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الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةاسماء محمد  بن شرف178

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحية امينه عبدالقوي سالم  الحضرمي179

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحية ايمان خالد مبارك بن ناصر180

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةبركات عمر السومحي181

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحية زينب غازي رحيم خان182

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةصالح كرامة سعيد حمران183

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةعبدالرحمن احمد باوزير184

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحية عزة ابراهيم مبارك خنبري185

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةفاطمة رياض عمر برعية186

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةفاطمة عمر بامير187

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةفؤاد عبدهللا علي بربيد188

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحية مبارك عبدهللا سباع189

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحية مبخوت عبدهللا محمد بامرحول190

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةمحمد احمد علي العطاس191

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةمحمد محفوظ باطاهر192

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةمريم أحمد محفوظ باكحيل193

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةنور عبدهللا بامطرف194

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةمحمد عاطف محمد باحارث195

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةنور سعيد بن إسحاق196

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحيةنور يسلم احمد باحشوان197

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةأسماء صالح سعيد وبران198

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةأميمة سالم عبدهللا باسماعيل199

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةآمنة عبد هللا أحمد الشرفي200

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةسارة علوي سالم المقدي201

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةسلمى عبد هللا سالمين باجبير202

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةصفاء محفوظ محمد بصعر203

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةعبد الرحمن عبد هللا رجب بارفيد204

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحية فاطمة جمعان حاج بن نسر205



المستوى الحاليالتخصصالمعهد/ الكلــــية األســـــــــمالرقم

كشف الطالب المستحقين للصرف بجامعة حضرموت واألحقاف والمعاهد لألشهر نوفمبر 

(المكال  )م 2020-2019وديسمبر للعام الجامعي 

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحية فاطمة خالد سالم الحدادي206

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةمحمد خالد أحمد علوي207

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةمنار علي رجب باحميدون208

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةمنال صالح حسين المرفدي209

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحية ريم عبد الكريم عمر بامسعود210

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحيةمحمد خالد محفوظ وبير211

الثالثمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةسمية عبدهللا سالمين باجبير212

الثالثمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةصفاء سعيد أحمد العماري213

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةسارة عبدالعزيز كرامة حماد214

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةأسماء أحمد سالم باخريصة215

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةأمل فواد عبدالهادي بن شبراق216

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةبلقيس سالم حسين باحسين217

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةزينب عبدهللا أحمد مكنون218

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحية صالح حسين عبدهللا الحبشي219

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةصالح مبارك علي بن كليب220

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةطيبة عوض أحمد باعامر221

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةعائشة سعيد عمر باكويري222

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةفاطمة محسن سالم الحضرمي223

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةفاطمه سعيد احمد بكوره224

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةقمر فائز حسين بن زيد225

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةمحمد صالح محمد باخريبة226

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةمنار عبدهللا عبدالغفار باغفار227

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةاحمد علي بالماح228

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةصفيه مراد عبدالقادر العمودي229

الرابعمختبرات طبيةالطب والعلوم الصحيةمحمد عبدالناصر عوض بن سنكر230

الثالثرياضياتالعلومسمية زكي عبدالرحمن البعسي231

الثالثرياضياتالعلومفاطمة محمد سعيد مهيدي232

الرابعرياضياتالعلومازهار عمر احمد باعطية233

الثالثعلوم الحياةالعلوماصيلة عبدهللا أحمد العكبري234

الثالثعلوم الحياةالعلومخولة فؤاد سعيد باجعالة235

الثالثعلوم الحياةالعلومسعاد محفوظ سعيد مردوف236

الثالثعلوم الحياةالعلومسمية عبدهللا عوض برعية237

الثالثعلوم الحياةالعلومسمية محمد عبدهللا شقران238

الرابععلوم الحياةالعلومسميرة صالح عوض باحميش239

الرابععلوم الحياةالعلوممنال عمر محمد باحفين240

الرابععلوم الحياةالعلومسعيد عاشور سعيد عسكول241

الثالثفيزياءالعلومندى علي محمد العمودي242

الثالثفيزياءالعلوممنى صالح عبدالكريم بفلح243

الثالثفيزياءالعلومصالح أحمد محمد باعباد244

الثالثفيزياءالعلومعائشة سعيد سعد الجريري245

الرابعفيزياءالعلوماميرة خالد بن شمالن246
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الرابعفيزياءالعلوممنى عبدالرحيم سعيد عوض باعشن247

