
التخصصالكليةالمعهد/ الجامعة الجنساإلسمم

معلم مجال اجتماعياتالتربيةحضرموتانثىخولة صالح سالم بكورة1

معلم مجال رياضيات وحاسوبالتربيةحضرموتانثىحنان أحمد سالم باسلوم2

معلم مجال رياضيات وحاسوبالتربيةحضرموتانثىصفاء سعيد أحمد بكورة3

معلم مجال رياضيات وحاسوبالتربيةحضرموتانثىأورى محمد عبود بن مخاشن4

معلم مجال رياضيات وحاسوبالتربيةحضرموتانثىخديجة محمد محفوظ باسعد5

معلم مجال علومالتربيةحضرموتانثىاكرام يسلم محفوظ كميد6

معلم مجال علومالتربيةحضرموتانثىنورس عوض مسعود بلجعد7

تمريضالتمريضحضرموتانثىزين خالد أحمد بامهدي8

تمريضالتمريضحضرموتانثىسارة عبدهللا محمد الجعيدي9

تمريضالتمريضحضرموتانثىوزيرة صالح سالم بن راشد10

تمريضالتمريضحضرموتذكرمحمد سالم يسلم باسلمة11

تمريضالتمريضحضرموتانثىنعمة سعيد محمد باضاوي12

تمريضالتمريضحضرموتانثىخديجة خالد سعيد منقوش13

تمريضالتمريضحضرموتانثىغيداء عمرو سعيد البحسني14

تمريضالتمريضحضرموتانثىأشجان محمود شيخ باعباد15

تمريضالتمريضحضرموتانثىميمونة عبدالمنعم عمر العامري16

الدراسات االسالميةالبناتحضرموتانثىزينب سلمان عمر بارشيد17

الدراسات االسالميةالبناتحضرموتانثىبدور هادي صالح دهول18

الدراسات االسالميةالبناتحضرموتانثىأبرار محمد علي بارشيد19

اللغة اإلنجليزيةالبناتحضرموتذكرفاطمة حسين محمد باصليب20

اللغة اإلنجليزيةالبناتحضرموتانثىإيمان سالم محفوظ حمادة21

رياض األطفالالبناتحضرموتانثىسارة عبدهللا عبدالرحمن حاتم22

رياض األطفالالبناتحضرموتانثىسهيلة محمد علي القرية23

رياض األطفالالبناتحضرموتانثىالفت خالد سعيد الرباكي24

رياض األطفالالبناتحضرموتأنثىفاطمة عوض عاشور باجبير25

رياض األطفالالبناتحضرموتانثىسمية صالح مبروك باحارثة26

تربية فنيةالبناتحضرموتانثىياسمين حسن محمد باحاج27
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تربية فنيةالبناتحضرموتانثىمنى محمد عمر بانقاب28

تربية فنيةالبناتحضرموتانثىبدرية عبدهللا حسن العطاس29

الدراسات االسالميةاآلدابحضرموتانثىحياة عبدالرحمن حزام جياش30

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتذكرعبدهللا عبدالقادر عبدهللا باعباد31

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتانثىسعاد جمعان مبارك باضريس32

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتذكريوسف علي عوض باشامخة33

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتانثىأمل عبدالرحيم سالم باوزير34

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتذكردحمان عثمان دحمان العمودي35

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتذكرعبدالعزيز صالح أحمد بن سميدع36

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتانثىوعود منصور ناصر المشجري37

اللغة اإلنجليزيةاآلدابحضرموتانثىنجاة محمد عبدالقادر بانجار38

اللغة العربيةاآلدابحضرموتانثىفاطمة صالح مبارك باضاوي39

اللغة العربيةاآلدابحضرموتانثىالسعد سالم عوض بحول40

جغرافيااآلدابحضرموتانثىحصة فرج صالح باخميس41

صحافة واعالماآلدابحضرموتانثىسجى عبدهللا محمد الحاج42

صحافة واعالماآلدابحضرموتانثىسارة فوزي علي بامكاندو43

صحافة واعالماآلدابحضرموتانثىخديجة خالد عبدهللا باوزير44

صحافة واعالماآلدابحضرموتانثىمنيرة سالم على بن بركات45

صحافة واعالماآلدابحضرموتذكرطه محمد علي فارع46

فلسفة وعلم اإلجتاعاآلدابحضرموتذكرأنس سالم عمر بارادم47

هندسة إلكترونية وإتصاالتالهندسة والبترولحضرموتذكرمحمد عوض علي باجري48

هندسة إلكترونية وإتصاالتالهندسة والبترولحضرموتذكرصالح سالم عبيد الحداد49

هندسة إلكترونية وإتصاالتالهندسة والبترولحضرموتذكرعوض سعيد عوض باحارث50

هندسة بتروليةالهندسة والبترولحضرموتانثىأميرة فؤاد عبداللطيف الشطري51

هندسة بتروليةالهندسة والبترولحضرموتذكرمحمد يسلم عمر بن مفلح52

هندسة حاسوبالهندسة والبترولحضرموتذكرأحمد عبدهللا أحمد بازهير53

هندسة حاسوبالهندسة والبترولحضرموتذكرمحمد خالد محمد بن حازم54
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هندسة حاسوبالهندسة والبترولحضرموتذكرعبدهللا أحمد عيظة منيباري55

