
المستوى الحالًالتخصصالكلٌةاإلسمم

الثانًالدراسات اإلسالمٌةاألحماف- البنات آمنة دمحم سالم مطران1

الثانًمحاسبةاإلدارة واإللتصادصالح عثمان صالح بالربٌعة2

الثانًمحاسبةاإلدارة واإللتصادمحفوظ أحمد سعٌد بن جٌود3

الثالثمحاسبةاإلدارة واإللتصاددمحم سالم دمحم باٌحٌى4

الثالثالعلوم السٌاسةاآلدابدمحم سالم صالح بافمٌر5

الثانًاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابمرٌم سعٌد عوض بلخٌر6

الثانًاللغة اإلنجلٌزٌةاألدابأالء أمٌن أحمد لرٌنون7

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابأسامة حسن سالم الجابري8

الرابعاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابعوض أحمد عوض عبّاد9

الثانًاللغة العربٌةاآلدابرٌاض أحمد صبٌح الجمح10ً

الثانًاللغة العربٌةاآلدابفاطمة عمر سالم باسلوم11

الثالثاللغة العربٌةاآلدابرٌم علً دمحم باداؤود12

الثالثاللغة العربٌةاآلدابأرزاق جمعان عبود مهٌدي13

الرابعاللغة العربٌةاآلدابهدى أحمد لحطان علوه14

الرابعصحافة وإعالماآلداببشائر علً عبدهللا باحاج15

الثانًفلسفة وعلم اجتماعاآلدابرٌم بلعٌد سالم الدٌن16ً

الثالثفلسفة وعلم اجتماعاآلدابدمحم سالم عبود باغرٌب17

الثالثالدراسات اإلسالمٌةالبناتعاُل سالم دمحم باحاج18

الرابعالدراسات اإلسالمٌةالبناتنداء عمر عبدالرحمن بون19ً

الثانًاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتفاطمة عمر أحمد باحمادي20

الثانًلغة أنجلٌزٌةالبناتفاطمة خمٌس عٌظة بافرج21

ثانًاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتفاطمة باسم عمر باعمٌل22

الثانًخدمة إجتماعٌةالبناتنور هاشم دمحم السماف23

الثانًرٌاض األطفالالبناتفاطمة خالد محمود بن جوبح24

الرابعرٌاض األطفالالبناتسمٌة عمر عبدالرحمن بونم25ً

الرابعرٌاض األطفالالبناتعبٌر عادل صالح بن لدٌم26

الثانًمعلم مجال إجتماعٌاتالتربٌةأمل عبدهللا حسٌن باحسٌن27

الثانًمعلم مجال إجتماعٌاتالتربٌةدالل دمحم صالح بن سحاق28

الثانًمعلم مجال إجتماعٌاتالتربٌةأنوار دمحم عبٌد صالح دحدح29

الثانًمعلم مجال إجتماعٌاتالتربٌةمروج حسٌن صالح السعدي30

ثانًمعلم مجال رٌاضٌات حاسوبالتربٌةبثٌنة أنور جمعان الحمد31

الثانًمعلم مجال علومالتربٌةفاطمة دمحم عمر باجوه32

الثانًتمرٌضالتمرٌضخدٌجة سعٌد عوض مؤمن33

الثانًتمرٌضالتمرٌضراوٌة سعٌد سالم باوزٌر34

الثانًتمرٌضالتمرٌضفهٌمه دمحم حاج بالفمٌه35

الثانًتمرٌضالتمرٌضبسمة دمحم صالح بافرج36

الثانًتمرٌضالتمرٌضمها شكري عبدهللا بامعروف37

كشف الطالب الممبولٌن المستحمٌن للصرف بجامعة حضرموت واألحماف والمعاهد وكلٌة 
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الثانًتمرٌضالتمرٌضأشواق سعٌد دمحم الحامدي38

الثانًتمرٌضالتمرٌضأحمد سعٌد أحمد باسلٌمان39

الثالثتمرٌضالتمرٌضدمحم عمر سالم بادمحم40

الثالثتمرٌضالتمرٌضدمحم صالح أحمد باعمر41

الثالثتمرٌضالتمرٌضنور عبدهللا عوض الحداد42

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتأمل عبود حسن العمودي43

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتصفاء دمحم سالم بكران44

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتعلً صالح سالم بوعمرو45

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتسمر نجٌب عمر بن شحبل46

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتأمل هادي عمر بامعرفة47

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتعهد عبدهللا دمحم بامطرف48

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتسالم عبدالحكٌم سالم جوبان49

الثالثتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتمالن عبدهللا سالم أبوسبعة50

الثانًعلوم حاسوبالحاسبات وتمنٌة المعلوماتأسماء أبوبكر عبدهللا باوزٌر51

الثانًعلوم حاسوبالحاسبات وتمنٌة المعلوماتأحمد علً عبدالرحمن الشاطري52

الثالثعلوم حاسوبالحاسبات وتمنٌة المعلوماتمهند خالد عمر العطاس53

الثالثعلوم حاسوبالحاسبات وتمنٌة المعلوماتدمحم عبدهللا عبود باجوٌبر54

الثانًصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعائشة دمحم مبارن بن سعد55

الثانًصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةفاطمة أنور خمٌس بلعال56

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدالرحٌم حسٌن عبدالرحٌم العمودي57

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةأمٌرة رٌاض عبدالرحمن باعشن58

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةأحمد عامر سالم مسعود59

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةأحمد عمر دمحم بن سلمان60

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعمر سالم عمر بفلح61

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةأحمد سالم عبٌد باهادي62

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةرامً عبدالكرٌم دمحم الحداد63

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةأحمد عبدهللا أحمد باداؤود64

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعلً حسن دمحم بن مرضاح65

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمرٌم خالد دمحم باوزٌر66

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأحمد دمحم أحمد لحمدي67

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعالء سالم عبدالباري بازرعة68

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةإٌمان سالم عمر برهوم69

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعاصم دمحم علً العسل70

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعبدهللا دمحم عبدهللا الدحٌل71

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةشفاء مبرون حاج بخضر72

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةحسٌن أحمد رمضان بسري73

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم حسٌن عمر بامشموس74
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الثانًمختبرات طٌبةالطب والعلوم الصحٌةروٌدا أحمد جمعان باحبارة75

الثانًمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةخولة دمحم منصور فرحان76

الثانًمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةفاطمة عبدهللا سعٌد بصعر77

الثانًمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةطٌبة سالم عبدهللا باعظٌم78

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةسارة سالمٌن سالم بن حٌول79

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةمروى علً دمحم البٌت80ً

الثالثمختبرات طٌبةالطب والعلوم الصحٌةعائشة عبدهللا سالم البكري81

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةأمٌمة حسن عمر الحامدي82

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةشٌخة عبدهللا سالم بن سحاق83

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةصفاء عبدهللا ٌسلم خباه84

الثانًرٌاضٌاتالعلومسمٌة محسن سعٌد بن فاتح85

الثانًرٌاضٌاتالعلومشذا سالم خمٌس بن شمله86

الثانًرٌاضٌاتالعلومعائشة عبود أحمد باحجاج87

الثالثرٌاضٌاتالعلومعبٌر صالح عوض بحول88

الثانًعلوم الحٌاةالعلومجالء سعٌد مبارن بن عبٌدالاله89

الثانًعلوم الحٌاةالعلوملمر همام عبدالملن بن همام90

الثالثعلوم الحٌاةالعلومهالة سعٌد وض بادرة91

الثالثعلوم الحٌاةالعلومأطاللة دمحم صالح بن سحاق92

الثانًفٌزٌاءالعلومحلٌمة ٌسلم دمحم ُعبَّد93

الثانًفٌزٌاءالعلومسعٌد مراد سعٌد بن سلوم94

الثانًكٌمٌاءالعلوممرٌم علً أحمد باتوم95

الثانًكٌمٌاءالعلومفاطمة سعٌد أحمد بن إسحاق96

الثانًكٌمٌاءالعلومأمٌنة دمحم عبود بن مخاشن97

الثانًكٌمٌاءالعلومفاطمة خالد أحمد باجابر98

الثانًإدارة أعمالالعلوم اإلدارٌةأمٌمة عمر محفوظ سبٌت99

الرابعإدارة أعمالالعلوم اإلدارٌةدمحم سالم ربٌع المخزوم100ً

الثانًعلوم مالٌة ومصرفٌةالعلوم اإلدارٌةرحاب عرفان إبراهٌم موسى101

الثانًعلوم مالٌة ومصرفٌةالعلوم اإلدارٌةصفٌة علً دمحم باحشوان102

الثانًمحاسبةالعلوم اإلدارٌةعبدهللا سعٌد دمحم بالازي103

الثانًمحاسبةالعلوم اإلدارٌةمصطفى دمحم حسن باراس104

الثانًمحاسبةالعلوم اإلدارٌةنور عوض دمحم بلمدي105

الثانًمحاسبةالعلوم اإلدارٌةهٌثم مبارن سعٌد باعمران106

الثانًنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةإنتصار سالم عبدهللا سالم107

الثانًنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌة فاطمة دمحم عوض باوزٌر108

الرابعنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةعبدالناصر دمحم صالح باحاج109

الثالثأحٌاء بحرٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةأسماء إبراهٌم عبدهللا بافرج110

الثالثعلوم بٌئٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةفاطمة صالح دمحم الحبش111ً
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الرابععلوم بٌئٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةحسن صالح كرامة باخرٌصة112

الرابععلوم بٌئٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةحسٌن فائز مبارن بامؤمن113

الثانًعلوم وتكنولوجٌا األغذٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةمهاء عوض أحمد بادعام114

الثانًعلوم وتكنولوجٌا األغذٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةأمنٌة نجٌب عبدالمادر  بامطرف115

الثانًعلوم وتكنولوجٌا األغذٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةمرٌم عوض علً باساتر116

الثانًعلوم وتكنولوجٌا األغذٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌة روان مراد عمر ظافر117

الثانًعلوم وتكنولوجٌا األغذٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةفاطمة رٌاض سالم باحارثة118

الثانًهندسة إلكترونٌة وإتصاالتالهندسة والبترولصالح شكري صالح باشغٌوان119

الثانًهندسة إلكترونٌة وإتصاالتالهندسة والبترولرلٌة صالح أحمد باعثمان120

الثانًهندسة إلكترونٌة وإتصاالتالهندسة والبترولسالم سعٌد مبارن بن سنكر121

الثانًهندسة إلكترونٌة وإتصاالتالهندسة والبترولصبري دمحم سعٌد باخمٌس122

الثالثهندسة إلكترونٌة وإتصاالتالهندسة والبترولسامً صالح سالم عرفان123

الثالثهندسة إلكترونٌة وإتصاالتالهندسة والبترولعبدالوهاب طٌب عوض عوٌض124

الثانًهندسة بترولٌةالهندسة والبترولسالم شرٌف سالم الكثٌري125

الثانًهندسة بترولٌةالهندسة والبترولدمحم أحمد دمحم الممرم126ً

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولدمحم مبرون حسن بن سمٌدع127

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولدمحم عامر ناصر العامري128

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولعمر دمحم عبٌد بمرف129

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولدمحم عبدهللا عمر الحبش130ً

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولدمحم سعٌد صالح الجمح131ً

الثانًهندسة حاسوبالهندسة والبترولحنٌن دمحم عبدالعزٌز العرٌم132ً

الثانًهندسة حاسوبالهندسة والبترولعمر علً عمر بارجاء133

الثانًهندسة حاسوبالهندسة والبترولعبدالرحمن عبدهللا سعٌد بن عبٌدهللا134

الثالثهندسة حاسوبالهندسة والبترولهالة مرعً سالم بن هالب135ً

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولمصطفى خالد شٌخ الحامد136

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولمرٌم سالم صالح باوهال137

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولصنعاء سالم صالح باوهال138

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولعنود شٌخ عمر بأفضل139

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولعمر علً عمر بن فرٌجان140

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولماهر دمحم أحمد التمٌم141ً

الثانًهندسة مدنٌةالهندسة والبترولصالح هشام صالح الٌمان142ً

الثانًهندسة مدنٌةالهندسة والبترولغالب دمحم سعٌد الجابري143

الثانًهندسة مدنٌةالهندسة والبترولعٌسى مختار دمحم الممرم144ً

الثانًهندسة مدنٌةالهندسة والبترولخالد دمحم عمر الشاعر145

الرابعهندسة مدنٌةالهندسة والبترولٌزٌد عامر عمر بن جبل146

الخامسهندسة مدنٌةالهندسة والبترولدمحم علً سالم بالطٌف147

الثانًهندسة معمارٌةالهندسة والبترولسارة أبوبكر سالم باحشوان148
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الثانًهندسة معمارٌةالهندسة والبترولأحمد دمحم عوض مسلم149

