنت علي بن عوض بن خميس العلوية
فريده بنت فيصل بن حمد بن سليمان الوهيبية
عهود بنت حمود بن زاهر بن حمود السيابية
مالك بنت زايد بن حمود الهنائية
أسعد بن سالم بن علي بن سالم الخميسي
جهينه بنت عبداهلل بن سعيد السالمية
زياد بن أحمد بن سعيد بن فارح البهانته
أمانى بنت ياقوت بن حافظ الصبحية
ماهر بن حميّد بن جابر الوهيبي
حاتم بن محمد بن راشد المعمري
خليفه بن عبيد بن سعيد الجابري
صالح بن محمد بن ناصر الريامي

زاهر بن ناصر بن سعيد الراشدي
حمد بن زايد بن عبيد بن حمد الهاشمي
علي بن أحمد بن نصيب الشنفري
زينب بنت سالم بن حسين البوسعيدية
محمد بن مسعود بن سعيد السنيدي
ساره بنت حمود بن سليمان الراشدية
نظم المعلومات
روان بنت سالم بن محمد بن برهام باعمر
الزهراء بنت يحيى بن إبراهيم السرحنية
ميعاد بنت علي بن عبدالحسين اللواتية
رقيه بنت نبهان بن سيف اللمكية
لطيفه بنت علي بن عيسى بالحاف
سالم بن حمد بن ماجد بن هالل الحارثي
عفراء بنت حمود بن محمد البروانية
نور بنت ناصر بن سالم الذهلية
زينب بنت علي بن طارش بن حسين البحرانية
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قيس بن زاهر بن عامر الشيباني
أحمد بن إبراهيم بن يحيى الرواحي
الزهراء بنت سليمان بن سيف الغتامية
محمد بن طالب بن حمدان الفارسي
الزليخاء بنت حميد بن محمد الرواحية
سلطان بن سليمان بن ناصر بن عبداهلل البداعي
مروه بنت سالم بن سعيد بن سلطان الزعابية
مروه بنت حمود بن راشد بن محمد السمرية
أفراح بنت سيف بن سالم الحوسنية
مزنه بنت خلفان بن عبيد البلوشية
شريفه بنت خليفه بن علي االسماعيلية
صالح بن شامس بن خلفان المقبالي
مريم بنت جمعه بن عبداهلل المحيجرية
منال بنت سهيل بن حمد اليحمدية
يوسف بن محمد بن عبداهلل بن حمد المحروقي
تماضر بنت علي بن سعيد الحوسنية
وضحه بنت أحمد بن محمد الرواحية
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عبدالحميد بن أحمد بن محمد بن أحمد الريامي
مروه بنت خليفه بن سيف الشكيلية
شيماء بنت راشد بن جمعه بن خلفان الزهيمية
بدر بن ناصر بن سليم الرحبي
فهد بن عبداهلل بن سالم السعدي
هاجر بنت عبداهلل بن سعيد المحروقية
أحمد بن محمد بن سعيد العبادي
أحمد بن سعيد بن علي بن عبداهلل المالكي
عذراء بنت سالم بن سيف النوفلية
عبير بنت فرحان بن بلوشي العامرية
حفصه بنت حمدان بن علي بن حسن الفزارية
أحمد بن حمود بن علي الحضرمي
نفله بنت حمد بن سلطان الجحافية
ثرياء بنت هالل بن محمد السلطية
بثينه بنت سالم بن علي العبرية
هاجر بنت محسن بن سعيد بن حمد العزرية
عبداهلل بن سليمان بن عبداهلل الغافري

جهينه بنت محمد بن طالب بن راشد المعمرية
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كلية الطب والعلوم الصحية

تأسست كلية الطب والعلوم الصحية
بجامعة السلطان قابوس في عام  1986تزام ًنا
مع افتتاح جامعة السلطان قابوس؛ وتضم
قسما أكاديميًا ،إضافة إلى وحدة
الكلية 19
ً
التعليم الطبي ،وتبلغ القدرة االستيعابية
السنوية لبرنامج الطب ( 130 )MDطالبًا ،إذ
طبيب وطبيبة حتى عام
تخرج أكثر من ()2000
ٍ
 .2016ويتطلب إتمام برنامج تدريس الطب
ست سنوات كحد أدنى .ويرتكز منهج هذا
البرنامج على الطالب ،ويتمحور حول مخرجات
التعليم ،وتتشكل قاعدته من مجموعة
من العروض التقديمية السريرية المصحوبة
باكتساب الخبرة السريرية المبكرة إلى جانب
المشاركة المجتمعية .ويشتمل هذا المنهج
على مكوّ ن بحثي ،ويمنح دارس الطب َخيَار
الحصول على درجة البكالوريوس (العلوم
الصحية) إضافة إلى درجة اإلجازة في الطب
( )MDمن خالل دراسة سنة أكاديمية إضافية.
ويشجع البرنامج الطلبة على ممارسة

التع ّلم الذاتي ،كما يحفز المدرسين على
التجريب والتحديث في األساليب التدريسية.
ً
أيضا برنامج العلوم الطبية
وتقدم الكلية
الحيوية ،والذي يمنح درجة البكالوريوس
بقدرة استيعابية سنوية تبلغ  25طالبًا،
ودرجة الماجستير في برنامج العلوم
الطبية الحيوية (منذ عام  )2001ودرجة
الدكتوراة في هذا البرنامج (منذ عام .)2009
تقتضي رسالة جامعة السلطان قابوس
تعليم وتدريب الطلبة لتخريج كوادر مؤهلة
لالنخراط في سوق العمل للمساهمة في
والتزاما بهذه الرسالة
التنمية بالسلطنة،
ً
تسعى كلية الطب والعلوم الصحية إلى
تعليم وتدريب الطلبة ليكونوا خرجين
مؤهلين لممارسة المهنة بكفاية عالية
مع القدرة على التخصص في شتى
مجاالت الطب والعلوم الصحية وااللتزام
بالتعليم الطبي والتطور المهني المستمر.
تمتلك الكلية مرافق ممتازة مزودة بأحدث

التقنيات ،ويجري التدريس السريري في
مستشفى جامعة السلطان قابوس
ومستشفيات وزارة الصحة ،كما يجري
التدريس كذلك في مختبر المهارات
بالكلية والذي يحتوي على مختلف الوسائل
التعليمية المساعدة من محاكيات سمعية
بصرية ،وبرامج كمبيوتر ،ونماذج ،ومجسمات
بشرية ،وهو مجهز ً
أيضا الستخدام المرضى
المتصنعين /المرضى الحقيقيين في
التدريس ،إضافة إلى أن المختبر متصل
بغرف العمليات بمستشفى الجامعة لعقد
مؤتمرات عن بعد مباشرة عبر اإلنترنت.
إثر ذلك تنمو المقدرة البحثية للكلية نموً ا
مطردً ا ،فهي تتمتع في الوقت الحالي
بمرافق جيدة وموارد بشرية ،وفرص
للتمويل (على أساس تنافسي) من الكلية
والجامعة ومجلس البحث العلمي .كما
بدأت الكلية في عام  1997إصدار (مجلة
جامعة السلطان قابوس الطبية) والتي تمت

أرشفتها في قاعدة بيانات (بيبمد سنترال)
وفهرستها في قاعدة البيانات (سكوبس).
رفيعا على المستويات
وتلقى الكلية تقديرًا
ً
الوطنية واإلقليمية والدولية ،وتؤدي دورًا
ً
نشطا لضمان استمرارية مهمتها في تعزيز
الخدمات الطبية ،والتعليم ،والبحث إلى
جانب أنها تقود الكثير من أنشطة التوعية
بالمجتمع .وكان ألطباء كل من الكلية
ومستشفى الجامعة دور أساسي في إنشاء
المجلس العماني لالختصاصات الطبية،
وال يزالون يؤدون دورًا رئيسيًا في تشغيل
أنشطته .ويحظى عدد من أقسام الكلية
ومستشفى الجامعة باالعتراف الدولي
باعتبارها مراكز امتحانات مهنية دولية حيث
يقوم األطباء بالمشاركة في هذه االمتحانات.
ومن أبرز اإلنجازات األخيرة للكلية هو الحصول
على االعتماد الدولي لبرنامج الطب ()MD
من جمعية التعليم الطبي لمنطقة شرق
المتوسط واالتحاد العالمي للتعليم الطبي،

وذلك في عام  ،2013وكذلك االعتماد الدولي
لبرنامج العلوم الطبية الحيوية من المعهد
البريطاني للعلوم الطبية الحيوية عام .2015
وقد قدمت كلية الطب والعلوم الصحية
بجامعة السلطان قابوس إسهامات بارزة
تجاه التعليم الطبي من حيث المناهج
المبتكرة واألساليب المتجددة ،وقامت
بإجراء أبحاث تحظى بتنافسية دولية
عالية ،أهلتها لنيل جائزة الشيخ حمدان بن
راشد ألفضل كلية  /معهد  /مركز طبي
في العالم العربي عن الدورة 2014-2013م.

أ.د عمر الرواس
عميد كلية الطب والعلوم الصحية

دُ ْك ُتور فِ ي ِّ
الطب ()MD
عبدالحميد بن صالح بن عبداهلل الهنائي
سالم بن بدر بن علي بن محمد الرقيشي
مريم بنت محمد بن زاهر الفهدية
ساره بنت خميس بن سالم الراسبية
نور بنت يوسف بن عبداهلل الوهيبية
عائشه بنت سالم بن حمود الشعيبية
آمين بن أثيل بن أحمد كمونه
ناديه بنت علي بن سلطان المبيحسية
صفاء بنت عبداهلل بن سعيد العوفية
أسماء بنت سالم بن محمد المقرشية
زلفى بنت خلفان بن محمد الشبلية
سالم بن أحمد بن سالم بن صالح البوسعيدي
زكيه بنت علي بن سعيد المنذرية
أماني بنت إبراهيم بن يحيى الرواحية
أسامه بن صالح بن عايل العامري
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أميره بنت راشد بن سيف الحراصية
زياد بن سعيد بن زهران الغريبي
مسعود بن سالم بن بخيت بن سالم كشوب
هناء بنت هالل بن حمد العبرية
أميمة بنت محمد بن حبيب بن سالم الحراصية
مروه بنت أحمد بن سعيد الغافرية
خديجه بنت سعود بن خميس الراسبية
كاذيه بنت خليفه بن أحمد القصابية
نرجس بنت ناصر بن يعقوب الخروصية
زينب بنت سعيد بن منصور النافعية
فاطمه بنت ربيع بن مبارك العريمية
الثرياء بنت علي بن حمد السنانية
أسامه بن سليمان بن علي الشعيلي
نوره بنت ناصر بن راشد بن مبارك العلوية
شيماء بنت عبداهلل بن سيف السديرية
أحالم بنت سيف بن سليمان النخيلية
سليمه بنت علي بن سعود المسرورية

ميثاء بنت حمد بن سعيد السيبانية
بثينه بنت حمدان بن علي البرختية
هاجر بنت محمد بن سعيد بن حمد العامرية
أسيل بنت عبداهلل بن محسن الراشدية
محمد بن تميم بن محمد الشرجي
عزه بنت ناصر بن سالم الخروصية
يسرى بنت ناصر بن سعيد الحراصية
مسعود بن سالم بن سعيد السيفي
سوسن بنت سالم بن مسلم الخالسية
سميه بنت محمد بن أحمد السعدية
عبير بنت أحمد بن حمد بن حمود السيابية
وفاء بنت عبداهلل بن محمد البلوشية
رياء بنت مسعود بن حميد اليحيائية
عالء بن مصطفى بن تقي بن محمد اللواتي
سالم بن مسلم بن أحمد كشوب
ريا بنت سالم بن ماجد البوسعيدية
وسام بن سالم بن سيف المغيري

