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سلطنة عمان
الجامعة العربية المفتوحة
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حضرة صاحب الجاللة السلطان 
هيثم بن طارق بن تيمور المعظم
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صاحب المسو املليك األمري 
عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس جملس أمناء اجلامعة العربية املفتوحة
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أ.د. دمحم بن إبراهمي الزكري  
رئيس اجلامعة العربية املفتوحة
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أعضاء مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة
 
صاحب المسو املليك األمري عبد العزيز بن طالل ـ رئيس. 	
جاللة امللكة / رانيا العبد اهلل ـ الرئيس املشارك ملجلس أمناء اجلامعة. 	
األستاذ الدكتور/ دمحم بن إبراهمي الزكري. 	
 الدكتور/ عبد اهلل بقشـــــــــــان . 	
 األستاذ الدكتور/ عبد املنعم عمثــــان. 	
الدكتور/ عـــلـــــي فـــخـــــرو. 	
األستاذ الدكتور/ مساعد اهلـــــــارون. 	
األستاذ الدكتور/ مفيد هشـــــــــــــاب. 	
الدكتورة / ميثاء الشاميس. 	

الدكتور/ وسام فتوح. 		
السيد / نارص القحطــــانـــــي. 		
الدكتور/ عبد العزيز اهلنايئ. 		
املهندس/ يوسف بن ابراهمي البسام. 		
الدكتور/ يوســـف اإلبراهيـــــم. 		
األستاذ/ قتيبة الغامن. 		

أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء 
الجامعة العربية المفتوحة

 

الدكتور/ عيل خفرو ـ رئيس اللجنة. 	
األستاذ / نارص القحطاين. 	
الدكتور/ يوسف اإلبراهمي. 	
األستاذ الدكتور/ دمحم بن إبراهمي الزكري. 	

مجلس األمناء
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الجامعة العربية المفتوحة
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منري الزيدي
مكتب الرئيس

مكتب الرئيس

األستاذ الدكتور دمحم البادي
رئيس اجلامعة ـ سلطنة معان
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مكتب مساعد الرئيس للشؤن مكتب مساعد الرئيس للشؤن 
األكاديمية والبحث العلمياألكاديمية والبحث العلمي

الدكتور دمحم احلزيزي
مساعد الرئيس للشؤون األاكدميية

والبحث العيمل
هالل املرشيف

املنسق اإلداري للشؤون األاكدميية
والبحث العيمل



مكتب مساعد الرئيس مكتب مساعد الرئيس 
للشؤن اإلدارية والماليةللشؤن اإلدارية والمالية

الدكتور نارص اليحيايئ
مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية
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كلمة صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة

صاحب المسو املليك األمري 
عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود



امتدادًا لرؤية املؤسس صاحب المسو املليك االمري طالل بن عبدالعزيز طيب اهلل ثراه، واسمترار المنوذج التعلمي اجلاميع 
احلديث الذي أرىس قواعده إعمتادًا عىل اجلامعة العربية املفتوحة مكناره تعلميية فريدة يف نوعها بني مؤسسات التعلمي 
العايل يف عاملنا العريب، مع احلرص عىل االنطالق إىل فضاءات أرحب وأكرث متزيًا ، تلبيًة لمطوحات بناتنا وأبنائنا الطلبة، 

وتلبيًة لتحديات وحاجات سوق العمل يف املنطقة العربية.

نؤكد عىل اسمترار اجلامعة يف هنج بناء إنسان عريب مسلح بعلوم ومعارف ومهارات املستقبل: من خالل بيئهتا األاكدميية 
ومناجهها العاملية املوحدة وأسلوب تعلميها الذي أثبت تفرده، حيث اكنت الرائدة فيه بني مؤسسات التعلمي العايل العربية، 

وبرشاكهتا مع مؤسسات التعلمي العايل العاملية، وباجلودة املتحققة يف بيئهتا وأسلوب معلها.

مستقبل الجامعة واعد وزاخر
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األعزاء خرجيي اجلامعة العربية املفتوحة.... أبارك لمك خترجمك وأهنئ أرسمك الكرمية يف حفل خترجمك هذا، فنحن  نسعد 
يف لك عام جبين غرس اجلامعة اليت رشعت أبواهبا مجليع الراغبني يف مواصلة تعلميهم اجلاميع، متحدين اكفة الظروف 
الزمانية واملاكنية اليت تقف عائقًا أمامهم يف الوطن العريب، إن اجلامعة،  وحبمد اهلل، منذ انشاهئا مببادرة مباركة من 
صاحب المسو املليك األمري طالل بن عبدالعزيز رمحه اهلل سعت لتكون رافدًا  إنسانيا وتمنويًا يف مجيع ارجاء الوطن 

العريب وحاضنًة تعلميية مببادئ إنسانية خالصة. 

وها حنن اليوم نهشد خترج كوكبة جديدة من طلبة اجلامعة العربية املفتوحة اليت أرست سفن املعرفة يف تسع دول عربية 
من خالل تأهيل جيل وايع ومدرك ملتطلبات املرحلة، مؤكدا للجميع عىل ثقتنا الغالية يف خرجيينا وما اكتسبوه من معارف 
ومهارات خالل سنوات تعملهم اجلاميع يف هذه املؤسسة الرائدة يف التعمل املفتوح واليت حترص بدورها وبدمع من جملس 
امناهئا عىل جودة خمرجاهتا وفق معايري مضان جودة شاملة وذلك بالرشاكة مع اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة، 
إضافة اىل سعينا الدامئ حنو اعداد عنرص برشي مؤهل معرفيًا وتقنيًا يواكب التقدم التكنولويج اهلائل يف عاملنا املعارص، 

مما يؤدى اىل اكسابه مهارات القيادة ليكون عنرصًا فاعاًل يف أسواق العمل والبيئة االجمتاعية. 

بنايت وابنايئ، اخواين واخوايت اخلرجيني، ندرك مجيعًا ان الوقت أغىل ما منلك وانه حمدود جدًا، فليس لدينا الكثري 
من الوقت للقيام بوظائف أو أمعال ال تعكس شغفنا احلقييق، فأدعومك أن تبحثوا عن الوظيفة اليت حتبوهنا حبق وتلهممك 
االبداع واالبتاكر، وال ختافوا من املعوقات يف السيع لتحقيق احالممك، فأنمت تدركون ان هناك عقبات مؤقتة حنن وايامك 
عىل ثقة تامة بأذن اهلل تعاىل انمك ستتخطوهنا بالعمل واالجهتاد والشغف .. فهل تعملون مصدر هذه الثقة؟ ذلك ألنمك 

خرجيوا اجلامعة العربية املفتوحة.  

ختامًا .. املعرفة والعمل قوة.. فقط.. إذا استغلت بالشلك الصحيح ومقنا بتوظيفها يف منفعة البرشية، فعلوممك ومهاراتمك 
جيب ان تستفيدوا مهنا يف منفعة جممتعاتمك.. أدعومك للعيش حبب ومثابرة.

مع دعوايت لمك بالنجاح والتوفيق يف حياتمك العملية والعملية ...

كلمة معالي رئيس الجامعة في الوطن العربي
أ.د. محمد بن إبراهيم الزكري 

أ.د. دمحم بن إبراهمي الزكري



والتاسعة  الثامنة  الدفعات  يف  اخلرجيني  لطالبنا  الهتاين  بأطيب  أتقدم  أن  يسعدين 
و"				-				"،  و"				-				"،   ،"				-				" األاكدميية  لألعوام  والعارشة 
واليت تمشل خرجيي املاجستري والبااكلوريوس والدبلوم بنظايم التعلمي املفتوح والتعلمي 
املنتظم. وإننا إذ نفخر بطالبنا اخلرجيني الذين قدموا ُجلَّ ما يف وسعهم لبلوغ هذا اهلدف 
السايم من أهدافهم، فإننا نتومس فهيم ليكونوا خري مرآة تعكس رؤى اجلامعة وتطلعاهتا 
املعرفية، فتمنيهتم العملية واملهارية غاية اجلامعة، ليستطيعوا امليض قدما يف بناء الوطن 
من  وليكونوا  ومهاراهتم،  العمل يف جماالت ختصصاهتم  سوق  الفاعلة يف  واملسامهة 

السباقني يف حتقيق أهداف رؤية معان 				.

و هبذه املناسبة نتقدم بالهتنئة للك من سامه يف إجياد بيئة حمفزة عىل التعمل والمتزي 
وعل رأهسم أرس اخلرجيني، فلهم منا الشكر والتقدير. مكا نتقدم بالشكر والتقدير للكوادر 
األاكدميية واإلدارية والفنية يف اجلامعة العربية املفتوحة سواء يف املقر الرئيس أو يف 

سلطنة مُعان، والذين أهسموا مسامهة فاعلة يف هذا اإلجناز األاكدميي.

بأن رحلة عطاهئم ومسامههتم يف تطوير وتمنية  أبنائنا اخلرجيني  نذكر   ويف األخري، 
متطلب  واملهارات  املعرفة  من  املزيد  اكتساب  معلية  وأن  مسمترة،  وطهنم  و  جممتعهم 

السمترار النجاح الخشيص و املهين. 

 وفقنا اهلل مجيعا يف خدمة هذا الوطن الغايل حتت ظل قيادته الرشيدة.   

كلمة رئيس الجامعة في سلطنة عمان

األستاذ الدكتور دمحم البادي
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أ. د. دمحم البادي

د. نادر الشيمي منري الزيدي

د. نارص اليحيايئ

د. حسني الغافري

د. دمحم احلزيزي

أسعد الغافري

أ. ثريا احلرضيم

مجلس الجامعة
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التقارير  يف  والنظر  واملايل  واإلداري  األاكدميي  الفرع  أداء  تقيمي  1ـ 
السنوية والدورية اليت يقدمها مدير ومنسقو الرباجم األاكدميية متهيدا 

لرفعها ملدير اجلامعة.
املالية  القوامئ  السنوية، ومسودة  التقديرية  املوازنة  مناقشة مرشوع   -2

املدققة ورفعها اىل مدير اجلامعة.
يتعلق  فميا  األمعال  تطوير  حول  اجلامعة  ملدير  املقرتحات  تقدمي   -3
بالرباجم الدراسية واملواد التعلميية، ووسائل وطرق التدريس والشؤون 

اإلدارية واملالية والطالبية .
	- التوصية ملجلس اجلامعة مبنح الدرجات العملية والهشادات.

يتكون جملس اجلامعة من املدير ومساعد 
املدير  ومساعد  األاكدميية  للشؤون  املدير 
من  ومجموعة  واملالية  اإلدارية  للشؤون 
املالية  الشؤون  قسم  ورئيس  األاكدمييني 
ويتوىل  والتجسيل  القبول  قسم  ورئيس 

جملس الفرع االختصاصات اآلتية :
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)AOU Vision(   رؤية الجامعة العربية المفتوحة
جامعة عربية مفتوحة ريادية يف بناء جممتع العمل واملعرفة. 

)AOU Mission(  رسالة الجامعة
تطوير املعرفة ونرشها وبناء اخلربات وفقا ملعايري اجلودة العاملية دون عوائق زمنية أو ماكنية وذلك لإلهسام يف 

إعداد القوى البرشية اليت تتطلهبا التمنية املستدامة و بناء جممتع العمل واملعرفة يف البلدان العربية.

القيم المشتركة
تمتزي اجلامعة العربية املفتوحة بااللزتام مبجموعة من القمي املشرتكة اليت حتمك سياساهتا و لواحئها وبراجمها األاكدميية، 

إضافة إىل كون هذه القمي متثل الرابط املشرتك الذي تنطلق من خطط اجلامعة العربية املفتوحة عىل مستوى املقر الرئيس 

وفروع اجلامعة يف األقطار املختلفة. و هذه القمي املشرتكة يه: رعاية طالب املعرفة، اإلهسام يف خدمة املجمتع، االلزتام 

باجلودة الشاملة، تجشيع اإلبداع، االلزتام باملهنية واالحرتافية، تقوية االنمتاء، العمل بروح الفريق، ، العناية باملوارد البرشية، 

حتقيق اإلنصاف،  حرية التفكري، و محتل املسؤولية.



البنية التنظيمية للجامعة العربية المفتوحة
يتواجد املقر الرئيس للجامعة يف دولة الكويت، و الذي يشمتل عىل معادات الرباجم األاكدميية، و اإلدارات املركزية كضامن اجلودة 

و الشوئن اإلدارية و الشؤون املالية و شؤون البحث و التطوير و القبول و مجسل اجلامعة و إدارة االمتحانات. و توجد فروع اجلامعة 

حاليًا يف لك من دولة الكويت، و اململكة العربية السعودية، و مملكة البحرين، وسلطنة معان، و مجهورية مرص العربية، و اململكة األردنية 

اهلامشية، و امجلهورية اللبنانية ومجهورية السودان وفرع فلسطني. تطبق فروع اجلامعة النظم و اللواحئ األاكدميية و اإلدارية واملالية 

املعمتدة من املقر الرئيس، وترشف معادات الرباجم األاكدميية وبقية اإلدارات املعنية عىل سري العمل يف فروع اجلامعة.