هندسة كيميائيةالهندسة والبترولحضرموتذكرعاشور مجاهد عاشور منقوش56

هندسة كيميائيةالهندسة والبترولحضرموتذكرأحمد عبيد أحمد بن عثمان57

هندسة كيميائيةالهندسة والبترولحضرموتذكرمحمد عبدهللا عبدالقادر محروس58

هندسة كيميائيةالهندسة والبترولحضرموتانثىفاطمة محفوظ عبدهللا باسواقي59

هندسة كيميائيةالهندسة والبترولحضرموتذكرأكرم أحمد كرامة حمدان60

هندسة كيميائيةالهندسة والبترولحضرموتذكرعلي ناصر أحمد بن قاتر61

هندسة مدنيةالهندسة والبترولحضرموتذكرسالم عبدالرحمن صالح باحشوان62

هندسة مدنيةالهندسة والبترولحضرموتذكرمحمد برك سعيد بلعيش63

هندسة مدنيةالهندسة والبترولحضرموتذكرنادر أحمد رمضان بن قرموص64

هندسة مدنيةالهندسة والبترولحضرموتذكرجهاد علي محفوظ باجبير65

قانونالقانونحضرموتانثىحنين رياض عبدالرحيم الزمير66

قانونالقانونحضرموتانثىمريم نبيل سالم عوشان67

قانونالقانونحضرموتذكرأحمد عبيد سعد باحنان68

قانونالقانونحضرموتذكرمحمد عوض عبدهللا بن قحطان69

إدارة األعمالالعلوم االداريةحضرموتانثىزينة سالم أحمد باصليب70

إدارة األعمالالعلوم اإلداريةحضرموتانثىفاطمة محمد علي بن عفيف71

إدارة األعمالالعلوم اإلداريةحضرموتانثىناهد محمد عبده السوادي72

إدارة األعمالالعلوم االداريةحضرموتذكرعلي عمر سالم باكوينة73

إدارة األعمالالعلوم اإلداريةحضرموتانثىرانيا أحمد سعيد بامسعود74

إدارة األعمالالعلوم االداريةحضرموتذكرأحمد عبدهللا أحمد اليزيدي75

إدارة األعمالالعلوم اإلداريةحضرموتانثىعصماء عبدالمنعم عبيد األحمدي76

تسويقالعلوم االداريةحضرموتانثىفاطمة عبود سعيد العمودي77

علوم مالية ومصرفيةالعلوم االداريةحضرموتانثىطيبة سعيد أحمد بدية78

علوم مالية ومصرفيةالعلوم االداريةحضرموتانثىرانيا سالم صالح بن ماضي79

علوم مالية ومصرفيةالعلوم االداريةحضرموتذكرعمر خالد عمر الكثيري80

محاسبةالعلوم اإلداريةحضرموتذكرصالح خميس ربيع الصيعري81
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محاسبةالعلوم اإلداريةحضرموتذكرعبدهللا حامد عبدهللا الجفري82

محاسبةالعلوم اإلداريةحضرموتذكرمحمد سعيد محمد القرادي83

نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةحضرموتانثىدعاء سعيد عبدهللا باصحيح84

نظم معلومات إداريةالعلوم االداريةحضرموتانثىصفاء علي عمر باحسين85

رياضياتالعلومحضرموتانثىفاطمة خالد عمر التريمي86

رياضياتالعلومحضرموتانثىأّمون عبدهللا عمر باضريس87

رياضياتالعلومحضرموتذكرعبدهللا عيظة عمر بالصقع88

رياضياتالعلومحضرموتذكرصادق محيمود يسر اليزيدي89

علوم الحياةالعلومحضرموتانثىسعاد سالم عبدهللا الغازي90

علوم الحياةالعلومحضرموتانثىفاطمة خالد صالح الخالقي91

علوم الحياةالعلومحضرموتانثىجيهان سعيد سالم بادهري92

فيزياءالعلومحضرموتانثىفاطمة محفوظ عوض بن دهري93

فيزياءالعلومحضرموتانثىتسنيم عمر طالب باعشن94

كيمياءالعلومحضرموتانثىأميمة سالم جمعان باثقيلي95

كيمياءالعلومحضرموتانثىمروة سعيد سالم باوزير96

كيمياءالعلومحضرموتانثىسمية سعيد محفوظ باكحيل97

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىعائشة عبدالرحمن حسين بأفضل98

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىمروة عبدالعزيز أحمد العمودي99

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرطالل عمر سالم بامخشب100

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرعلي عمر علي باعفي101

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىخديجة بالل مفتاح الزبيري102

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرعصام أحمد عمر باحبيل103

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرأحمد سعيد أحمد باطوق104

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرمحمد سالم عمر بادويس105

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىمريم فائز عبدالكريم بازنبور106

صيدلةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرفهد صالح سعيد بلحنف107