أحمد بن غاصب بن سعيد العلوي
بثينه بنت سليمان بن عبدالرحمن الحمادية
فاطمه بنت محمد بن مهنا الكندية
مصلح بن حميد بن عبداهلل المصلحي
جواهر بنت حمود بن سعيد النعمانية
مزنه بنت سالم بن محمد المقرشية
نوف بنت علي بن مبارك الغمارية
منال بنت محمد بن عادل المغيرية
علياء بنت محمد بن سعيد البوسعيدية
خالد بن سالم بن خالد الريسي
الحميري
علي
فيصل
ديمة
إخالص بنت سليمان بن علي الربخية
إيمان بنت جمعه بن مبروك الحبسية
أميمه بنت سليمان بن علي الكلبانية
إكرام بنت محمد بن سالم العبرية
لطيفه محمد عبدالقادر درويش المطاوعه
رياء بنت عبداهلل بن محمد الرواحية

مريم بنت محمد بن علي الكمزارية
عبدالرضا
بن
زهير
بن
سرمد
حميد بن سليمان بن خلفان الكلباني
أمل بنت عبداهلل بن سعيد الهنائية
براءه بنت طالب بن أحمد العجمية
أنوار بنت سيف بن عبداهلل المعولية
دالل بنت عبيد بن سرور الحارثية
بلقيس بنت راشد بن سيف بن مصبح المحرزية
سالم بن راشد بن سالم القمشوعي
أسعد بن عبداهلل بن شطيط الحبسي
فيصل بن راشد بن سالم الشافعي
إيمان بنت حمد بن علي بن حمد المحاربية
علي بن محمد بن عبيد الجعفري
مجاهد بن سالم بن علي الكلباني
عصام بن علي بن سعود الرحبي
محمد بن خلفان بن عديم الشريقي
ماريه بنت عبداهلل بن إبراهيم الشيزاوية

عبداهلل بن عمر بن عبدالرحمن البلوشي
هدى بنت سعيد بن عيسى الراجحية
مها بنت عيد بن خلفان الشكيلية
مزنه بنت محمد بن عبداهلل بن علي الفارسية
أحمد بن حمود بن سعيد المعمري
جهاد بنت يعقوب بن علي الخربوشية
علي بن رضا بن تقي القبطان
عمر بن راشد بن سند الحاتمي
وعد بنت انس بن عبداهلل السليميه
هشام بن إبراهيم بن سعيد الهنائي
منيره بنت جمعه بن راشد الجعفرية
زياد بن حسن بن سعيد الشقصي
عمار بن ياسر بن خلفان اللمكي
عمر بن أحمد بن سعيد السنيدي
هدى بنت مرهون بن مسعود الغيثية
وليد بن خصيب بن ناصر المخمري
محمد بن عبداهلل بن سالم الشريقي
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أحمد بن سليمان بن محمد بن مهنا الهنائي
آالء بنت إبراهيم بن سيف الحمدانية
محمد بن سالم بن سيف الغماري
يحيى بن خلفان بن محمد العبري
ميمونة بنت سالم بن حميد بن سالم الذهلية
نجالء بنت سعيد بن خلفان المقبالية
محمد بن سليمان بن حمود العزري
إبتسام بنت سالم بن سليمان الحامدية
أسعد بن محمد بن سالم بن مبارك الهنائي
عبير بنت محمد بن مرهون السالمية
أروى بنت سعيد بن سلطان الجابرية
أسعد بن سعيد بن سليمان الجابري
سعيد بن عبداهلل بن سليمان المجيني
عبداهلل بن ماجد بن ضاوي بن ماجد السالمي
مريم بنت حمد بن سعود الريامية
أنس بن إبراهيم بن خميس العلوي
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أميره بنت سالم بن حميد الهطالية
العلوم الطبية الحيوية
نور بنت محمد بن سيف الفضيلية
أماني بنت عبد الفتاح بن خميس الرجيبية
هبه بنت سالم بن مبارك العبرية
خلود بنت خليفة بن محمد الشريانية
أسماءبنتسليمانبنسعيدبنسليمانالغالبية
أسماء بنت حمود بن علي الحضرمية
وفاء بنت حمد بن سعيد بن حمد المالكية
مريم بنت محمد بن خلفان البادية
زهراء مرزوق جعفر حسن مرزوق
مزنه بنت سعيد بن راشد بن حمد المعمرية
هاجر بنت سعيد بن السبع بن عبداهلل الشكيلية
سلمى بنت راشد بن سالم بن حمود البدرية
صفاء بنت محمد بن أحمد الشبلية

عائشه بنت خميس بن حمد بن سيف المعمرية
هاجر بنت محمد بن سويد بن راشد البادية
حليمة بنت سعيد بن علي التميمية
سمر بنت سعيد بن علي بن حمود الغافرية
أميره بنت صالح بن علي بن راشد الكندية
ماريه بنت راشد بن سعيد البلوشية
نهى بنت مبارك بن عبداهلل بن سالم المسرورية
نضال بنت سليمان بن حمود الحسينية
أروى بنت منصور بن محمد السيابية
هبه بنت هود بن سيف بن حمد العلوية
هاجر بنت صالح بن سليمان المعولية
فاخره بنت محمد بن عبداهلل الخروصية
سالمه بنت عبداهلل بن محمد الراسبية
ماجد بن حمد بن خميس بن سالم الجهوري
الحسناء بنت علي بن سيف بن راشد الشريقية
عبداهلل بن خليفه بن سعود الكاسبي

شيماء بنت عبداهلل بن علي الجرادية
أروى بنت سيف بن صالح الغافرية
ماجد بن سالم بن خلفان بن مسعود الذهلي
ثريا بنت عامر بن سيف السناوية
علوم صحية
محمد بن عامر بن غانم هبيس
امنيه بنت علي بن سالم العجمية
حوريه بنت حمد بن ناصر المعولية
أروى بنت هود بن سيف العلوية
زكريا بن سعيد بن خلفان بن جمعه العنقودي
صفاء بنت خلفان بن ماجد بن سعيد النبهانية
محمد بن سالم بن حمد الذهلي
إبراهيم بن سالم بن سليمان الحارثي
حمود بن مصبح بن حمود السالمي
محمد بن حميد بن سالم المسروري
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كلية الحقوق

الحمد هلل الذي بفضله تتم األعمال،
وبه تبلغ اآلمال ،والصالة والسالم
على أشرف األنبياء والرسل ،محمد
عليه السالم ،وعلى آله وصحبه
أجمعين أفضل صالة وأزكى تسليم.
أبنائي طلبة وطالبات كلية الحقوق
يسعدني بالغ السعادة مشاركتكم
هذه اللحظة الجميلة في حياتكم،
وإنه لشرف عظيم لي أن أبادلكم
شعوركم بالسرور وأنتم تجنون
ثمار سنوات من العمل والمثابرة.
لذلك ،فإننا على ثقة بأنكم تعون أهمية
هذه اللحظة في حياتكم ،كما إننا
على يقين أنكم مقتنعون بأن لحظة
التخرج ،على أهمية رمزيتها ،ليست نهاية
المطاف ،بقدر ما هي جسر نحو مسار
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جديد ينتظركم علميًا ومهنيا واجتماعيا،
فكونوا -حفظكم اهلل ورعاكم-
متمسكبن بإرادة اقتحام المستقبل
بإصرار وتفاؤل كبيرين ،وكونوا واثقين
بأن العمل والمثابرة والصبر الذي قادكم
إلى هذه اللحظة المميزة هو نفسه الذي
سبُل المستقبل ودروبه.
سيظل ينير لكم ُ
وإذ إن المناسبة شرط ،كما يقال ،فإنني
ً
سانحة لحفزكم على
أجدها فرصة
التوظيف األمثل لمعارفكم ،وخبراتكم،
وما راكمتموه طوال سنوات التحصيل
لخدمة بلدكم الطيب ،ولشد أزر تطلعات
مجتمعكم في الرقي ،والتطور والنهضة.
فكلية الحقوق ،التي تتشرف بتخرجكم،
تحظى بمكانة مميزة ،بسبب طبيعة
تكوينها ،واألدوار والفرص التي تفتحها

أمام خريجيها .فهي مشتل لتكوين
الكفاءات التي ستتقلد مسؤوليات
في أهم قطاعات الدولة ومفاصلها..
فكونوا حفظكم اهلل جديرين بالحظوة
التي تمنحها إياكم مؤسستكم.
أجدد مباركتي لكم تخرجكم،
وتهنئتي الصادقة لذويكم ،وللكلية
والجامعة ،وأسأل اهلل جل جالله أن
يكون التوفيق والسداد حليفكم.

د .راشد بن حمد البلوشي
عميد كلية الحقوق

القانون
رشاء بنت أحمد بن راشد المعمرية
ساره بنت علي بن ناصر العنبورية
صفاء بنت سعيد بن سالم الشريقية
مروه بنت سعيد بن خلفان العامرية
فاطمه بنت حمد بن محمد بن زاهر التوبية
نوف بنت جمعه بن درويش بن ثاني الغافرية
كوثر بنت ناصر بن منصور بن حمود الحضرمية
بدريه بنت عبداهلل بن بشير بن مسلم الهنائية
بشاير بنت حمد بن جمعه الشبلية
حسناء بنت سالم بن عبداهلل الصلتية
نجالء بنت عبداهلل بن صقر المعمرية
شيخه بنت بخيت بن أحمد محل الزين ثوعار
شيماء بنت سالم بن سليمان الرحيلية
عواطف بنت سالم بن حمود بن ناصر الشكيلية
شيماء بنت سيف بن خليفه بن قاسم العثمانية
كوثر بنت محمد بن سرور الجابرية

الغاليه بنت علي بن سالم الشماخية
نبيهه بنت علي بن أسلم بن محروس العمرية
عهد بنت علي بن سالم بن علي الشكيلية
مروه بنت ناصر بن حمد بن ناصر الحضرمية
هنادي بنت أحمد بن عبداهلل الخروصية
زينب بنت صالح بن سيف بن سعيد الهنائية
خديجه بنت علي بن ناصر الحارثية
عواسل بنت عيسى بن خميس البلوشية
عزيزه بنت محمد بن خميس المقبالية
ساره بنت سالم بن سعيد السعدية
رحيمه بنت علي بن راشد المعشرية
شهالء بنت حمد بن راشد بن سالم العبرية
أروى بنت حارث بن ناصر البوسعيدية
شروق بنت مكتوم بن نباح الفارسية
مزنه بنت سعيد بن راشد بن خلفان المنذرية
منير بن حمد بن سالم الصواعي
شيماء بنت عديم بن جمعه الفورية

شونه بنت سيف بن حمد بن خميس الراشدية
لطيفه بنت هالل بن حمود السريرية
مهند بن سالم بن خليفه المغيري
مريم بنت حمد بن صالح العبرية
حنين بنت محمد شريف بن مهراب البلوشية
عهد بنت عبدالعزيز بن عبيد بن حمد المعمرية
ثرياء بنت محمد بن منصور بن سيف الصلتية
ساره بنت هالل بن علي بن مسعود العبيدانية
سعيده بنت خلفان بن عبداهلل الحراصية
يوسف بن حمد بن سعيد السيابي
ماجد بن أحمد بن علي بني عرابة
بسمه بنت زايد بن خميس بن حميد العميرية
سلمى بنت أحمد بن حسن بن محسن اليافعية
عبير بنت مصبح بن سلطان الشامسية
بشاير بنت يعقوب بن سعيد الحوسنية
فاطمه بنت عبداهلل بن هالل الشرجية
مازن بن سعود بن عبداهلل بن ناصر السيابي
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أروى بنت أحمد بن سيف السنانية
الزهراء بنت أحمد بن محمد المعولية
آيات بنت محمد بن خميس البلوشية
مبارك بن محمد بن مبارك الخوالدي
مريم بنت سالم بن سيف الوهايبية
مروه بنت أحمد بن سعيد البطحرية
حنين بنت يوسف بن يعقوب الدفاعية
منال بنت مبارك بن سالم بن سعود الرحبية
ناديه بنت عبداهلل بن سليمان بن صالح الميمنية
شهالء بنت ناصر بن حمد الحبسية
هيثم بن سهيل بن محمد تبوك
زينب بنت محمد بن عبداهلل بن محمد الناصرية
سالم بن علي بن راشد العريمي
صالحه بنت جمعه بن سعيد السنيدية
نور بنت هالل بن سعود بن حمد أمبوسعيدية
أسماء بنت درويش بن سالم بن عبداهلل الشبيبية
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مريم بنت محمد بن سعيد الفزارية
أمل بنت سلطان بن سالم الحبسية
عبداهلل بن سالم بن يوسف الوهيبي
مروه بنت حمود بن سعيد السنانية
ريام بنت حمد بن سيف المنذرية
جاسم بن محمد بن خلفان الهنائي
كوثر بنت محمد بن سليمان بن سالم الضويانية
وائل بن حمد بن سيف بن سعيد الجهوري
الخير بن صالح بن خير المكدمي
سلمان بن حمود بن علي الفارسي
جواهر بنت وني بن علي المشايخية
زهره بنت ماحوني بن خلفان بن زايد السيفية
علي بن سعيد بن علي بن ركب الهاللي
أحمد بن سالم بن راشد بن عامر العريمي
بدر بن عبداهلل بن سالم السيابي
عايده بنت جمعه بن خميس السلطية