مستقبل الجامعة في سلطنة عمان
تستعد  واملرافق،  االنشاءات  جانب  فعىل  السلطنة،  يف  هلا  واعد  مستقبل  لتأسيس  ثابته  املفتوحة خبىط  العربية  اجلامعة  متيض 

اجلامعة الستالم مبناها اجلديد مع هناية العام 				 والذي جهز بأحدث األجهزة واملرافق واخلدمات، وسيزتامن موعد تسمل املبىن 

مع انطالق اخلطة االسرتاتيجية اخلامسة للجامعة العربية املفتوحة يف سلطنة معان حتت شعار "نشلك صناع املستقبل". ومحتل 

اخلطة االسرتاتيجية اخلامسة مالحم مستقبل اجلامعة للسنوات امخلس القادمة. وجاءت رسالهتا بنصوص واحضة حتدد أبرز توجهات 

املرحلة القادمة حيث نصت عىل “تقدمي تعلمي عايل اجلودة مجليع فائت املجمتع وتزويدمه مبهارات سوق العمل من خالل بيئة تعلميية 

تقنية متطورة جاذبة، ومنوذج تعليمي مرن يتخىط العوائق الزمنية واملاكنية؛ والعمل عىل تطوير جممتع العمل واملعرفة من خالل توفري 

بيئة حمفزة للبحث العيمل وحاضنة لالبتاكر؛ واإلهسام يف حتقيق التمنية املستدامة يف املجمتع العامين. وترمجت هذه التوجهات اىل 

غايات وأهداف اسرتاتيجية وضعت بلك عناية لضامن تقدم واستدامة هذه املؤسسة الواعدة..
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البرامج األكاديمية

ـ  البرنامج التأسيسي في اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات

ـ  برامج الدراسات العليا :
 ـ  برناجم ماجستري الرتبية يف تكنولوجيا التعلمي
 ـ  برناجم ماجستري الرتبية يف  القيادة الرتبوية

 ـ  برناجم املاجستري يف  إدارة األمعال

 ـ  برامج البكالوريوس  
 ـ  برناجم الباكلوريوس مع مرتبة الرشف يف إدارة األمعال 

 ـ  برناجم الباكلوريوس مع مرتبة الرشف يف تقنية املعلومات واحلوسبة
 ـ  برناجم باكلوريوس يف القانون 

 ـ  برامج الدبلوم 
 ـ  برناجم الدبلوم يف إدارة األمعال  

 ـ  برناجم الدبلوم يف تقنية املعلومات  
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في اللغة اإلنجليزية 
و الرياضيات و تقنية المعلومات

البرنامج التأسيسي
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الطالب  مهارات  تقوية  إىل  التأسييس  الربناجم  هيدف 
وتقنية  والرياضيات  التعمل  ومهارات  اللغة اإلجنلزيية  يف 
املعلومات. خيضع الطالب عادة المتحانات حتديد املستوى 
وتقنية  والرياضيات  اإلجنلزيية  اللغة  مهاراته يف  لقياس 
إىل  الطالب  تصنف  أن  شأهنا  من  واليت  املعلومات 
التأسييس  الربناجم  يف  تطبق  التأسيسية.  املستويات 
اهليئة  تتبع  واليت  التأسيسية  املرحلة  برناجم  معايري 
العامنية لالعمتاد األاكدميي. حيوي مركز مصادر التعمل 
طرائق متنوعة تساعد الطالب عىل تمنية مهاراته يف اللغة 
اإلجنلزيية اكلكتب والقصص والروايات واألرشطة املدجمة 

واإلنرتنت واأللعاب التعلميية وخمتربات القراءة.

في اللغة اإلنجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات

البرنامج التأسيسي

أ. انسا سايثيداداس
منسقة الربناجم التأسييس



    الهيئة التدريسية

أ. كرمينا كرميوفا

أ. عزيزة اهلنايئ

أ. إلناز فايل

أ. عبداهلل الريايم

أ. وداد مكال العبيديأ. الثا سندير اجنار

أ. عهود الشبييب

أ. دمحم النعيمي

أ. إدريس الريايمأ. تسنمي المشايخأ. ساملة الربواين
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وحدة التفاعل مع المجتمع وجهات األعمال

تقوم وحدة التفاعل مع املجمتع وجهات األمعال عىل تعزيز الرشاكة العملية مع املؤسسات األاكدميية 
وقطاع األمعال ومؤسسات املجمتع احمليل  و اإلقليمي و الدويل، دمعًا للتعاون القامئ وسعيًا إلجياد 
فرص يف خمتلف املجاالت التعلميية والبحثية، والتاكمل مع مؤسسات املجمتع املختلفة حتقيقا لرؤية 

اجلامعة لتكون مؤسسة رائدة مكرِّسة لبناء جممتع العمل واملعرفة.
  وهلذا فإن الوحدة هتدف إىل إعداد سياسة متعلقة مبشاركة املجمتع احمليل وجهات األمعال خاصة 
باجلامعة العربية املفتوحة يف مُعان حبيث تعرض عىل جملس الفرع لملوافقة علهيا والتكفل مبراجعهتا 
بانتظام، وقيادة التخطيط املؤسيس املتعلق بأنشطة مشاركة املجمتع احمليل وجهات األمعال من خالل 
إعداد خطة سنوية لذلك، والتنسيق مع األقسام األاكدميية واإلدارية من أجل التخطيط والتنفيذ الفاعل 

ألنشطة مشاركة املجمتع احمليل وجهات األمعال.
تغذية راجعة من اخلرجيني  للحصول عىل  وإجراء دراسات استقصائية  بتنسيق  الوحدة  تقوم   مكا 
وأرباب العمل بصورة منتمظة ومضان تعممي النتاجئ عىل األقسام األاكدميية وجلنة مضان اجلودة 
واالعمتاد، وتوفري منتدى رمسي ملناقشة املسائل املتعلقة مبشاركة املجمتع احمليل وجهات األمعال 

وتقدمي مقرتحات وتوصيات مناسبة لرئيس اجلامعة أو جلنة مضان اجلودة واالعمتاد. 
   وبناء عىل ذلك فإن الوحدة تستعرض فعاليات األنشطة املشاركة يف خدمة املجمتع احمليل وجهات 

األمعال عىل مستوى اجلامعة كلك سنويًا وتقرتح اإلجراءات املناسبة لتحسني العمل وتطويره.

املكرمة الدكتورة عائشة الدرميك 
أستاذ مساعد يف اجلامعة العربية 

املفتوحة، ومديرة الوحدة



العربية  اجلامعة  يف  إجراؤها  يمت  اليت  البحثية  األنشطة  ونوعية  مكية  إن 
املفتوحة يف سلطنة معان تتوسع بشلك ملحوظ. مفنذ أن وضعنا اسرتاتيجيتنا 
اجلديدة موضع التنفيذ يف العام السابق، اكن اهلدف األسايس ألنشطتنا 
نطاق واسع عن  إنتاج أحباث عملية حممكة ومعرتف هبا عىل  البحثية هو 
طريق نرشها ىف املجالت املصنفة عامليًا. ومع الوقت أصبحت جهودنا يف 
جمال البحث العملى أكرث صلة باملجمتع احمليل، حيث حتاول اجلامعة أن 
املسامهة ىف حل  ومؤثر ىف  بل  لطالهبا  فقط  ليس  مفيد  تقدم حبث عملى 
حترص  ذلك،  إىل  باإلضافة  حوهلا.  من  املجمتع  ىف  املوجودة  املشكالت 
اجلامعة عىل الترصف بزناهة وااللزتم بأعىل املعايري األخالقية واألاكدميية 

يف إجراء خمتلف البحوث العملية ىف جمال اهمتامات اجلامعة.

البحث العلمي واإلبتكار

الدكتور وليد أبو رية
مدير البحث العيمل واالبتاكر



38



برامج
 الدراسات العليا
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منتظم  درايس  برناجم  هو  الرتبوية  القيادة  املاجستري يف  برناجم 
يمشل دراسة مقررات دراسية، أو مقررات دراسية باإلضافة إىل 

رسالة املاجستري. هيدف الربناجم إىل:
 • تزويد الدارسني باإلطار العيمل املعارص ملجال اإلدارة الرتبوية 

معومًا والقيادة الرتبوية عىل وجه اخلصوص.
 • تعريف الدارسني بنظريات و أمناط القيادة الرتبوية.

القيادة الرتبوية  الدارسني من حتليل و تصنيف مشالك  • متكني   
وإجياد احللول هلا

القضايا  مع  اخلالق  و  املنظويم  التعامل  من  الدارسني  • متكني   
املعقدة يف احلقل الرتبوي.

برنامج ماجستير التربية في القيادة التربوية  

د. بلقيس غالبد. محد اليحمدي



هسام سعيد عيل السعيدية

حسني محدان سعيد اهلنايئ

مشساء شامس مسعود الشكيلية

عبدالسالم سيد اكمل عبدالسالم

فامطة عيل دمحم البلوشية

سملان عيل سملان العيمج

فامطه عبدالرضا دمحم اللواتية

جوخه عيل عبداهلل احلارثية

بدر سعيد دمحم اهلادي

أمساء سامل عبداهلل اهلامشية

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز الثالث مكرر

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي ماجستير التربية في القيادة التربوية ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي ماجستير التربية في القيادة التربوية ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي ماجستير التربية في القيادة التربوية ـ الدفعة العاشرة  
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أسماء خريجي ماجستير التربية في القيادة التربوية ـ الدفعة الثامنة

العامري. 	 دمحم  سلطان  ابراهمي 

اخلرويص. 	 امحد  عامر  امحد 

النجادي. 	 ابراهمي  امساعيل دمحم 

الفهدي. 	 سامل  سعيد  إحساق 

النعامين. 	 خربوش  راشد  حسن 

اهلنايئ. 	 سعيد  محدان  حسني 

العدوي. 	 محد  سامل  محد 

الشبييب. 	 محود  مرداد  محود 

الكحايل. 	 مجعه  راشد  خالد 

القطييط. 		 هاشل  صاحل  خالد 

األنصـــــــاري. 		 حمـمد  أمحـد  زكريــا 

احلـــزايم. 		 ناصــر  حمـمد  صــــاحل 

احلســــيين. 		 عبــداهلل  ســعيد  طـــــالل 

عبد امحليد عبد الرمحن سيف اخلرويص. 		

عبدالســالم. 		 اكمــل  ســــيد  عـبدالســالم 

الغـــــافري. 		 نــــاصـر  عبدالعزيز حمـــــمد 

املعـــــمري. 		 عبـــداهلل  حــــمد  عـــــبداهلل 

العـــــــــــــفاري. 		 عــبيد  ربيع  عبـــــيد 

املـــــــــعمري. 		 عـــــيل  ســــهيل  مــــتعب 

حمـــــمد خصيب حــــــارب احلـــــرايص. 		



اليحش. 		 مالك  سامل  دمحم 

اهلامشي. 		 نارص  صاحل  دمحم 

السلمياين. 		 سعيد  عبداهلل  دمحم 

مصطىف مبارك صاحل القامسي. 		

هشام عبدالعزيز دمحم البلويش. 		

السملانية. 		 خالد  سلميان  أصيله 

الشنفري. 		 مجعان  معر  أمينه 

العربي. 		 سيف  مبارك  بشارة 

املرشيف. 		 راشد  مسمل  تركية 

املسكرية. 		 عبداهلل  عيل  محيده 

البلوشيه. 		 أهرداد  مخيس  خالصه 

القامسي. 		 سامل  عبدالرمحن  خدجية 

السعيدية. 		 عيل  سعيد  هسام 

الشكيلية. 		 مسعود  شامس  مشساء 

العمري. 		 عيل  النخرية  مشسه 

شتيوي. 		 سلميان  عوض  شيخه 

الساملية. 		 سعيد  سيف  صفاء 

الكثريي. 		 عيل  خليفة  عالية 

الطاعونية. 		 عيل  راشد  عائشه 

املرزوقية. 		 مطر  سامل  فامطة 

الفهدي. 		 سلميان  سامل  خفريه 

الرشيانية. 		 عامر  سيف  فوزية 

فوزيه ثاين احلبيش اخلضورية. 		

النهبانية. 		 حبيب  عبداهلل  مىن 

الروايح. 		 دمحم  عبداهلل  مىن 

الشبلية. 		 عــــــيل  نارص  نعمية 

العــــــلوة. 		 جـــــدعان  هــــــــدى 

المتيمت. 		 مخيس  مبارك  هدى 

السيايب. 		 سعيد  سيف  هناء 
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أسماء خريجي ماجستير التربية في القيادة التربوية ـ الدفعة التاسعة

الكيويم. 	 سلميان  عيل  أنور 

الشاعر. 	 سعيد  سامل  بدر 

القطييط. 	 هاشل  صاحل  خالد 

اجلابري. 	 خلفان  دمحم  سامل 

البادي. 	 سعيد  سلميان  سعيد 

البطايش. 	 صاحل  دمحم  سعيد 

العيمج. 	 سملان  عيل  سملان 

النهباين. 	 نهبان  سامل  عيىس 

عرابه. 	 بين  سعيد  سملان  عيىس 

العيمج. 		 مخيس  صاحل  عيىس 

احلرايص. 		 حارب  خصيب  دمحم 

القامسي. 		 صاحل  مبارك  مصطىف 

فامطه عبدالرضا دمحم اللواتية. 		