الثانًإدارة أعمالكلٌة المجتمعأمانً عبدهللا عوض عبوالن150

ثانًإدارة أعمالكلٌة المجتمعنادٌة أنور حسٌن الهندي151

الثانًبرمجة حاسوبكلٌة المجتمعزٌنب سعٌد خمٌس باضرٌس152

الثانًبرمجة حاسوبكلٌة المجتمعهبة عمر علً البكري153

الثانًبرمجة حاسوبكلٌة المجتمعهدى سالم أحمد المرفدي154

الثانًتمرٌضكلٌة المجتمعكرٌمة سعٌد خمٌس بالمٌش155

الثانًتمرٌضكلٌة المجتمعخدٌجة صادق عبدهللا بامدحج156

الثانًتمرٌضكلٌة المجتمعسعاد سعٌد صالح بن وبر157

الثانًتمرٌضكلٌة المجتمعسمامة علً هادي الجهري158

الثانًمحاسبةكلٌة المجتمعفاطمة فرج سالم بافرج159

الثالثفنً أشعةمعهد العلوم الصحٌةسعٌد عبٌد سالم بابدر160

الثانًإحصاء ومعلوماتٌةالمعهد التمنً التجاريدمحم مبارن سعٌد باتوم161

الثانًإحصاء ومعلوماتٌةالمعهد التمنً التجاريعبدهللا عمر دمحم باوزٌر162

الثانًإحصاء ومعلوماتٌةالمعهد التمنً التجاريمرشد دمحم خمٌس باثار163

الثانًإدارة مكاتبالمعهد التمنً التجاريسال صالح علً عنبر164

الثانًتسوٌكالمعهد التمنً التجاريعبدالمادر جعفر دمحم المحضار165

الثانًمالٌة ومصرفٌةالمعهد التمنً التجاريمرٌم صالح بن عمر العمودي166

الثانًمالٌة ومصرفٌةالمعهد التمنً التجاريسعٌد أحمد ٌحٌى بن سند167

ثانًمالٌة ومصرفٌةالمعهد التمنً التجاريهانً دمحم علً المثم168ً

الثانًأنظمة هٌدرولٌن ونٌوماتٌنالمعهد التمنً الصناعًعبدالرحمن فائز محفوظ ُعبّد169

الثانًتبرٌد وتكٌٌفالمعهد التمنً الصناعًعلً مبارن دمحم باسبٌت170

الثانًتبرٌد وتكٌٌفالمعهد التمنً الصناعًخالد أحمد عوض الهاٌم171

الثانًتبرٌد وتكٌٌفالمعهد التمنً الصناعًحسٌن عبدهللا محفوظ زعٌزع172

الثانًتبرٌد وتكٌٌفالمعهد التمنً الصناعًأٌمن دمحم أحمد بونم173ً

الثانًتحكم إلكترونً صناعًالمعهد التمنً الصناعًسعٌد صالح سعٌد بنوب174

الثانًتحكم إلكترونً صناعًالمعهد التمنً الصناعًعبدالرحمن خالد أبوبكر باذٌب175

الثانًتحكم إلكترونً صناعًالمعهد التمنً الصناعًعمر سعٌد عبدهللا مرواس176

الثانًتشغٌل معدات نفطٌةالمعهد التمنً الصناعًدمحم صالح سالم الدبج177ً

الثانًتشغٌل معدات نفطٌةالمعهد التمنً الصناعًعائض مبارن حسن البرٌك178ً

الثانًتشغٌل معدات نفطٌةالمعهد التمنً الصناعًماجد صالح سالم الدبج179ً

الثانًصٌانة سٌاراتالمعهد التمنً الصناعًعبدهللا عمر عوض باحٌد180

الثانًصٌانة سٌاراتالمعهد التمنً الصناعًعبدهللا عمر سعٌد باسعٌد181

الثانًصٌانة سٌاراتالمعهد التمنً الصناعًدمحم عمر سلٌمان بن ممٌزح182

الثانًكهرباء عامالمعهد التمنً الصناعًسعٌد أحمد دمحم الصوري183

الثانًكهرباء عامالمعهد التمنً الصناعًمبارن حسن مبارن باسواد184

الثانًكهرباء عامالمعهد التمنً الصناعًمصطفى سلطان عبده الهندي185
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الثانًكهرباء عامالمعهد التمنً الصناعًحسن صالح دمحم باشنتوف186

ثانًكهرباء عامالمعهد التمنً الصناعًعلً عبدالرحمن علً باشراحٌل187

الثانًمساحة وطرقالمعهد التمنً الصناعًخالد علً دمحم بلجهر188