أنور بن حمد بن نصير الحضرمي
سندس بنت سالم بن محمد الزعابية
أسماء بنت يعقوب بن سعيد القصابية
عبدالكريم بن محمد بن خميس البلوشي
أماني بنت سعيد بن محمد الشكيلية
مازن بن زاهر بن سليمان الحسيني
بيان بنت علي بن محمد زعبنوت المهرية
جواهر بنت عبداهلل بن حبيب البوسعيدية
يقظان بن حميد بن خلفان العلوي
شهد بنت هالل بن عبداهلل الحسنية
عفراء بنت راشد بن حارث بن سليمان الخنبشية
أسماء بنت سيف بن حمدان المعمرية
أحمد بن ناصر بن عبداهلل الراشدي
وصال بنت سالم بن سعود بن علي العزرية
مريم بنت عبداهلل بن صنجور بيت المداوي
مياء بنت سالم بن سعيد الوهيبية

عائشه بنت محمد بن علي الجابرية
ريان بنت سلطان بن عبدالرحيم الكندية
نوره بنت قاسم بن إبراهيم الحمادية
هالل بن ماجد بن سيف بن محمد الشهيمي
نور بنت أحمد بن سعيد البلوشية
عيسى بن عبيد بن محمد بن عبيد الزعابي
غانم بن سلطان بن سيف المعمري
وضحه بنت مسعود بن سعيد البادية
إيمان بنت سيف بن سالم بن خليفه المسقرية
يرعه بنت عامر بن خميس بن سالم الوهيبية
أماني بنت محمد بن علي بن سليمان الشملية
أصيله بنت سالم بن مسعود الشكيلية
عبير بنت علي بن سعيد العميرية
إبتهال بنت خميس بن سالم الشماخية
خالد بن سعيد بن صالح الحبسي
زلفى بنت علي بن حبيب العويسية

سلمى بنت محمد بن مسعود الذخرية
مروه بنت محمد بن سعيد بن محمد الهنائية
مهند بن علي بن عبداهلل بن سالم العبري
عبداهلل بن أحمد بن حمدان الحضرمي
عبداهلل بن سعيد بن بخيت قهور المهري
هاجر بنت حمد بن محمد الراشدية
كوثر بنت حمود بن عبداهلل البوسعيدية
علي بن سالم بن مسلم بن علي العمري
مجيد بن عاقب بن س ّليم الهاشمي
نوره بنت مبارك بن محمد بن أحمد الهودار
يوسف بن علي بن خلفان بن علي الوشاحي
وعد بنت محمد بن حمدون الشرجية
ناصر بن حمد بن ناصر بن حمد المشايخي
محمد بن راشد بن ناصر بن راشد الشعيبي
عالء بن حمود بن مبارك بن ماجد العامري
عائشه بنت خلفان بن مطر النعيمية

هاشم بن باسم بن عرفه الحمبصي
معاذ بن عاكف بن شامس الهوتي
عبدالعزيز بن محمد بن رامس بن محمد الرواس
محمد بن ناصر بن محمد العيسائي
إبراهيم بن محمد بن عبداهلل البلوشي
تهاني بنت خميس بن خلفان اللمكية
زينب بنت حسين بن محمد جواد اللواتية
فهر بن حميد بن خميس الجحافي
وفاء بنت يوسف بن خميس البلوشية
سلطان بن سليمان بن مراد البلوشي
لبنى بنت حمد بن مهنا الهنائية
نوف بنت هالل بن محمد بن عبداهلل الالهورية
أحمد بن سليم بن حمد الكلباني
حمود بن محمد بن عبداهلل بن علي المعولي
حسن بن بدر بن حسن بن محمد الظهوري
حمود بن سلطان بن السديري المسلمي
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غسان بن أحمد بن غسان المزروعي
طارق بن ناصر بن سيف السناوي
نصره بنت حمد بن راشد بن سعود الحاتمية
أميره بنت سالم بن محمد الحاتمية
مصعب بن حامد بن أحمد الغزالي
تحيه بنت مرهون بن سيف بن سالم النبهانية
عبدالملك بن خصيب بن مسعود الغافري
بدر بن سالم بن هدوب المغيري
فايزه بنت سعيد بن علي بن سعيد العبرية
مزنه بنت علي بن محمد بن علي السيابية
عبداهلل بن محمد بن سالم الحجري
المنذر بن علي بن سالم بن راشد القلهاتي
عبداهلل بن محمد بن ناصر العويسي
محمد بن معيبد بن محمد غبرار زعبنوت
رائد بن سالم بن سعيد بن محمد الشحري
محمد بن سويد بن عيسى بن عبيد الشيادي
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آالء بنت سالم بن علي بن محمد الزعابية
غضنفر بن سعيد بن سليمان بن ماجد الفهدي
منصور بن ناصر بن صبيح الفزاري
علي بن ناصر بن محمد القاسمي
خديجه بنت علي بن حمود بن حمد المعمرية
علي بن محمد بن سهيل عموش
نصراء بنت سيف بن راشد بن خلف الصارخية
سالم بن محمد بن عيسى بن سالم الرواحي
مزنه بنت سعيد بن ناصر بن سعيد المعمرية
محمد بن خليفه بن جمعه بن سعيد المسروري
ماجد بن سالم بن علي العبري
فضيله بنت خلفان بن سيف بن ناصر الرواحية
نصراء بنت علي بن عبداهلل الهطالية
مسعود بن سعيد بن سالم المحرزي
وليد بن سعيد بن سيف بن العقاب الحراصي
عبداهلل بن محمد بن أحمد بن اجهام الشحري

عبداهلل بن علي بن راشد بن سعيد الشحي
محمد بن سالم بن محمد العوفي
سليم بن سعيد بن علي غواص
محمد بن زاهر بن سلطان الشكيلي
الفرعية
أسماء بنت عيسى بن حمود
سيف بن ناصر بن سيف المسروري
سيف بن شيخان بن عبداهلل الناعبي
عمار بن عمير بن عيد العميري
حاتم بن سعيد بن سهيل العمري
سميره بنت حمد بن خلفان المحروقية
سعيد بن محمد بن مسعود المهري
زيد بن سعيد بن عبداهلل الجامودي
طالل بن سعيد بن مبارك البحيري
عبدالجليل بن سالم بن حميد العلوي
سعيد بن أحمد بن سعيد البلوشي
سهيل بن سعيد بن نصيب البرعمي

محمد بن مبارك بن راشد الساعدي
سامي بن أحمد بن مبارك غفرم
ذكرى بنت حمد بن راشد القطيطية
عبداهلل بن سعيد بن سالم بن مرعي الشنفري
خالد بن أحمد بن مسلم بن سعيد عموش
محمد بن حسن بن مسلم العمري
سالم بن سعيد بن سالم عموش
حسن بن بخيت بن حسن تبوك
سعيد بن أحمد بن عوض صفرار
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة
العالمين،
رب
هلل
الحمد
والسالم على أشرف المرسلين ،سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
عاما بعد عام ترفد كلية اآلداب والعلوم
االجتماعية المجتمع بعدد وافر من
المخرجات المتخصصة في الحقول المعرفية
المختلفة لآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية .وهي إذ تفخر بهذا فإنها تدرك
حجم الدور الذي يتوخاه المجتمع منها؛ فهي
الراصدة لتحوالته االختيارية والحتمية ،وهي
التي ينتظر منها تقديم الرؤى واألطروحات
المالئمة للتفاعل مع تلك التحوالت .ولذلك
اتخذت الكلية منذ تأسيسها موضوع الحفاظ
على الجودة واالرتقاء بها مرتكزا تبني عليه
توجهاتها ونشاطاتها .وكتتويج لمساعيها
في هذا االتجاه فقد حصلت الكلية في

العام المنصرم على االعتماد األكاديمي
المؤسسي من قبل المؤسسة األلمانية
( )AQASولمدة  6سنوات ،وهي المدة القصوى
التي تمنحها هذه المؤسسة للمؤسسات
األكاديمية داخل ألمانيا وخارجها .إضافة
إلى ذلك فقد واصلت الكلية جهودها في
هذا الشأن وتوجت ذلك بحصول العديد من
برامجها في مستويي الدراسات الجامعية
والدراسات العليا على االعتماد األكاديمي
من تلك المؤسسة نفسها ومن مؤسسات
أخرى دولية مرموقة ،كما قامت الكلية بإجراء
مراجعة وتقييم داخلي لبعض برامجها
وذلك بواسطة مقيمين من مؤسسات
أكاديمية دولية وعربية .كذلك تعمل الكلية
في الوقت الراهن على استكمال منظومة
االعتماد لبقية برامجها ،إضافة إلى وضعها
لخارطة طريق لمرحلة ما بعد الحصول على

االعتماد للمرحلة الممتدة من  2018وحتى
2020م والتي حددت جوانب التطوير وسبل
الحفاظ على الجودة وتعزيز القدرة التنافسية.
وفي إطار سعيها ألن تكون مركزا رائدا
ومتميزا إقليميا ودوليا في مجال التدريس
والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،تعمل
الكلية على ترسيخ مبادئ الجودة والتميز
الفكري من خالل تعزيز بيئة التعلم المبتكر
والبحث العلمي التي تنمي التفكير اإلبداعي
والناقد ،ومهارات االتصال والفنون ،وحرية
التعبير ،والمسؤولية االجتماعية ،باإلضافة إلى
غرس مفهوم التعددية الثقافية لدى الطالب
وتزويدهم باآلليات التي تكفل لهم التعامل
المؤثر مع مجتمع عالمي متزايد التعقيد
ومتسارع التغيير .كذلك تدرك الكلية واجبها
من حيث ضرورة التفاعل البناء والخالق مع
المجتمع من خالل تعزيز تعليم اآلداب والفنون

ونشرها في المجتمع ،وترسيخ عناصر التراث
والثقافة العمانية ،كما أنها تراجع بشكل
مستمر مدى مواءمة برامجها األكاديمية
والبحثية واحتياجات المجتمع وتطلعاته.
الخريجون األعزاء..
في هذا اليوم البهي من أيام الجامعة
يسعدني أن أتقدم لكم ولذويكم بالتهنئة
الخالصة بمناسبة تخرجكم سائال المولى عز
وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لخدمة
هذا البلد العظيم .ها أنتم تعبرون العتبات
األولى لمرحلة جديدة من حياتكم مزودين
بالمهارات والمعرفة التي اكتسبتموها طوال
سنوات دراستكم .ولعل من المهم هنا أن
نتذكر بأن ما اكتسبتموه من مهارات ومعارف
ما هي إال مفاتيح المعرفة األولى التي يمكن
أن تقودكم للكيفيات التي تمكنكم من

فهم العالم .ولذلك ،عليكم العمل بجد
على تطوير قدراتكم وإنماء معارفكم
بالمزيد من الدراسة والقراءة؛ وتذكروا دائما
أن المعرفة تراكمية وديناميكية بطبيعتها،
وال يمكن لها أن تنمو دون العمل على بنائها
وإعادة بنائها بشكل مستمر .مرة أخرى ،هنيئا
لكم ولذويكم فرحة التخرج ..وفقكم
اهلل وسدد على طريق الخير خطاكم.