الرشيانية. 		 عامر  سيف  فوزيه 

مروه مصطىف عبدالعزيز خليل. 		

املعولية. 		 سيف  محود  مزنه 

النعميية. 		 محدان  معتوق  ميا 

الربهومية. 		 ميثا سلميان سعيد 

اجلهضمية. 		 سلميان  أمحد  ندا 

القليعية. 		 عبيد  سلطان  هدى 

اليحمدي. 		 محود  عيل  يوسف 

البلوشية. 		 هديب  عيل  بدريه 

المشاخيه. 		 عيل  مبارك  بدريه 

البوسعيدية. 		 راشد  دمحم  برشى 

الغدانية. 		 خصيب  عبداهلل  حنان 

بكري. 		 أمحد  حيمل  محمود  رانيا 

اهلطالية. 		 سعيد  امحد  زكيه 

املسكرية. 		 سعيد  مبارك  سعيده 

البلويش. 		 جلب  اهلل  مال  هسيله 

محمود. 		 حسن  دمحم  شمياء 

المكزارية. 		 دمحم  عيل  طاهرة 

البلوشية. 		 دمحم  عيل  فامطة 



أسماء خريجي ماجستير التربية في القيادة التربوية ـ الدفعة العاشرة

اهلادي. 	 دمحم  سعيد  بدر 

البطايش. 	 سيف  نارص  بلعرب 

باعبود. 	 علوي  دمحم  حسني 

السيايب. 	 سقيط  سعيد  خلفان 

احلبيس. 	 خلفان  عامر  عبداهلل 

النعامين. 	 سيف  مجيل  عيل 

املجريف. 	 عبيد  خلفان  عيل 

السملاين. 	 سيف  سامل  دمحم 

اجلهوري. 	 نارص  دمحم  نارص 

احلسين. 		 أمحد  مسمل  نارص 

اخلرويص. 		 سلميان  سعيد  يوسف 

اهلامشية. 		 عبداهلل  سامل  أمساء 

الداودية. 		 نارص  دمحم  فامطه 

الذهلية. 		 مسمل  عيل  مىن 

السيابية. 		 سيف  دمحم  ناديه 

املقبالية. 		 سويعد  سيف  نعميه 

الكثريية. 		 كرعيس  سعيد  وفاء 

املعمرية. 		 مرهون  دمحم  أمينه 

احلارثية. 		 عبداهلل  عيل  جوخه 

شنار. 		 ابو  طلب  صقر  روان 

احلسنية. 		 رسيد  مجيل  ريان 

الناعبية. 		 رشيد  سامل  رمي 

احلبسية. 		 دمحم  سيف  زهوه 

اخلضورية. 		 عبداهلل  ربيع  سامية 

املسملية. 		 شفيان  محدون  مسره 

الغافرية. 		 مهنا  بدر  رشيفه 

احلارثية. 		 سلميان  نارص  مشسه 

احلبسية. 		 خلفان  عامر  عزة 

الزدجالية. 		 إبراهمي  محود  عواطف 
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    الهيئة التدريسية
دراسية،  مقررات  دراسة  يمشل  منتظم  درايس  برناجم  هو 
هيدف  املاجستري.  رسالة  إىل  باإلضافة  دراسية  مقررات  أو 

الربناجم إىل:
 • اإلهسام يف حتقيق رسالة وأهداف اجلامعة العربية املفتوحة 
وتطوير  العربية  الدول  يف  البرشية  والتمنية  املعرفة  نرش  يف 
األنمظة التعلميية من خالل التمنية املهنية و التدريب لملعملني 

والعاملني يف احلقل الرتبوي.
 • االستجابة إىل الطلب الكبري يف العامل العريب عىل املعملني 
طرائق  و  احلديثة  التقنيات  يستخدمون  ممن  بكفاءة  املدربني 

التدريس اجلديدة
 • رفع مستوى كفاءة إعداد املعملني بشلك عام مبا يهسم يف 

التمنية االقتصادية واالجمتاعية للعامل العريب
يف  املتخصصني  من  العمل  سوق  الحتياجات  االستجابة   •  
تكنولوجيا التعلمي يف جماالت مثل الرشاكت و وسائل اإلعالم و 

رشاكت اإلنتاج املتعدد الوسائط.

برنامج ماجستير  التربية في تكنولوجيا التعليم 

د. وليد أبو ريةد. نادر شيمي ـ منسق الربناجم



دمحم سعيد دمحم الكعيب

رقيه عبد اهلل دمحم الفورية

ليىل سامل نارص الغداين

امحد عبداهلل محيد الفطييس

يم دمحم محدان التوبية

أمل سلمي دمحم الشبيبية

ليىل مخيس عيل العيمج

مىن سامل دمحم بامعر

مسري امحد صالح المنري

فامطه دمحم عبداهلل القرين

حيىي مطر سلميان احلوسين

مجنه نارص سامل اجلابرية

سعيد راشد امحد املخمري

غصون فيصل محمود جابر

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثاين مكرر

املركز الثالث

املركز الثالث مكرر

املركز األول

املركز األول مكرر

املركز األول مكرر

املركز الثاين

املركز الثاين مكرر

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم ـ الدفعة العاشرة  
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أسماء خريجي ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم ـ الدفعة الثامنة

العربي. 	 دمحم  أمحد  ابراهمي 

الفطييس. 	 محيد  عبداهلل  امحد 

التويب. 	 مرهون  مسعود  امحد 

أمحد عبداهلل محدان األنصاري. 	

السيايب. 	 دمحم  عزيز  أمحد 

الشبيل. 	 سعيد  عيل  أمحد 

العامري. 	 عبداهلل  محد  بدر 

الفلييت. 	 سعيد  نارص  بدر 

الساعدي. 	 مجعه  سامل  مجعه 

البلويش. 		 سامل  عبداهلل  مخيس 

املرشيف. 		 سعيد  عيل  سعيد 

الكعيب. 		 دمحم  سعيد  دمحم 

الرسيح. 		 سامل  سيف  دمحم 

البلويش. 		 سعيد  سبيل  منري 

العامري. 		 معر  محد  نارص 

املعمري. 		 سيف  عيل  يعرب 

الربايم. 		 سامل  سعيد  يوسف 

البلويش. 		 يوسف  عبداهلل  يوسف 

القامسي. 		 دمحم  جامس  يونس 

املسكرية. 		 عبداهلل  دمحم  أصيله 

العبودي. 		 عبداهلل  مخيس  أمل 

القامسي. 		 مخيس  دمحم  بثينة 

الفزاري. 		 دمحم  عيل  سعيد 

البسايم. 		 صاحل  عيل  صاحل 

العربي. 		 مخيس  عيل  طالب 

عايد. 		 عادل  حسن  عادل 

اهلنايئ. 		 سلميان  عبداهلل مخيس 

عبداهلل سلميان عبداهلل املفريج. 		

احلجري. 		 محد  ماجد  غالب 

الاكسيب. 		 عيل  سامل  فهد 

البحري. 		 أنس  موىس  فهد 

املشاخيي. 		 دمحم  محد  دمحم 

احلرايص. 		 مسعود  خلف  دمحم 



الغداين. 		 نارص  سامل  ليىل 

الروايح. 		 سامل  دمحم  منال 

التوبية. 		 محدان  دمحم  يم 

النجايش. 		 مجعة  هالل  جنالء 

نسيبة دمحمنور عبداجلليل الشزياوية. 		

اليحيايئ. 		 دمحم  عيىس  نوال 

اخلنبيش. 		 مخيس  مبارك  نورة 

السعدي. 		 محدان  سباع  وحضى 

الشيدي. 		 عيل  مخيس  والء 

السيايب. 		 عبداهلل  أمحد  خلود 

البحري. 		 محيد  دمحم  رجاء 

النارصي. 		 دمحم  صاحل  رمحه 

الفورية. 		 دمحم  اهلل  عبد  رقيه 

العربي. 		 دمحم  سعيد  ساميه 

الفارسية. 		 سيف  محد  سوسن 

احلجري. 		 عيل  محد  مشسه 

الريايم. 		 نارص  محد  مشسه 

احلسين. 		 راشد  مجعة  عبري 

الربييك. 		 راشد  سامل  فامطة 

املقبايل. 		 دمحم  سلميان  فامطه 
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أسماء خريجي ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم ـ الدفعة التاسعة

أسامة عبد العزيز عيل اجلاويش. 	

احلامتي. 	 خلفان  سعيد  بدر 

املسكري. 	 سعيد  سلميان  بدر 

املعمري. 	 مبارك  سامل  خليفه 

العيسايئ. 	 عيل  دمحم  مخيس 

اهلامشي. 	 عيل  مجعه  زيك 

العلوي. 	 ربيع  سويد  سامل 

الرخبي. 	 سلمي  سلميان  سعود 

المنري. 	 صالح  امحد  مسري 

الشيباين. 		 أمحد  عبداهلل  طالب 

عايد. 		 عادل  حسن  عادل 

اهلامشي. 		 راشد  محيد  عامر 

البدايع. 		 نارص  محيد  عبداهلل 

البلويش. 		 دمحم  سامل  عيل 

القرين. 		 عبداهلل  دمحم  فامطه 

اكذيه عبداهلل دمحم العبيدانية. 		

العيمج. 		 عيل  مخيس  ليىل 

املرشفية. 		 محود  عبداهلل  مرمي 

الساعدي. 		 سعيد  مسمل  مرمي 

بامعر. 		 دمحم  سامل  مىن 

قوار. 		 دمحم  حسان  ميسون 

احلاريث. 		 عبداهلل  أمحد  ندى 

الصارمية. 		 عبداهلل  أمحد  نعمه 

احملرويق. 		 هالل  خالد  نورا 

الاكسيب. 		 عيل  سامل  فهد 

احلوسين. 		 سلميان  مطر  حيىي 

اخلرويص. 		 عبداهلل  مبارك  يوسف 

الشبيبية. 		 دمحم  سلمي  أمل 

اخلاطري. 		 عيل  سلمي  بمسة 

الغسانية. 		 سعيد  خلفان  هتاين 

املعمرية. 		 سيف  سامل  خالصه 

رهام تيسري دمحم مكحل تيسري دمحم مكحل. 		

الفارسية. 		 سيف  محد  سوسن 

الريامية. 		 نارص  محد  مشسه 

املعمرية. 		 مزهود  محد  مشيسه 

الراسبية. 		 عيل  راشد  شيخه 

العدوية. 		 دمحم  زهران  شيخة 

املعرشية. 		 سلميان  هالل  عيناء 



أسماء خريجي ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم ـ الدفعة العاشرة

اهلنايئ. 	 سعيد  محد  أسامة 

السييف. 	 حمسن  سعيد  أسعد 

العمري. 	 عبداهلل  دمحم  حسن 

حسني محد مخيس اخلنبيش. 	

الهندي. 	 دمحم  عبداهلل  محود 

العويف. 	 سيف  عيل  خالد 

احلوسين. 	 محود  هالل  خالد 

مخيس سلميان دمحم الشكييل. 	

الزعايب. 	 غامن  يوسف  راشد 

املخمري. 		 امحد  راشد  سعيد 

العيسايئ. 		 عيل  سعيد  عامر 

املاليك. 		 امحليد  َعباد  عيل 

معران عبداهلل سامل السعيدي. 		

الروايح. 		 أمحد  سعيد  فهد 

مازن درويش منصور النهباين. 		

اليحمدي. 		 دمحم مخيس سعيد 

املنذري. 		 عيل  أمحد  نارص 

شمياء مخيس عبداهلل اجلابرية. 		

السلميية. 		 هزوم  درويش  صفيه 

النعميية. 		 مجعه  دمحم  صفيه 

املغريب. 		 عبداهلل   غدير 

جابر. 		 محمود  فيصل  غصون 

املعرشية. 		 دمحم  حسن  فامطه 

البطاشية. 		 سيف  عزان  فتحيه 

الوهيبية. 		 طالب  سعيد  كوثر 

املكدمية. 		 سعيد  عبداهلل  ليىل 

احلبسية. 		 محود  نارص  مائده 

املقبالية. 		 سامل  عيل  مرمي 

العمرية. 		 محد  دمحم  مشاعل 

صليب. 		 شفيق  رفعت  منال 

مىن عامر مخيس اإلمساعيلية. 		

العلوية. 		 دمحم  سلميان  نادية 

اجلابرية. 		 سامل  نارص  مجنه 

هناء دمحم امساعيل الرئيسية. 		