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىوئام عادل جمعان بن سويد108
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طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرعبير أحمد محمد باحطاب109

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرزايد سلطان عبدهللا أحمد110

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكراسامة عبدهللا جعفر الجنيدي111

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرمحمد جالل غانم علي112

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرأبوبكر علي ناصر باعوضة113

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىعبير عادل مبارك بن سويد114

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىمنى صالح محفوظ عباد115

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىنور حسين سالم باشريف116

طب بشريالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىشيماء علي أحمد117

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرماجد محمد فرج بالعقل118

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىرقية عبدالقادر سالم التريمي119

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىسعاد تحسين سعيد باشطح120

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىشهد حامد محسن العطاس121

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىعهد عبدهللا أحمد همام122

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرعبدالرحمن عبدهللا علي مانع123

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىرانيا خالد عوض بن مخاشن124

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتانثىزينب فهمي عاشور باجبير125

مختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةحضرموتذكرعلي سالم فرج بخيت126

تقنية معلوماتالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتذكرمروان أحمد عبدهللا العمودي127

تقنية معلوماتالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتذكرعبدالقادر محمد عبدالقادر شماخ128

تقنية معلوماتالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتانثىحسام عمر مبارك بالطيف129

تقنية معلوماتالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتذكرعمر  علي أحمد باسندوة130

تقنية معلوماتالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتانثىسامية عوض مبارك الرباكي131

تقنية معلوماتالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتذكرمحمد خالد عمر بكير132

علوم حاسوبالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتانثىفاطمة محمد عبدالقادر الجهوري133

علوم حاسوبالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتذكرعاصم منصور محمد الشريفي134

علوم حاسوبالحاسبات وتقنية المعلوماتحضرموتانثىنور حسين عبدالرحمن باعمر135
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أحياء بحريةالعلوم البيئية واالحياء البحريةحضرموتانثىمروى خالد سالم محماس136

أحياء بحريةالعلوم البيئية واالحياء البحريةحضرموتانثىأبهاء أحمد سالم العكبري137

علوم بيئيةالعلوم البيئية واالحياء البحريةحضرموتانثىفاطمة سعيد محفوظ باكحيل138

علوم وتكنولوجيا األغذيةالعلوم البيئية واالحياء البحريةحضرموتذكرناصر محمد ناصر الحضرمي139

علوم وتكنولوجيا األغذيةالعلوم البيئية واالحياء البحريةحضرموتذكرمحمد حسن صالح باجحاو140

محاسبةاإلدارة واإلقتصاداألحقافذكرعبدهللا محمد عبدهللا باظبي141

محاسبةاالدراة واإلقتصاداألحقافذكرصالح محفوظ صالح باعامر142

إدارة األعمالاالدراة واإلقتصاداألحقافذكررشيد سالم أحمد بارشيد143

إدارة األعمالاإلدارة واإلقتصاداالحقافذكرموسى صالح سالم قحطان144

ذكرمحمد فرج مبارك مسلم145
المعهد التقني 

التجاري
محاسبةالمعهد التقني التجاري

ذكرإبراهيم محسن سالم العيدروس146
المعهد التقني 

التجاري
كهرباء عامالمعهد التقني التجاري

ذكرعبدالعزيز عبدهللا سالمين حنبل147
المعهد التقني 

التجاري
تسويقالمعهد التقني التجاري

ذكرعبدالجليل عوض محمد الجابري148
المعهد التقني 

الصناعي
تشغيل معدات نفطيةالمعهد التقني الصناعي

ذكرفائز مرشد عبدالرحمن مثنى149
المعهد التقني 

الصناعي
تبريد وتكييفالمعهد التقني الصناعي

محاسبةكلية المجتمعكلية المجتمعانثىخولة محمد فرج رجرج150

محاسبةكلية المجتمعكلية المجتمعانثىهدى محمد عمر باغيث151

محاسبةكلية المجتمعكلية المجتمعانثىفاطمة محمد عبدالقادر باعمر152

محاسبةكلية المجتمعكلية المجتمعانثىفطوم سالم عمر بايمين153

محاسبةكلية المجتمعكلية المجتمعانثىسلمى صالح سعيد منصور154

انثىفاطمة مبارك عبدهللا بقرف155
معهد العلوم 

الصحية
فني تخذيرمعهد العلوم الصحية

ذكرأيمن أحمد عمر باخريبة156
معهد العلوم 

الصحية
فني عملياتمعهد العلوم الصحية

ذكرصالح عبيد سعيد باكرشوم157
معهد العلوم 

الصحية
فني عملياتمعهد العلوم الصحية

ذكرعبدالرحيم محمد عمر العمودي158
معهد العلوم 

الصحية
مساعد طبيب عاممعهد العلوم الصحية

ذكرعمر سعيد عمر بازيد159
معهد العلوم 

الصحية
مساعد طبيب عاممعهد العلوم الصحية

ذكرسعيد صالح سعيد الشين160
معهد العلوم 

الصحية
فني أشعةمعهد العلوم الصحية