د .محمد بن علي البلوشي
عميد كلية اآلداب والعلوم
االجتماعية

اإلعالم
(اإلذاعة والتلفزيون)
مازن بن جمعه بن سالم بن حميد الدرمكي
أماني بنت أحمد بن سعيد العمرية
أحمد بن خميس بن ماجد الصباري
حسين بن مصطفى بن علي بن محمد اللواتي
إدريس بن محمد بن ناصر البشري
مالك بنت علي بن سعيد الجرادية
محمد بن سعود بن عبدالرحمن الشمري
محمد بن سعود بن ناصر بن علي الصقري
أحمد بن محمد بن عبداهلل الريسي
ياسر بن ظافر بن سعيد بن حمد العلوي
أحمد بن عبداهلل بن سليمان الخروصي
نواف بن جمعه بن عبداهلل العمراني
هيثم بن سعيد بن راشد االسماعيلي
رياء بنت ناصر بن سالم الحجرية
آمنه بنت راشد بن عبداهلل بن راشد الحميدية
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اإلعالم
(الصحافة والنشر اإللكتروني)
أماني بنت ناصر بن سالم بن صالح الشماخية
شذى بنت ناصر بن محمد الخروصية
شيخه بنت عبداهلل بن علي المقحوصية
رحمه بنت علي بن عبداهلل بن علي الكلبانية
موزه بنت سعيد بن سالم بن مسلم الريامية
نوره بنت سعيد بن عبداهلل الوردية
محمد بن علي بن جمعه االسماعيلي
أحمد بن صالح بن أحمد الطمروق الشحي
إسراء بنت عبداهلل بن أحمد باعقبه
محمد بن حمد بن سالم بن حمد الصبحي
عبداهلل بن يحيى بن سليم بن عبداهلل المنذري
بدر بن خلفان بن سالم اليعقوبي
سعيد بن شيخان بن سعيد بن عبداهلل الفهدي
يحيى بن حمد بن ماجد الحجري

منتصر بن سيف بن سالم بن سعيد الفارسي
ميمونه بنت عبداهلل بن محمد السالمية
مازن بن حميد بن عبداهلل بن حميد المحفوظي
سالم بن سيف بن راشد بن علي المقبالي
سالم بن محمد بن سالم بن سعيد الجابري
اإلعالم
(العالقات العامة واإلعالن)
ماريه بنت راشد بن حميد بن راشد المقبالية
أسماء بنت خليفه بن عبداهلل الياسرية
زينب بنت مبارك بن عبداهلل الخنبشية
حوراء بنت علي بن عبداهلل الحسنية
بلقيس بنت سالم بن سيف بن حماد الجابرية
يسرى بنت أحمد بن صالح الهطالية
أسماء بنت ماجد بن سعيد البرطمانية
ساره بنت سالم بن رمضان الهادية
نوف بنت سعيد بن خلفان السعيدية

زمرد بنت هالل بن صالح الهنائية
فيصل بن محمد بن المر بن منصور المجعلي
منذر بن محمد بن حسن الصلطي
نهال بنت ناصر بن ماجد القصابية
عثمان بن ياسر بن سعيد الغافري
حمد بن عبيد بن سالم بن عبيد الحجري
المنتصر بن مسعود بن ناصر الحسيني
سعيد بن عبداهلل بن ساعد البدري
عبدالرحمن بن مسعود بن سعيد الشكيلي
عبدالعزيز بن محمد بن سعيد اليعقوبي
سعيد بن سالم بن سيف بن راشد الفارسي
سلطان بن سالم بن سعيد بن محمد المرزوقي
نجيه بنت هالل بن علي العبرية
محمد بن مبارك بن سالم السليمي
سالم بن حمد بن سعيد الجعفري

التاريخ
قيس بن عبدالسالم بن خميس العلوي
ضياء بنت جمعه بن سعيد بن سليمان السليمية
شيخه بنت سالم بن هالل بن سويد الرشيدية
ميساء بنت خميس بن محمد اليحمدية
وفاء بنت عبداهلل بن حمد المدهوشية
كامله بنت علي بن عبداهلل بن سيف الرواحية
منيره بنت ناصر بن مالك الغمارية
مريم بنت صالح بن محمد بن صالح السعدية
هالله بنت علي بن سالم السعدية
مريم بنت سعيد بن خلفان البريكية
مريم بنت علي بن مبارك الغمالسية
فاطمه بنت مبارك بن خلفان الشرجية
عائشه بنت محاد بن مسلم بن محاد العوايد
خميس بن جمعه بن علي الساعدي
جمانه بنت سعود بن علي بن حمود الجهورية
مها بنت حمد بن جمعه الساعدية

سميه بنت منصور بن محمد الحبسية
أسماء بنت محمد بن عبداهلل بن صالح العريمية
كامله بنت عوض بن محمد المشيخية
مروه بنت خميس بن محمد البدواوية
نوره بنت مطر بن عبداهلل بن علي الوشاحية
عذاري بنت حمد بن سالم الكاسبية
شيخهبنتجمعهبنسعيدبنمحمدالوشاحية
بدريه بنت سالم بن حمد العويسية
رحاب بنت عبداهلل بن سالم الغيالنية
مريم بنت سالم بن عامر الهاشمية
عذراء بنت علي بن سالم الجنيبية
علوي بن سهل بن علوي باعلوي
رقيه بنت محمد بن طالب بن سعيد السعدية
أمير بن ناصر بن هاشل الحديدي
شيخه بنت سعيد بن سنان بن محمد الحراصية
حمود بن صالح بن محمد العريمي
تسنيم بنت سعيد بن عبداهلل بن علي الشماخية
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خديجه بنت عبداهلل بن سعيد البريكية
مروى بنت أحمد بن حسن بن ناصر المطروشية
عبداهلل بن راشد بن محمد بن سليمان الريسي
محمد بن مبارك بن أحمد عول الشحري
سيف بن ناصر بن سعيد الهنائي
العنود بنت سليمان بن جمعه البلوشية
خديجه بنت الذئب بن راشد المنذرية
ناصر بن خميس بن راشد بن عامر الصلتي
خالد بن حمد بن سعيد بن حامد السيابي
خميس بن سالم بن فائل بن سنجور السلطي
سهيل بن ناصر بن محمد الوهيبي
عامر بن أحمد بن بخيت بن حسن العامري
عبدالعزيز بن عبداهلل بن علي الشبيبي
صالح الدين بن محمد بن سالم الغزالي
شيماء بنت خلفان بن راشد بن خلفان السنيدية
عبداهلل بن علي بن سالم المشرفي
محمود بن منصور بن مسعود الشريقي
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ماجد بن عبداهلل بن علي باقي
منذر بن علي بن عبداهلل الشماخي
الترجمة
إيمان بنت سالم بن علي الحوسنية
بدور بنت خلفان بن عبداهلل بن خادوم الجابرية
كوثر بنت سعيد بن علي الحاتمية
ميثاء بنت سليمان بن ناصر بن سليمان الحاتمية
غدير بنت غانم بن حمد بن هالل الفارسية
دعاء بنت محمد بن سالم بن سيف اليحمدية
أسماء بنت محمد بن عبداهلل المعمرية
موزه بنت محمد بن ناصر بن محمد العبرية
نبيهه بنت سلمان بن سالم بن علي المنظرية
ميزون بنت علي بن محاد العوائد
أحمد بن سيف بن مطر العامري
إلهام بنت حسين بن فيرمحمد البلوشية
مريم بنت حمدان بن جمعه الزدجالية

بشاير بنت عبداهلل بن جميل العفارية
ميساء بنت عبداهلل بن محمد باحجاج
وداد بنت محاد بن علي بن محاد تبوك
موسى بن زايد بن خليفه الريامي
نهله بنت هالل بن حمد الرواحية
أسامه بن عبداهلل بن علي بن ناصر المعمري
أفراح بنت راشد بن خميس بن حميد الفليتية
هيثم بن عبداهلل بن علي المقبالي
حوراء بنت عبداهلل بن علي المانعية
الجغرافيا
(التخطيط اإلقليمي والحضري)
جواهر بنت ناصر بن جميل الرشيدية
عمراء بنت سالم بن محمد الزرعية
بشاير بنت محمد بن سلطان بن حمد الحجرية
فاطمه بنت سعيد بن محمد آل عبدالسالم
سميه بنت عبداهلل بن سالم المحروقية

أحالم بنت راشد بن علي المالكية
عائشه بنت سالم بن جمعه الكعبية
بشرى بنت سليم بن حمدان المالكية
فاطمه بنت مرهون بن علي الشبلية
خالد بن علي بن سعيد بن عبداهلل الجعفري
غايه بنت سرور بن جمعه الجابرية
محمد بن خليفه بن علي الهاشمي
عبدالعزيز بن سعيد بن سيف بن سليمان التوبي
عمر بن علي بن سعيد الروتلي

خلود بنت سعيد بن سيف الغاربية
إبتهاج بنت همالن بن سعيد العمرانية
كوثر بنت خميس بن بالل بن طالب المعمرية
مريم بنت راشد بن عبداهلل بن سيف التوبية
زينب بنت محمد بن أحمد العبرية
وضحى بنت محمد بن ناصر الخميسية
بثينه بنت محمد بن سالم الخميسية
زهره بنت سيف بن حمد الحوسنية
فايزه بنت سلمان بن سليمان الهديوية

الجغرافيا
(الدراسات البيئية)
أماني بنت مبارك بن ناصر بن عبداهلل القرنية
إخالص بنت ناصر بن سالم بن محمد الغافرية
خلود بنت خالد بن سيف بن هندي السعدية
رشيده بنت محمد بن سالم بن سلوم السعدية
تهاني بنت خلفان بن محمد الخروصية

الجغرافيا
(الدراسات السكانية)
وفاء بنت محمد بن سيف بن محمد الفارسية
ميراج بنت محمد بن علي الشيدية
خلود بنت ياسر بن سالم بن حميد الحاتمية
ماريه بنت سليمان بن صالح المحرمية
زيانه بنت خلفان بن يحيى بن خلفان اللمكية

موزه بنت حمد بن سالم المقبالية
فاطمه بنت محمد بن خلفان المقبالية
إدريس بن علي بن محمد بن علي العبري
زيانه بنت حمدان بن سعيد بن حامد المحاربية
الجغرافيا
(نظم المعلومات الجغرافية)
الغاليه بنت ناصر بن محمد بن ناصر الربخية
عفراء بنت عبيد بن عبداهلل الربخية
صفاء بنت عامر بن سالم المسرورية
خالصه بنت سعيد بن محمد الغافرية
رقيه بنت عبداهلل بن سيف بن حماد الخروصية
أحمد بن سليمان بن عبداهلل الفزاري
خلود بنت حمود بن سالم بن سعيد اليعربية
سرياء بنت راشد بن مبارك الهنائية
شريفه بنت خميس بن مصبح القطيطية
عبير بنت سعود بن محمد الجرادية
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فاطمه بنت محمد بن ناصر بن محمد الخروصية
ياسين بن عبداهلل بن أحمد بن سعيد السليماني
آمنه بنت مبارك بن علي الطارشية
مريم بنت محمد بن حارب العلوية
عمر بن سعيد بن حمد البادي
محمد بن علي بن عبداهلل بن راشد الشكيلي
عبدالمجيد بن عبداهلل بن خزام الصبحي
الجغرافيا
سليمان بن سالم بن علي بن سالم الفارسي
محمد بن زايد بن محمد البطحري
أحمد بن خميس بن سالم بن راشد المحيجري
السياحة
(إدارة السياحة)
عاليه بنت غالم محمد بن غالم حسين البلوشية
خلود بنت محمد بن علي الكعبية
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ليلى بنت أحمد بن مسلم غواص
آمال بنت سالم بن علي الهنائية
سيف بن حمد بن سيف بن مسلم الزكواني
ياسين بن إبراهيم بن خميس بن علي العجمي
محمد بن علي بن سعيد الحجري
محمود بن سعيد بن حمود بن سعيد السيابي
يحيى بن محمد بن سعيد بن سليمان العلوي
الحواري بن أحمد بن حمد بن خلفان المحروقي
عبداهلل بن يعقوب بن حميد الرواحي
زكريا بن علي بن حمد بن خلفان البوسعيدي
وليد بن سالم بن خلفان بن سالم السليماني
عبدالرحمن بن خميس بن مبارك اليعقوبي
سلطان بن سيف بن محسن بن مبارك الشكيلي
عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الرمحي
يوسف بن سعيد بن سالم الحبسي
عبداهلل بن عثمان بن عبداهلل العثماني
عمر بن سليمان بن محمد بن سباع الصوافي