الزكواين. 		 سيف  أمحد  يعقوب 

الصبحية. 		 عبداهلل  عيل  احالم 

املطاعنية. 		 محد  دمحم  الغاليه 

املزيدية. 		 سامل  سعيد  أصيله 

منصور. 		 دمحم  عصام  أماين 

الوهيبية. 		 محود  نارص  أمل 

العرميية. 		 راشد  غالب  أمرية 

حفصه عبداهلل سلميان اخلروصية. 		

البميانية. 		 سلميان  عبداهلل  حلميه 

احملاربية. 		 محد  دمحم  رؤى 

احلسن. 		 دمحم  عيىس  ريام 

املالكية. 		 سيف  بدر  زينب 

املزروعية. 		 خصيب  مبارك  زينب 

الصارخية. 		 محود  محد  ساره 

املسكرية. 		 دمحم  عبداهلل  مسيه 

السنيدية. 		 دمحم  راشد  سنيده 

الغنميية. 		 مبارك  سعيد  هسري 



52

من  الطالب  متكني  إىل  ويسىع  املهين  للتطوير  هيدف  أاكدميي  برناجم  هو 
اكتساب املعرفة األساسية لعمل اإلدارة، وتمنية مهارات التحليل الرضورية حلل 
يف  البرشي  والسلوك  اإلدارة  معليات  وادراك   ، القرارات  واختاذ  املشكالت 
اليت  والسياسية  واالقتصادية  االجمتاعية  التغيريات  ، إضافة إىل  املؤسسات 

تؤثر عىل عامل األمعال.

MBA برنامج الماجستير في إدارة األعمال

د. رجنا راجن

د. كبايل د. سربمانني د. دمحم احلزيزي



ماجد سلطان دمحم اهلنايئ

هسل سعيد خلفان املقبايل

حامت هالل حمفوظ اهلاليل

أمحد عبداهلل دمحم العامصي

عقيلة عيل دمحمجواد اللواتية

سامر عيمل طاهر معريه

ناجيه دمحم محيد الشندودي

حسن حبيب حسن البلويش

هشام سعود درويش البلويش

امريه امحد يوسف الزدجالية

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثاين مكرر

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز الثالث مكرر

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي الماجستير في إدارة األعمال MBA ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي الماجستير في إدارة األعمال MBA ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي الماجستير في إدارة األعمال MBA ـ الدفعة العاشرة  
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أسماء خريجي الماجستير في إدارة األعمال MBA ـ الدفعة الثامنة

العامري. 	 سلمي  امحد دمحم 

الرباشدي. 	 سامل  حيىي  بدر 

اهلاليل. 	 حمفوظ  هالل  حامت 

خليفه مجعه سعيد اخلالدي. 	

مخيس سلمي راشد اهلامشي. 	

زايد خليفة محدان العمريي. 	

مسري عبيد سبيحان البدري. 	

املقبايل. 	 خلفان  سعيد  هسل 

العيمج. 	 عيل مخيس دمحم 

العامري. 		 محد  عامر  فاتك 

اعــــــــــظم. 		 مــــحـــمد  نـــــادــية 

املسعودي. 		 دمحم  مصبح  ندى 

احلسايم. 		 الرحمي  عبد  هاله معاد 

البوسعيدي. 		 درويش  هسيل  يرسا 

قامس دمحم سعيد اجلهضمي. 		

ماجد سلطان دمحم اهلنايئ. 		

الريايم. 		 سعيد  سعود  دمحم 

الشكييل. 		 صاحل  عيل  دمحم 

الريايم. 		 سامل  دمحم  هالل 

البلويش. 		 مبارك  عيل  برشى 

اهلنايئ. 		 جهيان محود دمحم 

العذويب. 		 محيد  سعود  مسيه 

شفاء عدنان امحد االنصاري. 		

الروايح. 		 أمحد  دمحم  مرمي 



أسماء خريجي الماجستير في إدارة األعمال MBA ـ الدفعة التاسعة

العويين. 	 امحد  خصيب  أمحد 

العامصي. 	 دمحم  عبداهلل  أمحد 

احلرايص. 	 عيل  موىس  أمحد 

السابيق. 	 سيف  محود  أمين 

امحلحايم. 	 محود  سيف  حسام 

الشكري. 	 محد  محدان  محد 

معريه. 	 طاهر  عيمل  سامر 

الشكييل. 	 سعيد  حرميل  سعيد 

املزيدي. 	 سلمي  دمحم  سلطان 

باخمالف. 		 سامل  سعيد  عامص 

عبداجلليل عبداهلل امحد االنصاري. 		

الرباشدي. 		 محود  محد  عبداهلل 

الصوايف. 		 راشد  سامل  عبداهلل 

الوهييب. 		 سعيد  عيل  عبداهلل 

السعيدي. 		 سعيد  نارص  عبداهلل 

رانيه سلميان أمحد احملرويق. 		

البلويش. 		 سعيد  هالل  رهيام 

زهراء عيل دمحمجواد اللواتية. 		

اللواتية. 		 دمحمجواد  عيل  عقيلة 

الشكيلية. 		 سامل  مخيس  لوزه 

الشندودي. 		 محيد  دمحم  ناجيه 

الفورية. 		 عيل  حسني  هناء 

العامرية. 		 نارص  عيل  وفاء 

البلويش. 		 عبداهلل  نارص  معاد 

املاليك. 		 عيل  راشد  فهد 

املعمري. 		 سيف  راشد  فيصل 

العنبوري. 		 سيف  سامل  دمحم 

الرحيب. 		 سلميان  سعيد  دمحم 

احلمكاين. 		 سامل  دمحم  محمود 

البلويش. 		 حاج  عبداهلل  منترص 

احلبيس. 		 فريش  عبداهلل  مهند 

الصبايح. 		 نارص  سلميان  نارص 

الفهدى. 		 خليفة  نارص  حيي 

الرييس. 		 محيد  سلميان  يوسف 

البلويش. 		 درويش  مبارك  أماين 

البلويش. 		 صاحل  سامل  أمل 

املجيين. 		 سعيد  صاحل  بمسة 

اهلنائية. 		 عبداهلل  سعيد  متارض 
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أسماء خريجي الماجستير في إدارة األعمال MBA ـ الدفعة العاشرة

العيمج. 	 سلميان  سامل  أمين 

اهلدايب. 	 سامل  نارص  بدر 

البلويش. 	 حسن  حبيب  حسن 

الرحيب. 	 سامل  سلميان  داود 

راشد عبداهلل دمحم الشيذاين. 	

السعيدي. 	 سعيد  راشد دمحم 

اجلنييب. 	 سلطان  محيد  زايد 

عرابه. 	 بين  عيل  أمحد  سعيد 

البلويش. 	 درويش  سعود  هشام 

الزدجالية. 		 يوسف  امحد  امريه 

عــــالــية عـــزالدين  عــبــدالــله. 		
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برامج
 البكالوريوس
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واملهارات  احلديثة  النظرية  باملعارف  الطلبة  تزويد  إىل  الربناجم  هيدف 
التطبيقية يف جماالت إدارة األمعال املتعددة مبا يتالءم واحتياجات القطاع 
اخلاص وكذلك تأهيلهم للتحصيل العيمل املتقدم يف جمال إدارة األمعال. 
باإلضافة إىل تعزيز مهارات الطالب يف العمل امجلايع واالتصال الشفوي 

و الكتايب.

مع مرتبة الشرف في ادارة االعمال

برنامج البكالوريوس

د. رجنا راجن



    الهيئة التدريسية

د. كبايل

د. محمود الوهييب

أ. افشان يونسد. سربمانني

د. عيل حالوي

د. دمحم حزيزي

د. رزينة رشيد

أ. سيد سعدهلل حسيين

املكرم د. دمحم الشعييلد. نارص اليحيايئ

أ. أماين البلويش

ـ أ. برشى البلوشية
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أروى محد سعيد املرزوقية

اكرام سعيد سامل النصييب

خدجية هامش عبيد اهلامشية

حسناء دمحم خالد الداودية

ميثاء حثيث سلطان الزريع

صيديقا ساجد عيل 

تاجنوفا شودري نابلة

رحيلة عبد الرحمي عيل المكزارية

اهلام   الربيق

مرمي عيل دمحم المكزارية

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز األول مكرر

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي بكالوريوس إدارة األعمال ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي بكالوريوس إدارة األعمال ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي بكالوريوس إدارة األعمال ـ الدفعة العاشرة  



أسماء خريجي بكالوريوس إدارة األعمال ـ الدفعة الثامنة

الغداين. 	 دمحم  مجعة  امحد 

اهلنايئ. 	 عيل  دمحم  املأمون 

أسامة يوسف ابراهمي الرسحين. 	

الفهدي. 	 سويد  عبداهلل  أنور 

الدرميك. 	 عيل  عبداهلل  بامس 

البطايش. 	 عبيد  راشد  ثابت 

العربي. 	 الغرشي  حارث  حافظ 

احلوسين. 	 محد  سامل  محد 

العمري. 	 سلميان  سامل  محد 

املقبايل. 		 سامل  نارص  محد 

السيايب. 		 خلفان  محد  محدان 

الوهييب. 		 دمحم  خلفان  خالد 

الهبلويل. 		 اهلل  عبد  راشد  خالد 

الراسيب. 		 خويدم  خلفان  مخيس 

اجلهوري. 		 رسور  هاشل  مخيس 

القصايب. 		 عيل  سامل  عيل 

عيل دمحم عبدالرمحن آل موىس. 		

احلوقاين. 		 عبداهلل  عيل  معر 

اخلنبيش. 		 سامل  عيل  فهد 

املظفر. 		 سعيد  صالح  فيصل 

الراشدي. 		 عامر  سامل  ماجد 

الصيحب. 		 سلميان  سيف  ماجد 

البلويش. 		 احساق  دمحم  مازن 

اجلابري. 		 نارص  امحد  دمحم 

الطايئ. 		 صاحل  خليفه  دمحم 

السليمي. 		 ثاين  عيىس  دمحم 

املخيين. 		 عيل  مبارك  دمحم 

زهد. 		 عيل  دمحم  شاكر  محمود 

املعمري. 		 سامل  خلفان  نارص 

الراشدي. 		 نارص  دمحم  نارص 

الشعييب. 		 محد  نارص  راشد 

العربي. 		 سامل  سعيد  سامل 

املسكري. 		 عبداهلل  سعيد  سامل 

الشكييل. 		 سعيد  سلمي  سامل 

الدرىع. 		 مسمل  محد  سلطان 

الوهييب. 		 عيل  سعيد  سلطان 

سيد زين حيدر زيد سعيد مجيل. 		

املسكري. 		 عبداهلل  سامل  طالل 

الشبيل. 		 مجعة  خادوم  عارف 

عبد اهلل دمحم عبد اهلل املقبايل. 		

عبداحلكمي عيل مبارك الفاريس. 		

عبدامحليد سامل دمحم السناين. 		

عبدالرحمي سعيد عامر القائدي. 		

البطايش. 		 مخيس  أمحد  عيل 

البلويش. 		 صاحل  محد  عيل 
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أسماء خريجي بكالوريوس إدارة األعمال ـ الدفعة الثامنة

الشندودي. 		 بيط  محد  نايف 

املعمري. 		 عدي  راشد  هالل 

اهلويت. 		 هالل  محود  يارس 

الروايح. 		 دمحم  سعيد  اروى 

النصييب. 		 سامل  سعيد  اكرام 

البلويش. 		 سامل  عىل  العنود 

امينه صاحل عبدالسالم العمري. 		

العفارية. 		 مبارك  أمحد  انتصار 

انتصار دمحم عبداهلل احلسنية. 		

احلجري. 		 غامن  ذياب  انيسة 

املقبايل. 		 عيل  سامل  اميان 

املرزوقية. 		 سعيد  محد  أروى 

الوائلية. 		 محود  محد  أمساء 

العمرية. 		 دمحم  سعيد  أمساء 

اهلنايئ. 		 هويشل  سلمي  أمساء 

الغيالنية. 		 عيل  عبداهلل  أمساء 

خدجية هامش عبيد اهلامشية. 		

خدجيه دمحم سعيد املخمرية. 		

خلود أمحد محدون الراشدية. 		

اجلابرية. 		 سامل  خالد  خلود 

خلود يوسف نارص اجلهوريه. 		

اخلنبيش. 		 هالل  دمحم  خوله 

ذكرى امحد عبداهلل الفزاري. 		

ذكرى سعود مبارك النارصي. 		

الباديه. 		 مصبح  عيل  راوية 

اخلطيب. 		 فارس  مجال  روان 

		 .- ماثيو  يلزا  رينو 

رهيام مبارك مخيس اجلابرية. 		

الشكييل. 		 سعيد  سيف  زكية 

البلوشية. 		 معر  سامل  زهرة 

زينب محدان محد اجلهوري. 		

زينب عبداهلل سعيد اهلامشي. 		

أمساء عبدالواحد دومشبيه الزدجالية. 		