الرابعفيزياءالعلومنوف صالح سعيد باخميس248

الثالثكيمياءالعلومبشائر عمر سعيد باعمر249

الثالثكيمياءالعلومموسى سالم عوض باحارثة250

الرابعكيمياءالعلوماسرار عمر احمد باعطية251

الرابعكيمياءالعلومعبير عبدالعزيز مبارك مخير252

الرابعكيمياءالعلومنور سالم سعيد الشوق253

الرابعكيمياءالعلوماميرة عبدهللا عوض دويل254

الرابعرياضياتالعلومهبة عمر سعد العماري255

الرابعرياضياتالعلومصفاء هاني سعيد باعباد256

الرابعفيزياءالعلومساره خالد محمد سالم باشريف257

الرابعكيمياءالعلوم فاطمه عطاس احمد الحبشي258

الثالثإدارة اعمالالعلوم اإلداريةمها سالم عبيد غانم259

الثالثإدارة اعمالالعلوم اإلداريةسهيلة عبدالرحمن محمد ابوبكر260

الرابعإدارة اعمالالعلوم اإلداريةابراهيم عبدهللا بن هامل261

الرابعتسويقالعلوم اإلدارية عبدهللا احمد سالم باهادي262

الرابعتسويقالعلوم اإلداريةعبدهللا خالد عبدهللا باوزير263

الثالثعلوم مالية ومصرفيةالعلوم اإلداريةأروى بخيت سعد مزود264

الثالثمحاسبةالعلوم اإلداريةمروة جمعان يسلم قعرور265

الثالثمحاسبةالعلوم اإلداريةحسن علي أحمد القثمي266

الرابعمحاسبةالعلوم اإلداريةيوسف صالح مبارك بامعبد267

الرابعمحاسبةالعلوم اإلداريةرندا خالد عمر باحويرث268

الرابعمحاسبةالعلوم اإلداريةسمية فائز عبود بن مخاشن269

الرابعمحاسبةالعلوم اإلداريةمنى عبدالرحيم عبدالملك270

الرابعمحاسبةالعلوم اإلدارية سمية عمر محفوظ سبيت271

الرابعمحاسبةالعلوم اإلداريةفارس صالح باعمران272

الثالثنظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةريم عمر سليمان قحيز273

الثالثنظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمريم بكري أحمد باحميد274

الثالثنظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةفادية عبدالرحمن محمد أبوبكر275

الرابعنظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةاسماء عمر بانوبي276

الرابعنظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةعدنان علي بامعس277

الرابععلوم بيئية العلوم البيئية واالحياءمحمد كرامة عمر بن صمودة278

الثالثعلوم بيئية العلوم البيئية واألحياءفاطمة عبدالرحمن محمد شيخ بافضل279

الثالثعلوم بيئية العلوم البيئية واألحياءخالد علي سالم باضاوي280

الثالثعلوم وتكنولوجيا االغذية العلوم البيئية واألحياءعبدهللا عمر يسلم بن نصر281

الثالثقانونالقانونراجي مبروك سعيد الدقيل282

الثالثقانونالقانونمازن سالم خميس قصعور283

الثالثقانونالقانونعدنان البرك صالح العجيلي284

الرابعقانونالقانونحمزة عبدالعزيز رجب سنجل285

الرابعقانونالقانونصفاء خميس احمد بايمين286

الرابعقانونالقانونابراهيم صالح مبارك الحسين287
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الثالثهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترولعبدالعزيز عوض عاشور باضاوي288

الثالثهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترولسالم الهميم سالم بادعام289

الخامسهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترولهند صالح عوض باهادي290

الخامسهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترول احمد حسن سالم بن ماخش291

الخامسهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترول عبدهللا محمد عبدالقادر شماخ292

الرابعهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترول محمد احمد علي الكاف293

الرابعهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترولأحمد علي حسن باوادي294

الرابعهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترولسالم صبري سالم باربود295

الرابعهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترول سعيد عاشور سالم العوبثاني296

الرابعهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترولحسان محمد صالح باحاج297

الرابعهندسة الكترونية واتصاالتالهندسة والبترولأحمد محمد أحمد الحبشي298

الثالثهندسة بتروليةالهندسة والبترولعلي حسن علي بانبوع299

الثالثهندسة بتروليةالهندسة والبترولعبدالمنعم محمد قائد عامر300

الخامسهندسة بتروليةالهندسة والبترولعبدالحكيم غازي سالم بامطرف301

الخامسهندسة بتروليةالهندسة والبترولمحمد عيظة حسين صالح بن حيدره302

الخامسهندسة بتروليةالهندسة والبترولعوض عبدالعزيز ابوبكر قويان303

الخامسهندسة بتروليةالهندسة والبترولربيع عارف حسن الحكيمي304

الخامسهندسة بتروليةالهندسة والبترولساري صالح أحمد بافياض305

الخامسهندسة بتروليةالهندسة والبترولمحمد محسن علي  السباعي306

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترول مريم عمر عبدهللا العمودي307

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترولعثمان صالح أحمد باضاوي308

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبتروليونس عبدهللا نعمان بن نعمان احمد309

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترول رامي جمعان العبد يسلم بن نجار310

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترولفاطمة محمد ربيع بن حديه311

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترولعماد سعيد ابوبكر كنيد312

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترولمحسن محمود فضل الصويلحي313

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترول محمد سمير ابوبكر أحمد الزبيدي314

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترول حسام الدين نجيب محمد السماوي315

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترولحسين خالد حسين الظبي316

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبتروليوسف أمين محمد السماوي317

الرابعهندسة بتروليةالهندسة والبترول خديجه سعيد محمد بكير318

الثالثهندسة حاسوبالهندسة والبترولمريم حاج فرج بن سلوم319

الثالثهندسة حاسوبالهندسة والبترولسارة سالم عوض باوزير320

الثالثهندسة حاسوبالهندسة والبترولعائشة فاروق عوض باشطح321

الخامسهندسة حاسوبالهندسة والبترولمحمد أحمد سعيد عبيد باحمدة322

الخامسهندسة حاسوبالهندسة والبترولوفاء أحمد سعيد إدريس323

الخامسهندسة حاسوبالهندسة والبتروللمياء عمر علي بابراهم324

الخامسهندسة حاسوبالهندسة والبترول ابوبكر خالد ابوبكر محمد مقطوف325

الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولسراج غازي سالم بامطرف326

الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولصالح سعيد صالح الكلدي327

الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولأحمد سالم أحمد بن مزروع328
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الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولسعيد عبدهللا سالم باشنيني329

الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولحياة محمد علي عفيف330

الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولعلوي علي عبدهللا الحامد331

الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولعدنان يسلم سعيد المشظي332

الثالثهندسة كيميائيةالهندسة والبترولمحمد مرتضى عبدهللا بن هرهرة333

الخامسهندسة كيميائيةالهندسة والبترولأبراهيم علي عبد هللا بصفر334

الخامسهندسة كيميائيةالهندسة والبترولأميرة أحمد سعيد الجابري335

الخامسهندسة كيميائيةالهندسة والبترول سفيان عوض محروس بارشيد336

الخامسهندسة كيميائيةالهندسة والبترولعلي عبدهللا علي باحميش337

الخامسهندسة كيميائيةالهندسة والبترول عبدالرحمن صالح محفوظ باطرفي338

الرابعهندسة كيميائيةالهندسة والبترولاحمد سالم محيمود القرزي339

الخامسهندسة كيميائيةالهندسة والبترولشيخة فهد سهل وحدين340

الرابعهندسة كيميائيةالهندسة والبترول نوال عبدالرحيم باني341

الرابعهندسة كيميائيةالهندسة والبترولمحمد ناصر سالم بن نقيب342

الرابعهندسة كيميائيةالهندسة والبترول رشيد عبده ناجي التهامي343

الرابعهندسة كيميائيةالهندسة والبترولمحمد عبدربه عوض مريبش344

الرابعهندسة كيميائيةالهندسة والبترولسالم عابد مبارك بن سعد345

الرابعهندسة كيميائيةالهندسة والبترولفاطمة عوض عمر بن سلمان346
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