السياحة
(إدارة الضيافة)
اليقظان بن حمد بن سالمين الهنائي
سعيد بن علي بن سعيد بن المر المعمري
نعيم بن امام بخش بن دين محمد البلوشي
أشرف بن خميس بن علي بن سعيد السيابي
أحمد بن سالم بن سعيد البوسعيدي
يوسف بن سعيد بن منصور المزروعي
مكتوم بن ناصر بن عامر بن حمد الهنائي
عبداهلل بن عباس بن خميس العجمي
العمل االجتماعي
وفاء بنت سليم بن سالم بن عنفين قمصيت
عبير بنت سليمان بن علي العجمية
زخرف بنت خلفان بن محمد الشبلية
زمزم بنت محمد بن سالم الهنائية
خديجه بنت علي بن حمد الكلبانية

أمتثال بنت أحمد بن خلفان آل عبدالسالم
أميره بنت محمد بن ساعد الحضرمية
بثينه بنت يحيى بن محمد بن سالم الوردية
أمينه بنت عبداهلل بن خميس المعمرية
ثراء بنت سعيد بن صالح الربعانية
شيماء بنت سالم بن علي بن سالم اليحمدية
ميه بنت سليمان بن محمد العبرية
رفيده بنت سليمان بن حمد الغافرية
بثينه بنت علي بن سعود البوسعيدية
خوله بنت أحمد بن عامر الحلحلية
شروق بنت محمد بن زايد بن خلفان المخينية
خالصة بنت حارث بن بدر الغافرية
كامله بنت سالم بن مبارك الجابرية
جواهر بنت زاهر بن سالم الحضرمية
إيمان بنت عبداهلل بن محمد بن حمد الراشدية
سميه بنت سيف بن سعيد بن علي السرحانية
نور بنت فارح بن مسلم المعشنية

عائشه بنت علي بن راشد الغنبوصية
منى بنت علي بن بخيت المشيخية
لميس بنت عبداهلل بن علي الشعيلية
زينب بنت أحمد بن ناصر بن علي الشريقية
منال بنت سالم بن مستهيل المعشنية
ثريا بنت خميس بن خلفان الخنبشية
منيره بنت عبداهلل بن علي الناعبية
منى بنت عبداهلل بن محمد البلوشية
أماني بنت سالم بن محمد الهاللية
منال بنت سيف بن محمد الغافرية
بشائر بنت سالم بن علي المهرية
عزاء بنت سعيد بن عبداهلل بن محمد العبرية
ميعاد بنت علي بن حمد العبرية
عبير بنت محمد بن حمد بن سليمان السيابية
سامه بنت غابش بن عبيد بن الماس السعدية
آالء بنت ناصر بن حمد العريمية
نهله بنت حميد بن حمد الدرعية

بسمه بنت سالم بن خلفان الهنائية
يسمه بنت خلف بن مسعود الشيدية
ربى بنت ربيع بن سعيد القلم اليافعية
أزهار بنت سليم بن خميس الهاشمية
سلوى بنت حمدان بن الذيب بن حمدان التوبية
صفاء بنت حمد بن حمود الناصرية
فاطمه بنت محمد بن سالم عامر جيد
مالك بن حمدان بن سعيد بن عبداهلل الخنبشي
رجاء بنت علي بن سليّم بن حمد الناصرية
أحمد بن حميد بن خميس بن حميد المعمري
صالح بن محمد بن خلفان العامري
ريم بنت ناصر بن محاد المهرية
عادل بن علي بن سالم الدرعي
أحمد بن سيف بن راشد العيسائي
شيخه بنت حماد بن سليم العامرية
نوف بنت علي بن عبيد المخمرية
جاسم بن سليمان بن سالم بن وني الضاعني
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خالد بن محمد بن حمود الهاشمي
اللغة اإلنجليزية وآدابها
بشرى بنت نجيب بن علي بن أحمد الرواس
سحر عبدالرزاق العكرمي عمر عثماني
شيخهبنتهاللبنحمدبنحمدانالبوسعيدية
غرة
بو
صالح
عماد
ميساء
اميره نجيب الشيباني احمد لطرش
عزه بنت علي بن سيف المعمرية
حوريه بنت موسى بن عزيز بن يوسف البلوشية
مزون بنت سيف بن محمد بن سليمان الريامية
هاجر بنت عوض بن سعيد بن حمد الصخبورية
خديجه بنت سعيد بن محمد الكندية
فاطمه بنت علي بن خميس العجمية
عائشه بنت سالم بن خميس بن خلفان العلوية
جهينه بنت مسعود بن محمد الشبيبية
إبتسام بنت عبيد بن سويد الحضرمية

112

سناء بنت الهي بن صالح السعدية
عهود بنت بدر بن أحمد البوسعيدية
فاطمه بنت عبداهلل بن صالح الفارسية
العنود بنت سالم بن سيف الجهورية
سميه بنت سالم بن عبداهلل بن ناصر الحضرمية
جهينه بنت يحيى بن ربيعه الكندية
تيموره بنت علي بن سيف الهمامية
ثريا بنت سليمان بن سالم الصبحية
منتهى بنت حسن بن مسعود تبوك
سناء بنت حمد بن سالم بن سعيد الخميسية
ساره بنت سليم بن عبداهلل بن سليم الجهورية
ساره بنت يعقوب بن خلف اللمكية
منيره بنت محمد بن سيف بن سعيد الوضاحية
عهود بنت مسعود بن محسن المفرجية
اميمه بنت عبداهلل بن سالم العوفية
جهاد بنت عمار بن سعيد بن محمد المانعية
عائشه بنت محمد بن سيف القصابية

تسنيم بنت عبداهلل بن جمعه الشماخية
عيده بنت عوض بن عبيد الكعبية
آمال بنت غريب بن عياد بن علي الخروصية
الجوهره بنت خليفه بن عبداهلل المسكرية
أسماء بنت حميد بن ناصر السنانية
ساره بنت أحمد بن ربيع بن سالم الجابرية
مريم بنت حميد بن عبداهلل المعمرية
عمار بن عبدالرحمن بن محمد البلوشي
نوره بنت حمد بن ناصر بن حمد الرشيدية
كلثم بنت خليفه بن مصبح المجرفية
شمساء بنت خميس بن محمد العيسائية
فاطنه بنت علي بن عامر العويسية
بلقيس بنت عبيد بن سعيد الزعابية
يونس بن خميس بن سيف بن خلف الوهيبي
سجايا بنت مظفر بن سالم الغافرية
هناء بنت محمد بن هالل الشقصية
زينب بنت ناصر بن سيف الراشدية

ميعاد بنت أحمد بن منصور الهوتية
ميمونه بنت محمد بن أحمد السعدية
أسماء بنت أحمد بن بخيت الشنفرية
رؤيا بنت سيف بن حويمد السعدية
شريفه بنت س ّليّم بن سعيد الصارخية
إبتهال بنت سعيد بن سعيّد الغريبية
إيمان بنت علي بن سيف الربيعية
فاطمه بنت سعيد بن ناصر الحميدية
ساره بنت سالم بن عبيد بن مسعود اليعقوبية
هبه بنت هاشل بن يوسف العريمية
سعاد بنت سيف بن سالم بن سيف الرواحية
سها بنت مسلم بن علي الحجرية
سميره بنت الذيب بن سالم الذهلية
فاطمه بنت علي بن سعيد بن راشد الوائلية
أصيله بنت سعيد بن سليمان بن عبداهلل الحارثية
مصطفى بن هاشم بن حميد الشكيلي
زيانه بنت سيف بن منصور الرقيشية

شمساء بنت محمد بن حمد المعمرية
وفاء بنت خميس بن إسماعيل البلوشية
مريم بنت سعود بن محمد البلوشية
جيهان بنت حمود بن سالم بن سيف الناصرية
لجينه بنت عبداهلل بن أحمد الغمارية
كوثر بنت هاشم بن حمد بن مهنا البطاشية
فهيمه بنت خليفه بن سالم بن صالح السليمية
اميمه بنت سالم بن حمد الندابية
تركيه بنت سعيد بن محمد الغاوية
موزه بنت سعيد بن سليم العبرية
يسرى بنت سالم بن حميد الكيومية
أنوار بنت راشد بن حميد العاصمية
مصطفى بن عبداهلل بن سعيد الرواحي
ماجده بنت سليمان بن محمد البوسعيدية
ساره بنت عبداهلل بن علي البريكية
شيماء بنت عامر بن حمد الشملية
أسماء بنت مبارك بن عامر بن سالم الهاشمية

فاخره بنت يحيى بن محمد الراشدية
باسمه بنت حمدان بن شيخان بن ثابت العبرية
زينب بنت محمد بن خلفان الغمارية
عمار بن محمد بن أحمد الوردي
فاطمه بنت محمد بن إسماعيل البلوشية
نجوى بنت محمد بن سعيد الفليتية
شمسا بنت أحمد بن عبداهلل بن علي الخليلية
عهود بنت محمد بن سعيد الغفيلية
مزنه بنت علي بن محمد بن علي المنذرية
ساره بنت سعيد بن محمد بن حمد الفهدية
إيمان بنت يونس بن علي السدرانية
أسماءبنتمحمدبنسعيدبنحريملالشكيلية
اللغة العربية وآدابها
عايده بنت أحمد بن حمود الحراصية
جواهر بنت ثويني بن محمد الكندية
ثريا بنت مسلم بن سالم العريمية
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دعاء بنت علي بن سيف الشعيبية
نوح بن سليمان بن عبداهلل اللويهي
عبدالرحمن بن سليمان بن ناصر الخروصي
أروى بنت محمد بن سعيد الحجرية
صالح بن ناصر بن حمد الحارثي
المعتصم بن مبارك بن عمران بن عامر الحبسي
شيماء بنت سالم بن عبداهلل بن محمد المالخية
ماجد بن سعيد بن خميس بن حميد الفارسي
آمنه بنت عبداهلل بن محمد الكاسبية
سوسن بنت راشد بن صالح العريمية
أحمد بن سالم بن حميد العريمي
الموسيقى والعلوم الموسيقية
أشجان بنت جمعه بن ناصر بن علي العريمية
فاطمه بنت مراد بن حسن البلوشية
شهالء بنت يوسف بن سليمان الوهيبية
آمال بنت علي بن حمدان العبيدانية
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عبير بنت علي بن حمد الشكيلية
شيماء بنت مصبح بن سعيد العلوية
ساره بنت سليم بن خلفان التوبية
أسماء بنت خلفان بن محمد بن خلفان النعيمية
تهاني بنت محسن بن علي الكلبانية
عائشه بنت خميس بن سعيد الفطيسية
كاذيه بنت ماجد بن محمد الخروصية
أماني بنت علي بن خميس بن حميد الجهورية
زمزم بنت مصبح بن زايد بن عبيد البلوشية
أحمد بن سعيد بن محمد بن ماجد الفطيسي
خلود بنت جمعه بن سعيد العريمية
والء بنت توفيق بن مبروك الهنائية
شمسه بنت خميس بن صالح الكاسبية
شيماء بنت علي بن عبداهلل العامرية

دراسات المعلومات
(إدارة األرشيف)
وفاء بنت حميد بن راشد السعيدية
شيماء بنت سعيد بن حميد بن راشد العاصمية
عائشه بنت عيسى بن راشد المقبالية
غيثاء بنت عبداهلل بن حمد العمرية
وفاء بنت حمد بن عيسى بن حمد امبوسعيدية
إبتسام بنت سعيد بن علي بن حمد الشهومية
سميه بنت سلطان بن سيف المقبالية
فايزه بنت راشد بن عبداهلل الجهورية
جوخه بنت ناصر بن سعيد المقبالية
سلمى بنت عبداهلل بن صقر الشكيلية
نوره بنت عامر بن سعيد بن خلف الخاطرية
أماني بنت سالم بن علي بن سعيد المخمرية
نصراء بنت بطي بن سعيد العبرية
أفراح بنت خميس بن علي بن محمد الحمدانية
زوينه بنت سعيد بن عبيد الناصرية