الزدجالية. 		 دملراد  عيل  أمساء 

بنحمدية. 		 ميلود  أمساء 

الغافري. 		 سعيد  خليفة  أفتخار 

االمساعييل. 		 نارص  سعيد  أفراح 

البوسعيدية. 		 سلطان  يوسف  أماين 

احلارثية. 		 نارص  سيف  أمل 

النقيب. 		 مخيس  محدان  أمينة 

امحلدانية. 		 صاحل  ابراهمي  بمسه 

املظفر. 		 سعد  أمحد  بشائر 

املجريف. 		 عبداهلل  سعيد  برشى 

احلسين. 		 دمحم  محود  مجيلة 

البلوشية. 		 دمحم  ابراهمي  جواهر 

الغزييل. 		 مالك  سامل  جواهر 

السعدي. 		 خدوم  درويش  حلميه 

املعرشية. 		 سامل  محيد  حياة 



الدريع. 		 عبيد  مبارك  سارة 

الحشية. 		 عبداهلل  دمحم  سارة 

اليحيائية. 		 نارص  سامل  ساره 

احلوسنية. 		 سامل  مسعود  ساره 

املزامحي. 		 دمحم  غيث  ساملة 

العامرية. 		 سامل  مبارك  سبأ 

احلسين. 			 محود  مخيس  سناء 

البلوشية. 			 داد  اهلل  غالم  سناء 

احلارثية. 			 عامر  سامل  هسيلة 

املوسوي. 			 حسني  دمحم  هسيلة 

العمرية. 			 مسمل  راشد  مشسة 

البلوشية. 			 عبداهلل  سعد  شيخه 

املعمري. 			 حارب  سعيد  صفاء 

الشعييب. 			 محود  سامل  صفيه 

الغابشية. 			 خلفان  عيل  عايدة 

عائشة ماجد عبدالرمحن الريسية. 			

البلوشية. 			 احساق  يونس  مزنه 

اهلنائية. 			 خليفه  محدان  مزون 

اجلابرية. 			 سامل  دمحم  مالك 

املخيين. 			 سعيد  عيل  منار 

السعدي. 			 الحق  ميحض  منال 

اهلنائية. 			 دمحم  يارس  منريه 

املعمرية. 			 محيد  مسمل  مها 

اهلاللية. 			 عبداهلل  ابراهمي  ميعاد 

نرصة عبداهلل دمحم البوسعيدي. 			

الغافرية. 			 سيف  عبداهلل  نرصه 

الوهييب. 			 سامل  عيل  نرصى 

البطلوسية. 			 عيل  هالل  نرصى 

الظهورية. 			 سلطان  سيف  نورة 

البلويش. 			 دادين  محمود  نوره 

الربمطاين. 			 سلميان  عيل  هيام 

النهبانية. 			 دمحم  محود  وفاء 

السليمي. 			 هالل  دمحم  عائشه 

النعميية. 			 سيف  سامل  عبله 

القامسية. 			 مبارك  محدان  عبري 

الوهيبية. 			 سامل  خلفان  عبري 

عرصيه ابراهمي خلفان اخلصيبية. 			

املزيدية. 			 راشد  مسعود  عال 

اهلدييف. 			 عابد  خالد  عهود 

اخلضورية. 			 سامل  خليفة  غدير 

امحلدانية. 			 مجيل  نارص  غنيه 

املعولية. 			 دمحم  خالد  فامطه 

الرمضانية. 			 سلميان  محد  كوثر 

اخلربويش. 			 سعيد  محيد  ماريه 

اخلنجري. 			 سامل  مرهون  ماريه 

اهلادي. 			 يوسف  عبداهلل  مروة 

احلسين. 			 سامل  نارص  مروة 

البلويش. 			 سيد  محيد  مزنه 
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احلرايص. 	 سامل  سالم  ابراهمي 

ابراهمي عبداهلل محد امحلييض. 	

ابراهمي دمحم سامل البوسعيدي. 	

الغداين. 	 دمحم  مجعة  امحد 

احلبيس. 	 عبداهلل  دمحم  امحد 

ابراهمي. 	 دمحم  عصام  اكرم 

عيل. 	 ال  عيل  خلفان  أمحد 

العزري. 	 زهران  سعيد  أمحد 

الرزييق. 	 خلفان  مخيس  أنور 

صابر. 		 حسن  طارق  آرس 

اهلامشي. 		 معري  خالد  بشار 

الرحيب. 		 دمحم  خليفة  حبيب 

اللوايت. 		 حسن  عدنان  حسن 

عبداهلل. 		 أمني  دمحم  حسن 

العمري. 		 سلميان  سامل  محد 

رشيد عبداهلل حمفوظ اخلصييب. 		

سلطان عبداهلل سيف الرشيدي. 		

الراشدي. 		 صابر  فرحان  سملان 

اجلهضمي. 		 سلمي  عيل  سلمي 

احلرضيم. 		 دمحم  عيل  وليد 

املطوع. 		 سامل  سعيد  يوسف 

احلبيس. 		 راشد  سيف  يوسف 

السناوي. 		 مهنا  خالد  احالم 

الباكري. 		 خليفه  سامل  اروى 

الفارسية. 		 مجعه  عبداهلل  ارساء 

الهشيمي. 		 مضخور  غامن  امسهان 

البواب. 		 امحد  خري  دمحم  االء 

اجلامودية. 		 سعيد  مسعود  العنود 

اهلشايم. 		 خلفان  سامل  انتصار 

املعمرية. 		 سعيد  أمحد  اميان 

احلسنية. 		 مربوك  محاد  إميان 

الذهلية. 		 محود  دمحم  أزهار 

أمساء مخيس خصيف مجيل الفجري. 		

أمساء سلميان مسمل آل عبد السالم. 		

السالمية. 		 نارص  محد  أمريه 

الرويضية. 		 مخيس  دمحم  أنعام 

املنذرية. 		 خاطر  سعيد  أنوار 

احلجرية. 		 غامن  ذئب  أنيسه 

املنذري. 		 محيد  سلميان  صاحل 

اجلابري. 		 حبيب  سعيد  عامر 

عبداحلكمي سلميان هالل الشقيص. 		

الكثريي. 		 مسعود  مخيس  عمثان 

الصبايح. 		 خلف  خلفان  عيل 

املقبايل. 		 سامل  دمحم  معر 

اخلاطري. 		 عنرت  الذيب  عنرت 

البدوي. 		 عيل  ربيع  عيىس 

العز. 		 أبو  السيد  زيك  دمحم  ماجد 

احلسين. 		 نارص  سعيد  مازن 

احلسين. 		 سعيد  ثاين  مالك 

الفرقاين. 		 سامل  نارص  حمسن 

السيايب. 		 عزان  محد  دمحم 

البوصايف. 		 راشد  سٌلمّي  دمحم 

اجلديدي. 		 مخيس  صاحل  دمحم 

الفضييل. 		 عبداهلل  خلفان  معتصم 

البلويش. 		 محمود  يوسف  منذر 

البلويش. 		 رمضان  درويش  موىس 

العربي. 		 عيىس  حل  صا  هيمث 

الحشية. 		 أمحد  دمحم  آالء 

الرواحية. 		 سعيد  عبداهلل  بثينة 

الفضيليه. 		 سيف  دمحم  بثينة 

السيايب. 		 شنون  محود  بدرية 

الروشدية. 		 دمحم  سامل  برشى 

نابلة. 		 شودري  تاجنوفا 

السيايب. 		 صاحل  دمحم  جواهر 

جوهينه عبداهلل مخيس البلويش. 		

الداودية. 		 خالد  دمحم  حسناء 

الزعايب. 		 عبداهلل  صقر  حفصة 

الزدجايل. 		 منصور  سبيل  حلمية 

اللكبانية. 		 محد  سيف  حلميه 

العمريي. 		 محيد  خلفان  خلود 

العامري. 		 عيل  مطر  رايه 

اهلنائية. 		 سعيد  راشد  رقيه 

العامري. 		 عيد  دمحم  رياء 

العلوية. 		 سامل  عيل  رمي 

الكيوميه. 		 محد  سيف  زوينة 

القنويب. 		 سيف  عبيد  زيانه 



الضامري. 		 مخيس  زايد  صفاء 

اجلابرية. 		 ساملني  يوسف  صفاء 

الصوايف. 		 امحد  مبارك  صفية 

عـــــــيل . 		 ســـاجد  صـــــــــيديقــا 

الزدجالية. 			 ايوب  محمود  عاليه 

العجمية. 			 عيل  امحد  عايده 

اهلنداسية. 			 خليفه  راشد  عائشة 

االمساعييل. 			 دمحم  مسعود  عائشة 

اجلرداين. 			 دمحم  سعيد  عائشه 

البلوشية. 			 عوض  عيل  عائشه 

العمرية. 			 دمحم  سعيد  عبري 

السنيدي. 			 نارص  محود  عذراء 

المكزارية. 			 عيل  حسن  علياء 

احلسين. 			 عيد  عيل  غاده 

الشكييل. 			 سيف  مرزوق  غدير 

احلسين. 			 عيد  عيل  غيداء 

الــــــــــزروال. 			 فــــــاطــــــــــمة   

املعمرية. 			 عىل  سعود  فامطه 

السعدية. 			 خايف  صاحل  فامطه 

اهلامشي. 			 بربوش  سعيد  مالك 

احلرايص. 			 دمحم  عبداهلل  منال 

احلرضيم. 			 دمحم  يوسف  مىن 

اهلنايئ. 			 خليفة  سلميان  مها 

اللكبانية. 			 صاحل  حويمك  مهره 

البلوشيه. 			 دمحم  درويش  موزة 

الزريع. 			 سلطان  حثيث  ميثاء 

الذهلية. 			 نارص  عيل  جنالء 

الراشدي. 			 سامل  ربيع  نعميه 

الغزالية. 			 دمحم  سامل  هنى 

الزدجايل. 			 حسن  الرحمي  عبد  هدى 

العرميي. 			 مخيس  دمحم  ود 

األغربية. 			 دمحم  سيف  وداد 

احلمكاين. 			 محد  راشد  وزراء 

الذهيل. 			 محد  سعيد  وفاء 

البلوشية. 			 مخيس  ابراهمي  يامسينة 

املعيين. 		 دمحم  سامل  زينب 

الرمقية. 		 سلميان  عيل  زينب 

البلوشية. 		 عيل  دمحم  زينب 

الوردي. 		 سعيد  يونس  زينب 

العربي. 		 عيل  صاحل  ساره 

املسكرية. 		 عبداهلل  مجعه  سعاده 

احلجري. 		 سامل  محد  سلطانه 

احلوسين. 		 خليفه  سامل  سلوى 

الزكواين. 		 سامل  دمحم  سليحاء 

الغافري. 		 دمحم  طالب  مساح 

الربيعية. 		 سامل  سعيد  مسيا 

الصبيحية. 		 عدمي  دمحم  مسيه 

السيابية. 		 دمحم  سامل  سناء 

هسام دمحم عبداللطيف مزبودي. 		

العلوي. 		 عاقب  سعيد  رشوق 

العيرسية. 		 عامر  سامل  مشسة 

الوهيبية. 		 راشد  صاحل  مشسه 

الصيحب. 		 دمحم  حمسن  مشسه 

الوهيبية. 		 ربيع  مجعه  صفاء 

احلامتي. 			 محيد  عيل  فامطه 

اهلدابية. 			 سلمي  مجعه  فدوه 

احلبسية. 			 عبداهلل  نارص  فهميه 

عرابه. 			 بين  باروت  مجعه  فوزيه 

السامليه. 			 عيل  عبداهلل  فئ 

الصقري. 			 محيد  دمحم  كوثر 

احلراصية. 			 سيف  خلفان  ملياء 

الرخبية. 			 مبارك  عبداهلل  مليس 

خليفة . 			 هسيل  مايا 

احلسين. 			 سامل  عبداهلل  مروه 

املجريف. 			 مخيس  مطر  مروه 

السيابية. 			 مخيس  امحد  مرمي 

البيايت. 			 فائق  صفاء  مرمي 

الفورا. 			 سامل  عبداهلل  مرمي 

امليايح. 			 شنجوب  عوض  مرمي 

البلوشيه. 			 مشبيه  موىس  مرمي 

السيايب. 			 حارب  خلفان  مزنه 

اهلادي. 			 عيل  سامل  مزنه 

اجلابريه. 			 محيد  سعيد  مزنه 
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الرشيج. 	 غاصب  سامل  أمحد 

الصليت. 	 فائل  سامل  أمحد 

اليحش. 	 دمحم  عيل  أمحد 

سلميان. 	 راشد  حسىن  بالل 

احلسين. 	 محد  نارص  مجال 

البادي. 	 سعيد  خلفان  محد 

اهلامشي. 	 سلطان  محد مخيس 

املرشودي. 	 مبارك  عبداهلل  محد 

احلرايص. 	 عيل  معر  محد 

الغامري. 		 سامل  سعيد  خالد 

البلويش. 		 مجعه  طالب  مخيس 

احلامتي. 		 راشد  عبداهلل  سعيد 

سلميان سامل سلميان النهباين. 		

سلميان دمحم عبداهلل الشكييل. 		

احلوسين. 		 سيف  سامل  سيف 

الغافري. 		 مخيس  سعيد  طالل 

املعويل. 		 عامر  سيف  عامر 

عبدالرمحن سامل سعيد الرييس. 		

الروايح. 		 سامل  خلفان  عبداهلل 

الرحيب. 		 محود  محد  وليد 

الرحيب. 		 غنمي  صاحل  وليد 

املجعيل. 		 منصور  املر  يوسف 

احالم موىس سعيد الرمضانية. 		

العربية. 		 خليفة  مطر  استقالل 

الزهراء دمحم سعود املعرشية. 		

الـــــــهــــــــام   الــــــربقــــــي. 		

العفارية. 		 سامل  دمحم  امنه 

ايثار مخيس سلميان احلسنية. 		

الريامية. 		 نارص  سعيد  أزهار 

العربية. 		 نارص  عبداهلل  أمساء 

البلوشية. 		 غريب  بالل  أفراح 

اجلديدية. 		 سعيد  مجعه  أمريه 

املعمرية. 		 سيف  أمحد  بثينه 

الندابيه. 		 عامر  سعيد  بمسه 

البلوشية. 		 عمثان  خالد  تسنمي 

العبد سعيد احلرضمية. 		 جليلة 

احلابسية. 		 سعيد  نارص  جنان 

الذيابية. 		 هاشل  سعيد  جواهر 

عبداهلل نارص دمحم اإلحسايق. 		

عبداملجيد عبداهلل سعيد الروايح. 		

البلويش. 		 عيد  عيل  معاد 

املنظري. 		 سعيد  مجعه  معر 

املعمري. 		 عبداهلل  دمحم  معر 

الراشدي. 		 نارص  مجعه  عيىس 

اخلرويص. 		 سعود  الوليد  ماجد 

املكتويم. 		 سلميان  مخيس  ماجد 

الوهييب. 		 حبيب  سيف  مازن 

الوهييب. 		 خلفان  سامل  ماهر 

احلسيين. 		 مبارك  عبداهلل  مبارك 

العربي. 		 حسني  حبيب  دمحم 

املقهوى. 		 عىل  يوسف  مشارى 

عيل. 		 عزت  الدين  عالء  مصطىف 

املقيمي. 		 مهنا  امحد  مهنا 

احلريب. 		 سعيد  راشد  ناظر 

الفزاري. 		 عبيد  محيد  نايف 

اهلادي. 		 سعّيد  سعيد  هاين 

السليمي. 		 شابط  سلميان  هاين 



مشسه عبداهلل دمحم اوالدثاين. 		

شيخه سعيد دمحم البوسعيدية. 		

العوفية. 		 سامل  حمفوظ  شيخه 

الرقادية. 		 مسمل  نارص  صفاء 

السلطية. 		 ربيع  مبارك  صفيه 

امحليدية. 		 نارص  سامل  عبري 

اليحيائية. 		 عبداهلل  صاحل  عبري 

العوفية. 		 خلف  عابد  عهود 

احلرضيم. 		 مجعه  عيل  فامطه 

الغسينية. 		 سلميان  سامل  اكمله 

املخمرية. 		 محيد  أمحد  لكيمث 

اللواتية. 		 يعقوب  حسن  ليىل 

الروايح. 		 محيد  مبارك  ماجده 

الصاحلية. 		 عيل  ثاين  مرام 

المكزارية. 		 دمحم  عيل  مرمي 

اللزامية. 		 عيل  دمحم  مرمي 

البوسعيدي. 		 مبارك  غريب  مزنة 

احلجرية. 		 محدان  راشد  مزنه 

السعدي. 		 سعيد  راشد  مزنه 

العزية. 		 سلميان  سيف  محيده 

السيابية. 		 هاشل  سامل  خلود 

احلسنية. 		 محيد  محدان  دعاء 

ثاين. 		 أوالد  خلفان  مرهون  راوية 

الرحبية. 		 خلفان  سعيد  رحاب 

املعمرية. 		 محود  عبداهلل  رحاب 

الرواحية. 		 نارص  سعود  رمحة 

المكزارية. 		 عيل  الرحمي  عبد  رحيلة 

السيابية. 		 درويش  ابراهمي  رهام 

املسكرية. 		 عامر  ربيع  روى 

البادية. 		 سيف  سامل  رويدا 

العامري. 		 هاشل  عيل  رمي 

العامرية. 		 مجعه  طالب  زمزم 

العجمية. 		 عيل  طالب  زهراء 

الرحبية. 		 صاحل  محد  زينب 

الصبحية. 		 صاحل  عيل  جسى 

الرحبية. 		 سلمي  سعود  سعاد 

الغامرية. 		 مخيس  عبداهلل  سعاد 

مسيه شريدمحم رحمي خبش البلويش. 		

الفهدية. 		 يعقوب  سامل  مالك 

اجلابرية. 		 سامل  سعيد  مالك 

عبد. 		 دمحم  واصف  هشام  ملك 

الحشية. 		 امحد  حسن  منال 

األخزمية. 			 ربيع  مرهون  مىن 

احملاربية. 			 مبارك  مخيس  مها 

الزرافية. 			 عبداهلل  ثاين  ميثاء 

نافعه دمحم سامل آل عبد السالم. 			

اجلرادية. 			 درويش  مجعه  جنالء 

الزوائدية. 			 شنن  سامل  نرصاء 

اهلامشية. 			 صاحل  محود  نظرى 

الوهيبية. 			 سامل  مخيس  نور 

نوراهلدى عبداهلل راشد العلوية. 			

اجلرادية. 			 عبيد  صاحل  هاجر 

النعامنية. 			 محيد  سلميان  هديه 

السيفية. 			 خلفان  زايد  هناء 

الشبيبية. 			 سعيد  سامل  وفاء 

والء عبدالرحمي أمحد امساعيل. 			
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ابراهمي أمحد مسري ابراهمي األمسر

فامطه نصيب مجيل اجلرادي

عبدالسالم عارف مجعه امليايح

نرص عبداهلل خلفان الفاريس

عبري عبداهلل عيل الوهييب

نارص سامل زايد اجلابري

ام سملة دمحم  حسني

دمحم عزان سيف البطايش

لبىن   مجتل

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي دبلوم إدارة األعمال ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي دبلوم إدارة األعمال ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي دبلوم إدارة األعمال ـ الدفعة العاشرة  



أسماء خريجي دبلوم إدارة األعمال ـ الدفعة الثامنة

الرسحاين. 		 عيل  محد  طالل 

البادي. 		 سعيد  محيد  طالل 

البحري. 		 هالل  دمحم  طالل 

العامري. 		 سامل  مسمل  عادل 

العلوي. 		 ثاين  سبيت  املنعم  عبد 

البكري. 		 سيف  سلطان  عبدالرمحن 

امليايح. 		 مجعه  عارف  عبدالسالم 

النوفيل. 		 العبد  مبارك  عبدالعزيز 

اإلحسايق. 		 دمحم  نارص  عبداهلل 

البلويش. 		 عيد  عيل  معاد 

البطايش. 		 عبيد  سامل  غياث 

الوهييب. 		 حبيب  سيف  مازن 

الزكواين. 		 نارص  محدان  دمحم 

الكيويم. 		 سامل  سعيد  دمحم 

البوصايف. 		 راشد  سلمي  دمحم 

دمحم سيف حارب احملمودي الدريع. 		

البدواوي. 		 محدان  عيل  محمود 

املعمري. 		 زهران  دمحم  محمود 

الندابية. 		 سامل  سعيد  مسريه 

مسيه شري دمحم رحمي خبش البلوشية. 		

الرقيشية. 		 سامل  سعيد  رشيفه 

احلارثية. 		 محود  نارص  صفاء 

البلويش. 		 دمحم  حسن  عاليه 

اجلرادي. 		 مجيل  نصيب  فامطه 

السيايب. 		 فاضل  عبداهلل  فائقه 

الغسيين. 		 سلميان  سامل  اكمله 

الزدجايل. 		 صقر  أمحد  ليىل 

احلسنية. 		 عيل  سعيد  ماجدة 

اهلنائية. 		 محود  عيل  مروة 

الرئييس. 		 عبداهلل  توفيق  مروى 

الوشاحية. 		 خلفان  امحد  مرمي 

البلويش. 		 عيل  كرم  مىن 

األخزمية. 		 ربيع  مرهون  مىن 

الصاريخ. 		 سعيد  دمحم  منريه 

السالم. 		 عبد  ال  سامل  دمحم  نافعه 

ابراهمي أمحد مسري ابراهمي األمسر. 	

النجار. 	 ابراهمي  دمحم  ابراهمي 

الوضايح. 	 سعيد  هديب  إبراهمي 

الرحيب. 	 محد  سعيد  أمحد 

اللكباين. 	 محدان  سعيد  أمحد 

الغابيش. 	 سلميان  أمحد  أسعد 

البلويش. 	 مخيس  اهلل  عبد  أسعد 

العامري. 	 سامل  حيىي  أكرم 

اخلياري. 	 عيل  سعود  بدر 

املرشودي. 		 مبارك  عبداهلل  محد 

املعمري. 		 زهران  دمحم  محود 

الراسيب. 		 مخيس  دمحم  خالد 

اهلادي. 		 دمحم  نارص  زهري 

اهلامشي. 		 سلطان  مخيس  سامل 

احلاريث. 		 دمحم  محود  سلطان 

احلرايص. 		 سامل  خلفان  سلطان 

النهباين. 		 سلميان  سامل  سلميان 

احلاريث. 		 محود  صاحل  سلميان 

السناين. 		 خلفان  مبارك  معاذ 

العامري. 		 سامل  حيىي  معزت 

الفاريس. 		 أمحد  حسني  منذر 

نبيل صاحل سلميان اجلهضمي. 		

السناين. 		 عبداهلل  محود  نرص 

املسكري. 		 سامل  دمحم  هارون 

املزرويع. 		 عدي  دمحم  هشام 

الرشييق. 		 راشد  عبداهلل  هالل 

املجعيل. 		 منصور  املر  يوسف 

يوسف عبداهلل مخيس النخييل. 		

اليعريب. 		 سلميان  محيد  يونس 

السيايب. 		 نارص  دمحم  أصيلة 

أمل عبداهلل معيان بيت نويرة. 		

الغامري. 		 سامل  دمحم  أمل 

اجلردانية. 		 سامل  محود  بدرية 

دعاء راشد عبداهلل املسعودي. 		

دعاء سامل سلميان احملروقية. 		

سعاد عبد اهلل مخيس الغامري. 		
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أسماء خريجي دبلوم إدارة األعمال ـ الدفعة التاسعة

الصوايف. 	 راشد  موىس  ابراهمي 
اهلامشي. 	 غفيل  خاطر  امحد 
الصليط. 	 مجعه  عبداهلل  اسعد 
العربي. 	 سعيد  خلف  أمحد 
اجلابري. 	 عامر  مرهون  أمحد 
العلوي. 	 سامل  مبارك  أرشف 
اليوسيف. 	 داود  أمحد  أكرم 
اخلنبيش. 	 عيل  طالب  محد 
الضبعوين. 	 محد  هاشل  محد 

الدريع. 		 عيل  دمحم  خالد 
احملرويق. 		 عيل  خلفان  خليفه 
البلويش. 		 مخيس  الوحيد  عبد  مخيس 
زائدحسني دادرمحن خالق داد البلويش. 		
السلمياين. 		 أمحد  خلفان  سامل 
التويب. 		 سعيد  خليفه  سعيد 
العلوي. 		 دمحم  راشد  سعيد 
السعدي. 		 مسمل  عيل  سعيد 
اجلهوري. 		 سلميان  دمحم  سعيد 
اجلنييب. 		 امحد  عبداهلل  صاحل 
الراشدي. 		 مسمل  هسيل  طارق 
اللوايت. 		 داود  ياسني  طه 
الوائيل. 		 لكيب  حمكوم  عارف 
اهلنايئ. 		 دمحم  محد  عبدالرحمي 
احلمكاين. 		 سامل  مجيل  عبداهلل 
العبديل. 		 خلفان  سامل  عبداهلل 
السلطاين. 		 سلطان  سامل  عبداهلل 

الوهايىب. 		 عىل  سامل  امنيات 
الروايح. 		 دمحم  راشد  امميه 
املنذرية. 		 نارص  محد  إميان 
الرميمي. 		 عامر  مسعود  إميان 
الوهييب. 		 محيد  دمحم  أشواق 
احلسين. 		 عيل  صاحل  أمل 
الساعدي. 		 عيل  سامل  أمينه 
اهلادية. 		 خلفان  سامل  بمسه 
السيابية. 		 مخيس  راشد  بيان 
احلسين. 		 عبيد  مبارك  متارض 
اجلابرية. 		 مبارك  خلفان  خلود 
البلوشية. 		 سلطان  عبداهلل  خلود 
اهلنائية. 		 راشد  نارص  خولة 
احلوسين. 		 سعيد  دمحم  ذكريات 
العلك. 		 ماهر   رمحه 
مطري. 		 زهري  ارشف  روان 
السعدي. 		 سعيد  راشد  زينب 
الزهيبية. 		 خلفان  غريب  ساميه 
العرميية. 		 صليبيخ  الشني  سعادة 
الفاريس. 		 عيل  دمحم  سكينه 
الوهيبية. 		 محيد  سامل  سملى 
املعمرية. 		 عيل  سيف  رشوق 
شمياء عيىس عبداهلل الداليل اليحش. 		
الفورية. 		 سامل  سعيد  صابرين 
املسكري. 		 معيوف  سلمي  عايده 
احلسنية. 		 سيف  ماجد  عائشه 