سميه بنت سالم بن مانع الجهورية
شيخه بنت ناصر بن راشد بن سالم الهنائية
فريحه بنت علي بن عامر بن مسعود الجنيبية
عفاف بنت محمد بن هالل بن مبارك المقبالية
فاطمهبنتأحمدبنعبداهللبنسعيدالمنظرية
بشرى بنت مبارك بن حمدان القاسمية
دراسات المعلومات
(إدارة مؤسسات المعلومات)
نوره بنت محمد بن مظفر الريسية
فاطمه بنت سعيد بن سالم العمرية
جواهر بنت هاشل بن سالم بن سعود السيابية
رحمه بنت سيف بن محمد العلوية
مريم بنت عبداهلل بن سليمان الحديدية
هاله بنت خميس بن حمود المعمرية
خلود بنت خالد بن محمد بن ساعد البريكية
كلثم بنت أمين بن محسن بن علي اللواتية

أسماء بنت سعيد بن راشد بن علي الحاتمية
سليمه بنت حميد بن سعيد بن أحمد الحكمانية
فاطمه بنت عوفيت بن أحمد الشحرية
شمسه بنت حمزه بن منصور المياحية
عائشه بنت سليّم بن راشد العبرية
جهان بنت عبداهلل بن سليمان السعيدية
رحمه بنت حمود بن ناصر البطاشية
خديجه بنت يحيى بن هالل بن محمد العبرية
اليمامه بنت عبداهلل بن حمد بن محمد الكلبانية
موزه بنت خليفه بن عامر بن علي العبرية
رجاء بنت أحمد بن محمد التوبية
أحالم بنت حمد بن خليفه بن سعود الحاتمية
عائشه بنت علوي بن عبداهلل بن سالم باعمر
هدى بنت جمعه بن حمود الغافرية
ريم بنت محمد بن حامد بن حمد النيادية
سهام بنت ناصر بن سليمان السعدية
دعاء بنت صالح بن عمر الرواس

شيماء بنت سعيد بن علي بن خميس السعيدية
هناء بنت خميس بن سعيد العيسائية
عزه بنت علي بن سعيد الرئيسية
شمسه بنت ناصر بن محمد بن ناصر البطاشية
بدريه بنت هالل بن محمد بن سعيد الحراصية
أميمه بنت طالب بن سعيد المعمرية
وداد بنت سالم بن محمد بن سالم باعمر
أميره بنت حمد بن سالم بن خميس الصولية
مياء بنت مالك بن راشد الصلطية
وفاء بنت راشد بن سيف بن محمد البلوشية
أحمد بن سعيد بن عبداهلل بن علي الشبيبي
فاطمه بنت أحمد بن سليمان البلوشية
سالم بن مرهون بن محمد بن خميس المعمري
حمد بن سليمان بن سعيد بن ناصر العوفي
سالم بن سعيد بن محمد زعبنوت المهري

115

علم االجتماع
عفيه بنت سلطان بن سعيد البوسعيدية
مياء بنت سعيد بن سليمان بن سعيد المعمرية
آمال بنت فاضل بن حمود بن محمد البريكية
دالل بنت أحمد بن محمد بن سعيد المشيخية
نوار بنت ناصر بن رهين بن منصور الذهلية
محمد بن رغموش بن حارب الدرعي
أماني بنت حمد بن سالم المالكية
أيمن بن ناصر بن صالح بن علي الصبحي
أماني بنت سليمان بن علي بن محمد الدغارية
سناء بنت يحيى بن حمد بن محمد العميرية
فاطمه بنت علي بن خميس الجابرية
ملوك بنت ناصر بن سيف الغافرية
رحاب بنت طالب بن مبارك المقبالية
آمنه بنت خميس بن سليمان المزروعية
حمده بنت جمعه بن ثاني السعدية
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علي بن محمد بن سعيد الخروصي
موزه بنت محمد بن أحمد بن عبداهلل الريسية
ريم بنت علي بن راشد الزيدية
سماح بنت سيف بن سليمان بن سيف الشكيلية
عصام بن راشد بن سعيد الوحشي
عائده بنت حافظ بن خميس السالمية
ليلى بنت سلطان بن سيف المعمرية
مريم بنت جمعه بن خليفه بن سعيد البلوشية
ثريا بنت سليم بن أحمد الشعيبية
أسماء بنت محمد بن علي بن خميس الطورشية
ليال بنت سالم بن فرج الغسانية
آمنه بنت حمد بن علي بن حمد البدواوية
مروه بنت علي بن سليمان اليحيائية
مها بنت سعيد بن علي بن عبداهلل الزبيدية
الزلفى بنت مبارك بن مسلم الشعبنية
هاجر بنت محمد بن سعيد االخزمية
عهود بنت حمد بن محمد العلوية

رياء بنت حمد بن سعيد الحجرية
عزان بن مبارك بن سعيد الهاشمي
سلطان بن محفوظ بن سعيد الوحشي
وضحه بنت سالم بن إبراهيم العرفاتية
جابر بن سعيد بن سالم الهاشمي
أميره بنت سعيد بن محمد المعشنية
حمود بن عيسى بن خلفان بن سعيد العبري
سلوىبنتمباركبنمسعودبنمباركالجديدية
محمد بن مسلم بن بخيت تبوك
محمد بن علي بن سالم بن علي الفارسي
نعمه بنت محمد بن حمد بن سالم الشرجية
سالم بن محاد بن مبارك العمري
رقيه بنت عامر بن سالم المطاعنية
حامد بن محمد بن حامد الفارسي
فيصل بن هالل بن علي السالمي
ماجده بنت جمعه بن عبدالرزاق الغيالنية
رضا بن يعقوب بن سيف الحضرمي

عامر بن بخيت بن سعيد العويسي
سيف بن سرور بن سيف المعمري
مروان بن جمعه بن سبيت بن عمران المعمري
حمدان بن خلفان بن أحمد الشامسي
معاذ بن محمد بن ماجد الفطيسي
معاذ بن درويش بن يوسف الجرجشي
عبدالمجيد بن حمود بن سليم الغنبوصي
هدى بنت عبداهلل بن سعيد الذهلية
أحمد بن سعيد بن سالم الحكماني
نرجس بنت سالم بن محمد بن سالم الجعفرية
يحيى بن ناصر بن سلطان الغنبوصي
عزان بن سالم بن عمير بن ناصر المعمري
عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن محمد العامري
وليد بن سالم بن سعيد بن سلوم المحرزي
رحمه بنت سعيد بن علي بن حمد الزرعية
سالم بن فايل بن حمود العويسي
راشد بن سباع بن عبداهلل بن سالم الحاتمي

تحيه بنت يعقوب بن سيف الحضرمية
إبراهيم بن خلفان بن سعيد الغنبوصي
محمود بن سالم بن حمود الهنائي
منصور بن العبد بن عامر العويسي
خالد بن عامر بن صالح بن عامر العامري
علي بن صالح بن أحمد الشاعر الشحي
نوره بنت عبيد بن علي السعدية
محمد بن عبداهلل بن جمعه بن علي السنيدي
ناصر بن راشد بن خلفان العامري
محمد بن عبداهلل بن سعيد البدواوي
فالح بن عبيد بن عامر الخزيمي
مازن بن ناصر بن جمعه بن سالم الداودي
مازن بن جميل بن حميد المنظري
بلقيس بنت محمد بن حسن البلوشية
جمعه بن مسعود بن عبداهلل العلوي
ياسر بن علي بن جمعه بن علي الساعدي
علي بن محمد بن علي بن محمد الكمزاري

أماني بنت خلف بن عبيد البدواوية
سالم بن محمد بن سعيد بن راشد الغنبوصي
زينب بنت عبداهلل بن يوسف بن شهداد البلوشية
أحمد بن محمد بن عبداهلل الظهوري
سالم بن أحمد بن سالم بن خادم الراشدي
محمد بن هالل بن علي الساعدي
محمد بن سعيد بن علي زعبنوت
فيصل بن عوض بن سيف بن ناصر الصارخي
علي بن سعيد بن عمر بن نصيب الشحري
عامر بن خميس بن ناصر بن خميس الكاسبي
سالم بن حمد بن محمد الغيالني
علم المكتبات والمعلومات
أحمد بن سعيد بن سيف النعماني
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كلية التربية

بكل اعتزاز وافتخار يُشرّ ف كلية التربية بجامعة
السلطان قابوس ـ وقد أصبحت رافدً ا متي ًنا من
روافد البناء والتعمير في هذا الوطن المعطاء
 أن تخرّ ج أبناءها هذا العام ،وقد اتسمالمجيد المتسلح
كل منهم بسمات الخريج ُ
بالمعارف المفيدة ،والمهارات المهنية،
والثقافة البحثية ،والوعي بالتقانة الحديثة
وخصوصا في مجال التعليم.
وتطبيقاتها
ً
ولكي تحقق الكلية هذا المستوى من
ّ
سخرت كل الجهود ،وذ ّللت كل
الخريجين،
الصعاب ،ووظفت طاقاتها وإمكاناتها
لتواكب التطورات العالمية الحادثة في مجال
إعداد المعلم وتأهيله ،فعمدت إلى تطوير
برامجها المختلفة في كافة المستويات،
وعلى مستوى جميع األقسام والتخصصات،
ووظفت التقانة الحديثة في عملية التواصل
بين األساتذة وطلبتهم ،فأصبح التواصل
إلكترونيًا بدرجة كبيرة ،األمر الذي ّ
وفر الجهد
والوقت ألطراف العملية التعليمية التعلمية
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في الكلية.
وحرصا على تمكين الطلبة من المهارات
ً
المختلفة والخبرات المتنوعة ،كرّ ست الكلية
الجهد في الجوانب العملية في برامجها،
وبخاصة ما يرتبط بعملية التدريس؛ وتمثل ذلك
في توثيق التعاون بين وزارة التربية والتعليم
ممثلة في المدارس المتعاونة ،إضافة إلى
تكثيف التعاون بينها وبين مؤسسات عديدة
في السلطنة حسب نوعية التخصصات،
وقد أكسب ذلك الطلبة مزيدً ا من الخبرة،
ومكنهم من صقل مهاراتهم المختلفة.
رئيسا تقوم عليه
ولما كانت القيم مكو ًنا
ً
العملية التربوية والتعليمية ،جعلت كلية
التربية القيم واالتجاهات أحد األركان الرئيسة
التي يقوم عليها إطارها المفاهيمي،
وترجمته في جميع مقرراتها وتعامالتها،
فهو نهج يغرس في نفوس المتعلمين ثوابت
ويعدهم لحياة مستقرة ،ومجتمع
الوطن،
ّ
يعيش في وئام وسالم؛ فما يشهده العالم

الصعد يؤكد
من تقلبات مختلفة على شتى ُ
ضرورة التمسك بمبدأ القيم واالتجاهات
البناءة.
لقد حرصت الكلية على أن يكون التطوير
والتجديد شام ًلا لجميع البرامج التي تقدمها
في المستويات المختلفة (البكالوريوس،
والماجستير ،والدكتوراة) ،لذلك فهي
ماضية في فتح برامج جديدة على مستويي
الماجستير والدكتوراة ،وهذه البرامج
تستقطب مجموعة من الطلبة وفق
معايير علمية موضوعية ،مما جعلها تتسم
بالتنافسية .وتحرص هذه البرامج على رفد
ُ
الك ُفؤة والمؤهلة من
الوطن بالكوادر
الباحثين القادرين على المشاركة الفاعلة
في ّ
حل قضاياه التربوية ،والعمل بكل جهد
واقتدار في اإلبداع والتطوير.
ولكلية التربية نصيب وافر من البحث العلمي
الذي هو عماد تقدم المجتمعات ،حيث تتنوع
البحوث التي يجريها أعضاء هيئة التدريس