عبداهلل سامل عبداهلل الراسيب. 		
الزدجايل. 		 أمحد  عبداهلل  عتبه 
عدنان سامل سلميان الصيحب. 		
اهلنايئ. 		 عيل  يارس  عرفات 
املعمري. 		 دمحم  عيل  عزان 
العامري. 		 نارص  ثاين  عيل 
العامري. 		 خليفه  مجعه  عيل 
السيايب. 		 عيل مسعود محدون 
الراشدي. 		 نارص  عيىس مجعه 
املفريج. 		 سامل  سعيد  فهد 
الزعايب. 		 عبداهلل  سيف  فهد 
فيصل تريك عبداهلل الظهوري. 		
املعويل. 		 سعيد  سيف  فيصل 
الوهييب. 		 راشد  نارص  مازن 
الغافري. 		 نارص  محيد  دمحم 
دمحم راشد محود احلرضيم. 		
املرزويق. 		 عبداهلل سامل  دمحم 
دمحم يوسف نارص اجلهوري. 		
مؤنس مسعود شاهني البلويش. 		
اجلابري. 		 زايد  سامل  نارص 
احلريب. 		 سعيد  راشد  ناظر 
نرص عبداهلل خلفان الفاريس. 		
الشزياوي. 		 حسن  عيل  هود 
املصيحل. 		 سيف  سامل  هيمث 
الوضاحية. 		 محد  سيف  اصيله 
الزدجايل. 		 سلميان  عيل  امل 

الوهييب. 		 عيل  عبداهلل  عبري 
الفاريس. 		 سعيد  عيل  عطيه 
الوهييب. 		 صاحل  سعيد  غالية 
املعمري. 		 محد  راشد  غدير 
احلبيس. 		 سعيد  نارص  غدير 
املعرشي. 		 سامل  مبارك  فامطة 
البادري. 		 عيل  ابراهمي  فامطه 
اليحيايئ. 		 دمحم  سامل  فامطه 
العوييس. 		 سلمي  دمحم  فرحيه 
الزدجالية. 		 عبداهلل  عىل  فريدة 
فهميه عبدالرضا مجعه الزدجايل. 		
اليحيايئ. 		 مخيس  سامل  قوت 
الراشدي. 		 حامد  دمحم  مرمي 
مرمي موىس رمضان الزدجايل. 		
الزدجايل. 		 صاحل  درويش  مزنه 
احلمكانية. 		 مخيس  هويدن  مهره 
الشيدية. 		 نارص  سلميان  ميعاد 
النارصيه. 		 خايف  عبداهلل  ناجية 
احلجرية. 		 عبيد  مسري  نضال 
املعنية. 		 عبيد  مجعة  هناء 
احلبيس. 		 خربوش  محدون  نوره 

الوهييب. 			 محود  سامل  نوف 
الغداين. 			 سعيد  عيل  نوف 
احليايل. 			 غازي  مروان  هنادي 
البلوشية. 			 مبارك  دمحم  وجدان 
البلويش. 			 دمحم  لياقت  وفاء 



الرمضاين. 	 دمحم  عيل  ابراهمي 
املعمري. 	 زهران  دمحم  ابراهمي 
الشيباين. 	 امحد  نارص  ابراهمي 
ابراهمي يعقوب سلطان البوسعيدي. 	
الرسحاين. 	 راشد  سعيد  امحد 
الغطرييف. 	 دمحم  أمحد  االزهر 
حلوش. 	 محمود  معاد  املثىن 
السويط. 	 عيل  يعقوب  املختار 
الصقري. 	 محيد  دمحم  اليقظان 

الفزاري. 		 سامل  مسمل  امين 
املرشيف. 		 خلفان  سامل  أمحد 
الفوري. 		 نارص  سامل  أمحد 
الوهييب. 		 عبداهلل  سعود  أمحد 
الزدجايل. 		 أمحد  سعيد  أمحد 
الوهييب. 		 حبيب  سعيد  أمحد 
احلوسين. 		 محيد  سعيد  أمحد 
هشاب. 		 أمحد  صاحل  أمحد 
الفاريس. 		 سلميان  عبداهلل  أمحد 
احلبيس. 		 سامل  عيل  أمحد 
احلرايص. 		 عيل  معر  أمحد 
اجلابري. 		 نارص  دمحم  أمحد 
احلبيس. 		 دمحم  منصور  أمحد 
الغزييل. 		 مجعه  زايد  أنور 
البلويش. 		 امساعيل  دمحم  بامس 
الروايح. 		 أمحد  عزان  جابر 
البلويش. 		 حسن  حمسن  حسن 
العامري. 		 حسن  شامس  محد 
احملرويق. 		 محد  صاحل  محد 
الزدجايل. 		 عمثان  دمحم  محزه 
الغييث. 		 عبداهلل  دمحم  محيد 
الفاريس. 		 دمحم  مخيس  خالد 
البدوي. 		 محدان  مخيس  خلفان 
املعرشي. 		 دمحم  سامل  داود 
الغامري. 		 راشد  خلفان  راشد 
اجلابري. 		 راشد  سعيد  راشد 
املديلوي. 		 عيل  سعيد  راشد 

احلجري. 		 محدان  عيل  دمحم 
الندايب. 		 سامل  عيل  دمحم 
غازي . 		 مروان  دمحم 
البلويش. 		 سبيل  يوسف  دمحم 
اهلنايئ. 		 السبع  خليفه  منترص 
احلبيس. 		 راشد  سعيد  منصور 
نارص عبداهلل دمحم املدحاين. 		
العبيداين. 		 جعفر  عيل  نارص 
اليافيع. 		 مسمل  دمحم  نارص 
الرحمي. 		 نارص  دمحم  نارص 
البوسعيدي. 		 محد  خلفان  نبيل 
احلسين. 		 عيل  محود  هامش 
عبداهلل احملاريب. 		 هالل سعيد 
البلويش. 		 عيل  عبداهلل  هالل 
العامري. 		 سعيد  خلفان  وليد 
الغداين. 		 دمحم  مخيس  وليد 
القصايب. 		 سلميان  سعيد  وليد 
العرميي. 		 يوسف مجعه عبداهلل 
اجلهوري. 		 نارص  دمحم  يوسف 
املعمرية. 		 مبارك  سعيد  ابهتال 
احلسنية. 		 عيل  نارص  ابهتال 
الشبيل. 		 سعيد  سلميان  ازهار 
حسني. 		 دمحم   سملة  ام 
البلوشية. 		 دمحم  موىس  اميان 
غازي. 		 مروان   ايناس 
الغابشية. 		 أمحد سلميان  أرزاق 
أوالدثاين. 		 خلف  محدان  أفراح 

بامسه عبداهلل دمحم الغمالسية. 			
البلوشية. 			 دمحم  سعود  برشى 
المتامية. 			 مخيس  سعيد  برشى 
االسود. 			 ميرس  برشى 
بلقيس حسن عبداهلل البلويش. 			
الوهيبية. 			 محد  سامل  حفصه 
احلبسية. 			 سامل  محيد  حلميه 
الوهيبية. 			 خلفان  عيل  حنان 
الرواحية. 			 هالل  سيف  خدجيه 

الحشف. 		 مالك   ربيع 
القامسي. 		 دمحم  سيف  زكريا 
البادري. 		 مخيس  عيل  سامل 
االخزيم. 		 سامل  فريش  سامل 
السملاين. 		 عيل  دمحم  سامل 
الرزييق. 		 سيف  راشد  سيف 
املجيين. 		 عبداهلل  أمحد  هشاب 
املعرشي. 		 سامل  عيل  رضار 
العامصي. 		 فاضل  مخيس  عادل 
املعويل. 		 سيف  نارص  العزيز  عبد 
عبدالرمحن عبداهلل ثاين العامري. 		
عبدالعزيز سعيد عبداهلل اجللنداين. 		
عبدالعزيز دمحم مسعود احلاريث. 		
القمشويع. 		 مصبح  بشري  عبداهلل 
اخلياري. 		 خلفان  راشد  عبداملجيد 
عبداملجيد عبداهلل مجعه الدغييش. 		
الدغييش. 		 سامل  عيل  عبدامللك 
اللوايت. 		 عزيز  دمحم  عزيز 
الكرشي. 		 سلميان  دمحم  معار 
الوهييب. 		 مطر  ابراهمي  معر 
احملرويق. 		 عبداهلل  خالد  معر 
املعمري. 		 راشد  مطر  معر 
الغافري. 		 حارب  هالل  فايز 
الزدجايل. 		 عبداهلل  فريد  فؤاد 
السيايب. 		 حارب  سعيد  فيصل 
املعيين. 		 دمحم  حيىي  قيص 
البلويش. 		 مازن حمفوظ شريدمحم 
احلوسين. 		 راشد  سعيد  مالك 
الفاريس. 		 دمحم  ابراهمي  دمحم 
الهبالين. 		 دمحم  امحد  دمحم 
اهلاجري. 		 دمحم  جامس  دمحم 
اخلوالدي. 		 خلفان  خالد  دمحم 
الاكسيب. 		 دمحم  سامل  دمحم 
السناين. 		 عبدالرزاق  سعيد  دمحم 
احلجري. 		 دمحم  عامر  دمحم 
البطايش. 		 سيف  عزان  دمحم 

البلويش. 			 عيل  خالد  خلود 
العامرية. 			 مراش  خلفان  رحميه 
اجلابرية. 			 محد  منصور  رقيه 
البلويش. 			 سعيد  نارص  رمزيه 
القطيطية. 			 خلفان  سعيد  ساميه 
العمريية. 			 مسمل  ساملني  مسر 
البطاشية. 			 مالك  قلمي  مسيحه 
الوهيبية. 			 عبداهلل  عيل  هسى 
الوهيبية. 			 محد  سامل  هسيله 
احساق. 			 شمياء   
العامري. 			 نارص  سلطان  عائشة 
املعرشية. 			 عبداهلل  نارص  عائشة 
البلوشية. 			 خالد  عبداهلل  عبري 
اليحيائية. 			 سامل  مرهون  عزة 
الوهيبية. 			 سيف  صاحل  فامطه 
اهلنائية. 			 سيف  عبدالكرمي  فامطه 
اهلنائية. 			 سامل  بيط  كرميه 
اجلردانية. 			 سامل  محود  كوثر 
مجتل. 			 لبىن   
املعشنية. 			 هسيل  عامر  جلينه 
احلوسين. 			 حارب  مبارك  ليىل 
احلجرية. 			 مسمل  مبارك  ماجدة 
املعولية. 			 مخيس  سامل  مرمي 
الزدجاليه. 			 جايم  عبدالكرمي  مرمي 
السناوية. 			 محد  راشد  مزنه 
البارحية. 			 سعيد  نارص  ميثاق 
اهلل. 			 فرج  بيت  رجب  مطر  نداء 
املقدسية. 			 عطااهلل  حسني  هنا 
اليعريب. 			 سلميان  سعيد  هنا 
املميين. 			 عبداهلل  سامل  نوف 
الساملي. 			 سلميان  داود  هاله 
الهشومية. 			 سامل  سعيد  هدى 
احلسنية. 			 عبداهلل  سعيد  وفاء 
اهلدايب. 			 محد  صاحل  أمري 

أسماء خريجي دبلوم إدارة األعمال ـ الدفعة العاشرة
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برنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها

عائشة عبد العزيز الزوايب

سندس مجيل نارص

جهاد خالد سيد دمحم

غيث مسمل عيل احلمكاين

ضالل عيل جميد هشرباين

مىن راشد محيد البدوية

معزت عيىس حمفوظ اهلاليل

النا اياد دمحم تيسري امام

روان حيىي ابراهمي عساف

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي بكالوريوس اللغة االنجليزية وآدابها ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي بكالوريوس اللغة االنجليزية وآدابها ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي بكالوريوس اللغة االنجليزية وآدابها ـ الدفعة العاشرة  
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العمري. 	 عبداهلل  أمحد  محيد 

الكندي. 	 عامر  سيف  زهران 

الروايح. 	 دمحم  خلفان  نارص 

سعدي. 	 مصطىف  مازن  ايناس 

أية الرمحن حسن دمحم صادق إمساعيل. 	