في الكلية ،ما بين العلوم اإلسالمية ،وقضايا
التعليم ،واإلدارة التربوية ،وعلم النفس ،والفنون
المختلفة ،والمجاالت الرياضية ،وتكنولوجيا
التعليم .ولألكاديميين بالكلية نصيب وافر من
البحوث اإلستراتيجية الممولة من المكرمة
السامية ومجلس البحث العلمي .وتشجع
الكلية كذلك أعضاء هيئة التدريس على إجراء
البحوث الجماعية ،والتعاون بين التخصصات في
هذا المجال ،فضال عن التعاون اإلقليمي والدولي
الذي تطمح من خالله إلى االستفادة من خبرات
اآلخرين وتجاربهم.
عد كلية التربية منارة إشعاع للمجتمع؛ فمن
و ُت ّ
ضمن واجباتها خدمة المجتمع من خالل دراسة
وخصوصا التربوية والتعليمية
قضاياه المختلفة،
ً
منها ،وتقديم حلول ومقترحات لمعالجتها،
وهي بهذا تسهم في توجيه الفكر والوعي
المجتمعي من خالل ما يقدمه أعضاؤها من
خدمات متنوعة عن طريق المحاضرات ،وحلقات
العمل ،والدورات التدريبية داخل الجامعة

وخارجها ،والمشاركة في لجان متعددة في
مؤسسات المجتمع.
وإذ تحتفي الكلية بتخريج هذه الدفعة من
طلبتها النجباءَ ،ل َ
دما
تؤ ِّكد العزم على السير ُق ً
لتحقيق مستوى أفضل لخريجيها ،مستفيدة
في ذلك من المعطيات التي أظهرتها تقارير
االعتماد األكاديمي ،وهي في الوقت نفسه
تحرص كل الحرص على التواصل مع أبنائها
الخريجين وهم في مواقع عملهم؛ للحصول
على تغذية راجعة للتطوير والتحسين؛ لتتمكن
من أداء رسالتها على أكمل وجه ،فاكتساب
الخبرة في الميدان عامل رئيس في تقديم
المقترحات البناءة في تعزيز البرامج وتطويرها.
وتقف كلية التربية اليوم مع الكليات األخرى
بالجامعة ،ومع المؤسسات التعليمية األخرى
ً
شامخا يرفد الوطن بمواهب
في السلطنة بناء
واعية واعدة تتميز بقدرتها على العطاء والبناء،
وأداء رسالتها لخدمة الوطن والعمل على تقوية
أركانه ،وتوظيف موارده المختلفة التي على

رأسها الموارد البشرية ،فهنئيًا للوطن بهؤالء
الخريجين ،وهنئيًا لكم أيها الخريجون اإلنجاز
الذي حققتموه.
إننا بحق نعبِّر عن فخرنا واعتزازنا لما تحقق على
أرض الواقع في مسيرة هذه الكلية الواعدة،
مراعية في ذلك خطط التنمية التي تسعى
ونوجه تحية إجالل
السلطنة إلى تحقيقها،
ّ
وإكبار لجميع من ساهم في إعداد هذا الجيل
الج ّد لتحقق
من الخريجين،
وشمر عن ساعد ِ
ّ
الكلية أهدافها المرسومة.
ً
واهلل تعالى نسأل أن يزيد هذه الكلية تألقا وتمي ًزا
يسدد ُخطانا إلى
في مسيرتها العلمية ،وأن
ّ
الخير والصالح لما فيه خدمة هذا الوطن في
ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه.

د.سليمان بن محمد البلوشي
عميد كلية التربية
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اإلدارة التربوية
بدريه بنت خلفان بن عبداهلل الجابرية
لهيه بنت حمد بن سعيد القرينية
سالم بن حمد بن جميل النعماني
محمد بن حمد بن حمود الفارسي
رحمه بنت سعيد بن محمد اليحيائية
رخيه بنت محمد بن عبداهلل الخنبشية
عبدالرحيم بن مصبح بن جميل السعدي
علي بن سليم بن علي المعمري
محفوظه بنت مبارك بن عبداهلل السعيدية
مفتاح
بن
خميس
بنت
فاطمه
زايد بن هدوب بن زايد الحجري
حمد بن حمود بن سعيد الرواحي
آسيا بنت إسماعيل بن ناصر الخروصية
يحيى بن محمد بن علي المعيني
علي بن راشد بن عبيد المرشودي
عبدالعزيز بن جمعه بن محمد الفارسي
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عائشه بنت سعيد بن محمد السعيدية
محمد بن عبيد بن علي المعمري
هالل بن شامس بن حمد الذهلي
سعيد بن محمد بن صالح البطاشي
سالم بن عامر بن سالم الرحبي
ناصر بن حمد بن سيف الحضرمي
ناصر بن شامس بن حمد الذهلي
مريم بنت سالم بن محمد المدحانية
سعيد بن محمد بن سالم السيابي
محمد بن محبوب بن خلفان الراشدي
عبداهلل بن سعود بن خميس االسماعيلي
عاصم بن علي بن أحمد الخان
بدر بن ناصر بن حمدان العبيداني
خالد بن حمود بن عبداهلل الحارثي
محمد بن عبداهلل بن سعيد السليماني
ناصر بن هالل بن حمود الصابري
خليفه بن سعيد بن سيف الخايفي

محمد بن سالم بن محمد البوسعيدي
علي بن سالم بن حمود الهنائي
سالمه بنت مطر بن سالم الذهلية
سعود بن حارب بن محمد الكلباني
زيانه بنت سيف بن حمود الجابرية
يوسف بن خميس بن سالم الحارثي
عبدالرحمن بن عمر بن محمد الجابري
محمد بن عبداهلل بن راشد البلوشي
مصبح بن خلفان بن ثاني الشكيلي
خليفه بن قاسم بن سعيد العمراني
هالل بن حمد بن محمد الجساسي
سعود بن سالم بن محمد الحضرمي
سالم بن خميس بن حارب الحامدي
سالم بن حمدان بن علي الجابري
جمعه بن مبارك بن حمد العريمي
سالم بن حمد بن علي اللمكي
عبداهلل بن سلطان بن سالم الحبسي

حمد بن سعيد بن حمد اليعقوبي
محمد بن سالم بن سيف السيابي
سالم بن خميس بن عبيد الحراصي
مريم بنت علي بن محمد العجمية
بلعرب بن ناصر بن سيف البطاشي
سليمان بن ناصر بن سليمان السرحني
سالم بن محمد بن سعيد العوفي
قاسم بن محمد بن حمد المقبالي
راشد بن ناصر بن راشد الشكيلي
علي بن حمد بن سعود المنذري
هاشم بن محمد بن علي الكاف
سعيد بن خليفه بن ناصر الغافري
سالم بن زايد بن سالم الجهضمي
هالل بن محمد بن علي الصارخي
محمد بن حمد بن مبارك البادي
خالد بن عثمان بن عبود البلوشي
عيسى بن سالم بن سعيد الخروصي

خالد بن حميد بن حارث المياحي
سليمان بن خميس بن حميد الفليتي
عبداهلل بن علي بن عبداهلل العبري
حسين بن سلمان بن غلوم بن شعبان العجمي
مبارك بن سالم بن هاشل البحري
مصبح بن راشد بن سالم المجرفي
طالل بن سالم بن خلفان الحبسي
صالح بن يحيى بن سعيد الراشدي
محمد بن سالم بن سعيد الربعاني
ماجد بن سعيد بن علي الجهوري
فاطمه بنت عامر بن سالم بن رمضان الخنجرية
علي بن خلفان بن حمود العريمي
خلفان بن عبداهلل بن أحمد بن حمد الراشدي
سبيت بن جمعه بن خصيف البوسعيدي
طالب بن سعيد بن سالم الحمداني
صفر بن خميس بن جمعه البلوشي
عيد بن خلفان بن راشد الحبسي

التربية اإلسالمية
أسماء بنت علي بن راشد بن سعيد الحبسية
أنوار بنت زايد بن سليمان الجهضمية
إيمان بنت سالم بن عبداهلل المسكرية
هاجر بنت راشد بن سالم بن محمد الفارسية
هناء بنت سعيد بن خميس الخميسية
حاتم بن خلفان بن عبيد الشيدي
أحمد بن سعيد بن خلفان بن حميد المشرفي
هناء بنت عبداهلل بن خليفه السعدية
عائشه بنت علي بن سيف بن سويلم الجعفرية
عائشه بنت ناصر بن سعيد بن راشد العامرية
ميثاء بنت حمود بن علي السعدية
عهود بنت عبداهلل بن علي المعمرية
نوال بنت صالح بن سالم بن صالح الغيالنية
الشفاء بنت ناصر بن محمد السيابية
أميره بنت سعيد بن محمد المالكية
كليثم بنت حمد بن راشد الربخية
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علياء بنت هالل بن محمد بن سعيد المالكية
قذافي بن سيف بن محمد بن سالم الهنائي
فتحيه بنت عبداهلل بن محمد بن علي الغزالية
الزبير بن حمدان بن عبداهلل بن محمد المعمري
خالد بن محمد بن علي الوشاحي
بدر بن حمود بن محمد بن سالم الوهيبي
أحمد بن ماجد بن هالل بن حمدان الحجري
مسعود بن سالم بن سعيد السعدي
معاذ بن صالح بن خميس السنيدي
التربية الرياضية
كوثر بنت خلفان بن ناصر الرواحية
موزه بنت سالم بن مبارك الجهورية
إيناس بنت أحمد بن مطر بن خلفان العجمية
الغالية بنت عبداهلل بن هديب بن سويد الهنائية
نعيمه بنت سالم بن حمود العزرية
عائشه بنت سالم بن سليم بن سعيد الناصرية
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فاطمه بنت علي بن محمد البلوشية
بدريه بنت سالم بن سيف المحروقية
طيف بنت راشد بن صالح الجعفرية
مازن بن ثني بن عبيد الشيدي
عبداهلل بن ربيع بن عبيد المرزوقي
أنوار بنت خميس بن موسى بن خميس السعدية
سعود بن سالم بن حجي الكعبي
عوف بن عبداهلل بن مصبح المعمري
محمد بن قاسم بن حمدان الناصري
محمد بن خميس بن جمعه بن ثبات التوبي
نصراهلل بن منصور بن ناصر بن سالم الحوسني
هاجر بنت سليمان بن سالم البوسعيدية
مازن بن خليفه بن عبداهلل بن عامر الحجري
مريم بنت علي بن سالم المقبالية
رقيه بنت سعيد بن سالم بن صالح الصبحية
نور بنت سعود بن مسلم العبرية
عزيزه بنت سالم بن سعيد المحروقية

مريم بنت عامر بن محمد بن حمد الحجرية
حمد بن عامر بن علي الحجري
أسامه بن خميس بن جمعه بن خميس الراسبي
سعيد بن سعيد الوهيبي
يعقوب بن مبارك بن ّ
فهميبنسعيدبنسليمانبنسلومالشعيلي
أسعد بن محمد بن صالح بن ناصر القرني
عصام بن مرهون بن حميد بن ثاني الغافري
عبدالعزيز بن سعيد بن عزيز الشقصي
هزاع بن محمد بن شامس بن سليم الريامي
عبدالعزيز بن محمد بن سليمان المحروقي
عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن البلوشي
محمد بن سعيد بن عبداهلل بن سليمان الشملي
سيف بن سليمان بن مرهون بن حمدان الهنائي
مانع بن سليمان بن سليم بن محمد العويسي
أسعد بن خليفه بن عبداهلل بن حمدان السالمي
أنور بن سعيد بن عبداهلل السيابي
عدنان بن عدنان بن سالم المسكري

عبدالهادي بن سالم بن راشد الماردي
أسعد بن سيف بن خبير الذهلي
التربية الفنية
زهره بنت سماح بن علي المقيمية
أميره بنت سعيد بن ناصر المسكرية
خديجه بنت سيف بن حمود بن محمد الفهدية
صفاء بنت محمد بن سليمان الفهدية
عائشه بنت سعيد بن ناصر الجابرية
أماني بنت محمد بن حجي الرحبية
مروه بنت سيف بن سعيد الحجية
أماني بنت ناصر بن سالم بن سلمان المسلمية
آمنه بنت صالح بن ناصر الريامية
فاطمه بنت زايد بن راشد الزيدية
طيبه بنت سيف بن سعيد بن حميد الجلندانية
أزهار بنت عبيد بن مسلم المصلحية
فاطمه بنت مسعود بن سعيد الشعيلية

وفاء بنت ناصر بن راشد بن حميد الحاتمية
شيماء بنت محمد بن خادم بن سلطان الراسبية
مروى بنت ناصر بن محمد الشيدية
ليلى بنت سيف بن سالم بن علي الربيعية
ماجده بنت درويش بن سعيد الجديدية
حمد بن سعود بن حمود الحسني
كوثر بنت سعيد بن عديم بن سليم المسكرية
فاطمه بنت محمد بن سلطان السعدية
بثينه بنت محمد بن سعيد بن محمد العلوية
عذاري بنت علي بن حمود بن سعيد الشيذانية
علياء بنت غانم بن محمد الهاللية
مريم بنت عبدالرحيم بن محمد الشحية
آمنه بنت خليفه بن فاضل الحراصية
دعاء بنت محمد بن علي البلوشية
بشرىبنتعبداهللبنمحمدبنهاللالسليمانية
زهراء بنت عبدالباري بن عبدالمجيد االنصارية
أنوار بنت محمد بن حارث الصبحية

حوراء بنت علي بن هالل بن سالم الحجرية
وصال بنت أحمد بن زهران بن سليمان العزرية
خليل بن صالح بن سيف بن صالح السيابي
محمد بن علي بن محمد الوهيبي
مريم بنت خميس بن علي بن عبداهلل الهاشمية
محمد بن سعود بن عبدالكريم البلوشي
يوسف بن محمد بن مسلم المهري
علوي بن عبداهلل بن حمود المعمري
العلوم والرياضيات
(أحياء)
زهراء بنت خلفان بن ناصر الراشدية
سعيده بنت علي بن سلطان الكاسبية
إيمان بنت حميد بن سعيد الجابرية
صفيه بنت سليم بن مسلم بن عبداهلل الغيالنية
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العلوم والرياضيات
(رياضيات)
فاطمه بنت سالم بن حمد بن سالم الصبحية
خديجه بنت حسن بن عبداهلل الشحية
ماجدهبنتسعيدبنجمعهبنخميسالنظيرية
كلثوم بنت سليمان بن سيف الشبلية
رياء بنت عامر بن سعيد بن علي الهاشمية
ليلى بنت عامر بن علي بن عمير المقبالية
زينب بنت سالم بن حمود بن سعيد الذهلية
حوريه بنت خليفه بن عبيد السعدية
عائشه بنت علي بن خميس بن محمد الغافرية
آمنه بنت حسن بن عيسى الزعابية
رهام بنت حمد بن عبداهلل بن خليفه الكلبانية
سهام بنت سيف بن محمد الريامية
جواهر بنت محمد بن ناصر بن سعيد الكاسبية
أمل بنت محمد بن علي بن حمود الشهومية
هاجر بنت خلفان بن محمد الغيثية
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ريم بنت مسعود بن علي الخيارية
نجالء بنت عبداهلل بن خلفان المعمرية
فاطمه بنت سالم بن محمد بن سالم العمرية
إيمان بنت طالب بن هالل بن حمد المعولية
فاطمه بنت سلمان بن سالم المالكية
كريمه بنت عبداهلل بن سالم الشريقية
إبراهيم بن صالح بن علي السعدي
هالل بن حمود بن علي الهنائي
سالم بن خلفان بن سالم الشكيلي
العلوم والرياضيات
(فيزياء)
هيفاء بنت محمد بن علي المعمرية
أمينه بنت سالم بن مسعود الخاطرية
عائشه بنت راشد بن ناصر المرهوبية
تغريد بنت محمد بن ناصر بن عبداهلل الصبحية
سيف بن محمد بن حمد الهدابي

العلوم والرياضيات
(كيمياء)
رقيه بنت محمد بن حمد الغيالنية
خوله بنت سيف بن محمد بن حمد اليحمدية
جهينه بنت خالد بن جمعه بن سالم البلوشية
آمنه بنت مرهون بن خلف العبرية
عزاء بنت سالم بن راشد الشايعية
ماجده بنت محمد بن مسلم الفليتية
اللغة اإلنجليزية
إبتسام بنت سليمان بن سالم بن بجاد الكميانية
إبتسام بنت سعيد بن مبارك الحضرمية
جواهر بنت حمد بن سعيد بن حميد الخميسية
نور بنت مسلم بن أحمد قهور المهري
مروه بنت سالم بن عبداهلل بن سعيد الناعبية
فاطمه بنت هالل بن سليمان المعمرية
إيمان بنت حمدان بن هالل الحجرية

بسمه بنت شامس بن حمد بن سالم البلوشية
أسماء بنت بريك بن محمد بن سيف الريامية
بثينه بنت علي بن محمد المقبالية
خلود بنت خليفه بن خلفان الصخبورية
أميمه بنت محمد بن علي بن محمد الهنائية
مروى بنت أحمد بن خميس البلوشية
خوله بنت عبداهلل بن سالم بن سليّم الجابرية
عهود بنت محمد بن مسعود المعمرية
عائشه بنت هالل بن حارب بن جمعه البلوشية
فداء بنت محمد بن عبدال ّله العبرية
هدى بنت سعيد بن سيف النبهانية
كوثر بنت راشد بن عبيد بن راشد الحاتمية
أميره بنت سالم بن علي بن سعيد المزروعية
خلود بنت علي بن سالم بن علي اليحيائية
أمل بنت محمد بن عبداهلل االسماعيلية
والء بنت حسن بن عبدالرحمن البرختية
آالء بنت أحمد بن ناصر الشيبانية

عفراء بنت قاسم بن حميد المعمرية
مريم بنت سليم بن شيخان الصبحية
مزنه بنت محمد بن سعود بن سواد الرواحية
إيمان بنت عامر بن سالم العمرية
ميعاد بنت عامر بن سالم بن راشد الحبسية
ثرياء بنت سيف بن عبداهلل الغافرية
جوخه بنت علي بن عبداهلل المسكرية
خديجه بنت عبداهلل بن سالم الهنائية
مروه بنت هالل بن سالم بن مرهون الريامية
أصيله بنت سالم بن سيف الراشدية
شافيه بنت محمد بن راشد بن سعيد المشرفية
شروق بنت عبداهلل بن علي بن سالم الجرادية
زينب بنت سليم بن سالم الرزيقية
بلقيس بنت خلفان بن راشد اليزيدية
بثينه بنت حمدان بن عبداهلل البراشدية
آمنه بنت راشد بن علي البادية
حليمه بنت محمد بن راشد الجمرية

ساره بنت سالم بن خلفان بن حمد الريامية
علياء بنت جمعه بن سالم البلوشية
فاطمه بنت عبداهلل بن محمد السعدية
بثينه بنت راشد بن محمد البريكية
بدريه بنت سعيد بن سليمان بن سعيد المعمرية
ميره بنت حمود بن حمد الندابية
رحمه بنت راشد بن ربيع بن سليمان العميرية
جهاد بنت عاصم بن حمد الغيثية
أسماء بنت ناصر بن خلفان بن حمد السالمية
عائشه بنت علي بن محمد البلوشية
جهينه بنت حمد بن سليمان بن ناصر المعمرية
رخيه بنت عبداهلل بن سالم السعدية
أميره بنت خليفه بن حمود الذهلية
مايده بنت سعيد بن حمود بن سالم الرواحية
أحالم بنت حمود بن هالل بن حمود الشريانية
نهى بنت سالم بن علي الجعفرية
زينب بنت سليمان بن طالب الصولية
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خديجه بنت محمد بن صالح بن حميد البطاشية
بلقيس بنت نبهان بن خلف البحرية
محمود بن حمد بن ناصر الكلباني
مروه بنت حمد بن سعيد الفرقانية
نوف بنت أحمد بن حسن البلوشية
آالء بنت علي بن خميس بن عبداهلل العريمية
أميره بنت عبداهلل بن سعيد بن حميد الهاشمية
منال بنت محسن بن عامر بن سعيد الراجحية
زهره بنت يحيى بن صالح البوسعيدية
ريهام بنت سعيد بن مبارك بن خلفان الشعيلية
طاهر بن أحمد بن عبداهلل بن شهبيك الصابري
أفراح بنت زاهر بن ناصر الشريقية
مريم بنت عبداهلل بن سيف الحبسية
فالح بن راشد بن سيف بن المر المعمري
فاطمه بنت محمد بن ثابت بن محمد الشيبانية
سعيده بنت مسعود بن سعيد الصقرية
حنين بنت عبداهلل بن محمد الفارسية
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أحمد بن سعيد بن علي المعمري
أسماء بنت عبداهلل بن سالم السعدية
ثريا بنت سيف بن ناصر الهنائية
عبير بنت طالب بن عيسى بن صالح المسقرية
أمينه بنت مسلم بن بخيت بن سالم كشوب
هالل بن سالم بن خلفان بن خميس السيابي
حنان بنت محمد بن أحمد الحبسية
ساره بنت سليمان بن سعيد المعمرية
سيف بن سعيد بن بخيت الذهلي
غازي بن مبارك بن خاطر بن مرهون البدري
فهد بن سالم بن راشد العيسائي
إسماعيل بن عبداهلل بن إسماعيل البلوشي
هزاع بن ناصر بن خلفان الغافري
علي بن حسن بن علي الشرقي
أكرم بن راشد بن حمود بن سعيد السلماني

اللغة العربية
مبارك بن حميد بن حمود الوهيبي
ثابت بن حمد بن علي بن صالح السنيدي
خالد بن سالم بن علي السنيدي
محمد بن حمد بن سعيد الروتلي
سويد بن محمد بن سويد بن مفتاح المنعي
علي بن مبارك بن علي الكاسبي
سالم بن علي بن سالم بن علي الروتلي
عبداهلل بن حمد بن محمد بن حمد الحكماني
سيف بن علي بن راشد المطاعني
عبد العزيز بن سالم بن سعيد العامري
تكنولوجيا التعليم والتعلم
ثرياء بنت محمد بن بدر الحجرية
هاجر بنت عبداهلل بن سالم السعيدية
أسماء بنت أحمد بن سليمان ال عبدالسالم
حنان بنت سعيد بن محمد بن راشد الهاشمية

سميه بنت سالم بن رهين بن منصور الذهلية
موزه بنت علي بن حمود العامرية
أسماء بنت عبيد بن جمعه بن حميد البلوشية
أصاله بنت محمد بن يوسف العوينية
مروه بنت عبداهلل بن عيسى المحروقية
عذراء بنت سويلم بن صالح الكاسبية
محمدبنسعيدبنسليمانبنعبداهللالمعمري
عزاء بنت سالم بن حمود الشيذانية
حليمه بنت مطر بن سيف البلوشية
صفيه بنت جابر بن علي بن حمود السعدية
ميثه بنت عبيد بن عامر الخزيمية
نهال بنت عمر بن أحمد قطن
قيس بن أحمد بن سيف بن راشد العلوي
إبتسام بنت سالم بن حمد بن علي القصابية
محمد بن سعيد بن محمد بن يوسف المدحاني
أسعد بن سعيد بن محسن بن ناصر السيفي
حامد بن سالم بن سيف بن راشد المخمري

عبدالرحمن بن سعيد بن محمد الساعدي
علي بن ناصر بن عبداهلل بن محمد الفارسي
فهد بن محمد بن عبداهلل بن مطير الشماخي
أسعد بن سعيد بن عبداهلل بن خلفان الوائلي
أميره بنت عبداهلل بن مسعد العلوية
محمود بن حمد بن سعيد الروتلي
سعيد بن علي بن أحمد الشحري

سلمه بنت عبداهلل بن سعيد بن مسلم السيابية
آمنه بنت محمد بن ناصر الكندية
دعاء بنت عبداهلل بن مسلم الوهيبية
نوف بنت سعيد بن حميد بن سعيد المعمرية
فاطمه الزهراء بنت حمود بن ناصر الهاشمية

طفل ما قبل المدرسة
عائشه بنت ناصر بن محمد الفارسية
آمينهبنتمحمدبنسليمانبنسعيدالشكيلية
زمزم بنت مسلم بن خلفان بن غريب السليمانية
الزهراء بنت علي بن سعود العبرية
فاطمه بنت عبداهلل بن محمد الغيثية
عائشه بنت علي بن عبداهلل بن األسود الهنائية
حليمه بنت محمد بن علي بن محمد الشحية
عنود بنت الهي بن سبيحان بن فاضل البدرية
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