دمحم. 	 سيد  خالد  جهاد 

احلارثية. 	 اهلل  عبد  سامل  محده 

ياسني. 	 عبدالرمحن  ابراهمي  رهام 

الرحيب. 	 عبيد  نارص  زمزم 

الزدجايل. 		 سعيد  مخيس  زينب 

اجلامودية. 		 سامل  سعيد  ساميه 

نارص. 		 مجيل  سندس 

النعامين. 		 عيل  سامل  شمياء 

الزوايب. 		 العزيز  عبد  عائشة 

العلوي. 		 دمحم  سعيد  لطيفة 

عبداجلواد. 		 عبدالعزيز  محمود  ندى 

املعمري. 		 دمحم  محود  هاجر 
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احلمكاين. 	 عيل  مسمل  غيث 

البلويش. 	 مراد  غريب  محمود 

اخلائيف. 	 سيف  سامل  زينب 

هشرباين. 	 جميد  عيل  ضالل 

البدوية. 	 محيد  راشد  مىن 

الغيالنية. 	 مبارك  سامل  هاجر 
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راشد سعيد راشد املخمري. 	

سعيد سلميان دمحم اهلنايئ. 	

اهلادي. 	 درويش  منني  دمحم 

معزت عيىس حمفوظ اهلاليل. 	

العوبثانية. 	 امنه دمحم خبيت 

الساملية. 	 سعّيد  سعيد  بدريه 

رسويل. 	 مهدي   حانيه 

اهلنائية. 		 سامل  طالب  منال 

عرابه. 		 بين  سعيد  سامل  نعمه 

السنانية. 		 سعيد  عيل  نوره 

سويد. 		 بيت  رمضان  عوض  هيام 

العربية. 	 دمحم  سامل  حنان 

عساف. 	 ابراهمي  حيىي  روان 

شيخه سلميان سيف الروايح. 		

فامطه حسن عيىس احلاييك. 		

امام. 		 تيسري  دمحم  اياد  النا 

العبيس. 		 امحد  اسامة  ليىل 

شلبيه. 		 يوسف  حسام  لينه 
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شميا سعيد خلفان العامري. 	

خليل نارش معري السعدي. 	

امحد مخيس درويش الشاميس. 	

رميا سلميان سامل الغريبية. 	

يرسى رمحة اهلل حامد امحد. 	

أسماء خريجي دبلوم اللغة االنجليزية وآدابها ـ الدفعة الثامنة

أسماء خريجي دبلوم اللغة االنجليزية وآدابها ـ الدفعة التاسعة

أسماء خريجي دبلوم اللغة االنجليزية وآدابها ـ الدفعة العاشرة
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هيدف  الربناجم إىل تطوير قدرات الطلبة عىل استخدام وسائل التكنولوجيا 
تأهيلهم  وكذلك  واالقلميية،  واالحتياجات احمللية  يتالءم  وتأهيلهم مبا  احلديثة 
لسوق العمل والتحصيل العيمل املتقدم يف جمال تقنيات املعلومات واحلاسب 
االيل. ويمت حتقيق ذلك من خالل إكساب الطلبه املهارات واملعارف يف جماالت 
متعددة ومتنوعة، أمهها:  تطبيقات احلاسوب ولغاته، برجميات وحتليل النظم، 
هيدف  ذلك  إىل  إضافة  اإللكرتونية.   التجارة  االتصاالت،  البيانات،  قواعد 
املعقدة  املشكالت  مع  التعامل  كيفية  الطالب يف  مهارات  تعزيز  الربناجم إىل 
بإستخدام أساليب المنذجة واحملااكة، إضافة إىل تزويده مبهارات االتصال 

الشفوي والتحريري والعمل امجلايع

مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات و الحوسبة

برنامج البكالوريوس

د. عالء إمساعيل
منسق الربناجم



    الهيئة التدريسية

د. وسمي انور

د. أمحد حمفوظ

د. شريمون 

أ. وسن الكرشي

 أ. يوسف احلسيين

د. ليىل عبداملجيد
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رضوى يوسف سعد تكروين

معار محود حبيب أمبوسعيدي

محد مخيس طالب الفزاري

أمحد حسن دمحم إبراهمي

معر عبداهلل راشد السعيدي

أوس يوسف عبداهلل السويدي

دمحم سامل عبيد العيسايئ

مرام محود مخيس السلميية

دمحم خالد سيف املنذري

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي بكالوريوس تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي بكالوريوس تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي بكالوريوس تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة العاشرة  
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احلرايص. 	 دمحم  سامل  أمحد 

احلاريث. 	 مخيس  دمحم  أمحد 

اللوهيي. 	 سلميان  طالب  أدريس 

الفزاري. 	 طالب  مخيس  محد 

الشاميس. 	 نارص  عبداهلل  محد 

الفهدي. 	 بدر  سامل  خالد 

املقبايل. 	 عبداهلل  سامل  سايم 

احليج. 	 محد  زهران  سعيد 

عبدالرمحن سيف سامل اخلرويص. 	

الشيدي. 		 عبداهلل  عيل  عبدالعزيز 

اجلربي. 		 حضي  عبيد  عبداملنعم 

أمبوسعيدي. 		 حبيب  محود  معار 

السعيدي. 		 سعيد  دمحم  فهد 

الفاريس. 		 مشبيه  سامل  ماجد 

دمحم. 		 البشري  الدين  مكال  مؤمن 

املعمري. 		 سامل  عيل  حيىي 

اليحش. 		 عيل  أمحد  امنة 

املعمري. 		 مخيس  سامل  شيخة 

شمياء عبدالرحمي خلفان الزكوانيه. 		

الوضايح. 		 عبداهلل  عيل  صفاء 

احلاريث. 		 سعيد  محد  علياء 

القامسي. 		 سعيد  خلفان  عهود 

غدير عبدالرمحن مال اهلل املغريب. 		

احلسنية. 		 محيد  محود  فامطة 

الرجييب. 		 مخيس  عبداهلل  فامطة 

السيابية. 		 عيل  قامس  فدوى 

السيايب. 		 ربيع  سامل  كوثر 

احلسين. 		 سامل  عزيز  مآثر 

الناعبية. 		 نارص  عيل  مزنه 

السعيدية. 		 دمحم  عيل  نرجس 

البادية. 		 ذيبان  مصبح  نوار 

احلوسين. 		 راشد  سلميان  ورود 

املعمرية. 		 دمحم  اهلل  مال  وسن 

الرحيب. 		 سامل  نارص  انتصار 

الراشدية. 		 سامل  راشد  أمساء 

املزيدية. 		 راشد  عبداهلل  أنيسة 

النهباين. 		 عدمي  ثاين  آمال 

آمنة عبد اهلل راشد احلوسنية. 		

حروف حليس خلفان املقحويص. 		

حفصه خلفان سلميان النعامين. 		

العلوية. 		 بيط  سعيد  حنان 

خالصه عبداهلل سيف السيابية. 		

تكروين. 		 سعد  يوسف  رضوى 

اجلابري. 		 سامل  عبداهلل  رقية 

اهلنائية. 		 محد  محود  زهره 

الفارسية. 		 سعيد  محيد  زوينه 

النهباين. 		 دمحم  عامر  زينب 

امحلداين. 		 سامل  عيل  زينب 

اجلرداين. 		 محود  عيل  ساملة 

املقبايل. 		 دمحم  خليفه  سعديه 
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املعمري. 	 حسن  غيث  امحد 

املعمري. 	 عبداهلل  دمحم  اخلطاب 

إبراهمي. 	 دمحم  حسن  أمحد 

السالم. 	 عبد  عباس  وليد  أمحد 

السويدي. 	 عبداهلل  يوسف  أوس 

البوسعيدي. 	 سيف  سلطان  بلعرب 

املميين. 	 امحد  مجال  حامت 

الشيدي. 	 زايد  دمحم  محد 

الشعييل. 	 عيد  زايد  سامل 

السملاين. 		 أمحد  عبداهلل  سعيد 

الشقيص. 		 خلفان  عبداهلل  سلميان 

الشكييل. 		 مسعود  صاحل  عبداهلل 

السعيدي. 		 راشد  عبداهلل  معر 

الذهيل. 		 سلميان  نارص  اجليداء 

اهلنائية. 		 محدان  راشد  اهلام 

اجلنيبية. 		 سامل  مخيس  أمساء 

الرحبية. 		 سامل  سعيد  أماين 

السيايب. 		 سعيد  عبداهلل  أماين 

املعرشية. 		 سامل  دمحم  سناء 

البلوشية. 		 عبيد  سلميان  هسام 

مشسة دمحم فاضل احلسين. 		

العامرية. 		 نارص  صاحل  هشد 

املنذري. 		 راشد  دمحم  شيخه 

شمياء مخيس زايد الوضاحية. 		

األخزيم. 		 سعيد  سيف  صفاء 

صفاء عبداهلل محدان الريايم. 		

القطيطيه. 		 عبيد  حضي  عائشة 

البلويش. 		 عبداهلل  جعفر  عبري 

املقبالية. 		 راشد  سعيد  عبري 

البادري. 		 عيل  عبداهلل  عال 

السعدي. 		 عيل  نارص  عهود 

فامطه عبداهلل خليفه اهلندايس. 		

البلوشية. 		 عبداهلل سامل  فامطه 

السكيتية. 		 بيط  عبيد  فدوى 

حمفوظة دمحم سامل الشكييل. 		

الغزو. 		 عليان  دمحم  مرام 

الراحبية. 		 مخيس  مجعه  مروى 

الفليتية. 		 مخيس  دمحم  ملوك 

الربييع. 		 سيف  نارص  منال 

السعيدية. 		 مصبح  مخيس  مىن 

الزعايب. 		 محد  دمحم  موزة 

السديرية. 		 سيف  سامل  ميسا 

السيايب. 		 محيد  نارص  نرسين 

البلوشية. 		 محمود  سعيد  نعمية 

اليعقوبية. 		 مفتاح  سعيد  نوف 

االخشري. 		 سعيد  نارص  نوف 

اخلزميي. 		 عامر  أمحد  هاجر 

البلوشية. 		 عبدالقادر  مشبيه  هاجر 

الشكيلية. 		 هويشل  خلفان  وداد 

احلامتية. 		 راشد  محد  وحضة 

اليعقويب. 		 عبداهلل  عيل  أماين 

احلرايص. 		 محيد  سعيد  أمرية 

املقبايل. 		 راشد  عيل  بشاير 

بلقيس طالب سملان احلرضيم. 		

املجريف. 		 مبارك  مخيس  بيان 

جهينة نارص عبداهلل السليمي. 		

السنيدي. 		 عاجب  عامر  خلود 

النوفيل. 		 سعيد  مخيس  ذكرى 

احلبيس. 		 مسعود  مجعه  رجاء 

السيايب. 		 خلفان  سامل  رحاب 

الفارسية. 		 سلميان  أمحد  ريان 

اليحش. 		 عبداهلل  سيود  رمي 

الناعيب. 		 سامل  خلف  ساره 

الربيكية. 		 حسن  عبداهلل  ساره 

اجلعفرية. 		 دمحم  عيل  ساملة 

العويف. 		 زهران  ساميه حمسن 

السيايب. 		 ربيع  سامل  مسية 

الشكيلية. 		 سيف  فاضل  سناء 
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الغافري. 	 محود  سامل  امحد 

العبديل. 	 خالد  دمحم  امحد 

لنب. 	 بسيوين  دمحم  اسالم 

أمحد موىس سلميان الشعييل. 	

لنب. 	 بسيوين  دمحم  أسامة 

الوردي. 	 مسمل  نارص  حامد 

القريين. 	 سامل  محيد  خليفه 

العمريي. 	 سامل  مسمل  خليل 

الدغاري. 	 حبيب  راشد  عادل 

معرو دمحم عبد اهلل الروايح. 		

اللوايت. 		 عيل  مصطىف  قامس 

املعمري. 		 عبيد  جابر  مالك 

املنذري. 		 سيف  خالد  دمحم 

العيسايئ. 		 عبيد  سامل  دمحم 

النارصي. 		 سعيد  سيف  يارس 

الفهديه. 		 سامل  سيف  عايده 

الزيدية. 		 سامل  راشد  فامطه 

العزرية. 		 يعقوب  عبداهلل  فوزيه 

الشبيل. 		 سعيد  سلميان  كذيه 

السلميية. 		 مخيس  محود  مرام 

الغزالية. 		 محد  عيل  مرمي 

البحرية. 		 سعيد  عيل  مرمي 

السيابية. 		 عبداهلل  خليفه  موزه 

السيايب. 		 عبداهلل  دمحم  ميساء 

السناين. 		 دمحم  محدان  نائله 

العلوية. 		 سعيد  راشد  نزوى 

الرحبية. 		 مسعود  سامل  نور 

الفضيلية. 		 سامل  مجعه  وجدان 

اهلنايئ. 		 سعيد  عيل  امميه 

البادية. 		 سلميان  سعيد  أنفال 

الكعيب. 		 عبيد  مصبح  آمنه 

آيه عبدالسالم دمحم اجلابرية. 		

اليعريب. 		 عبيد  سعيد  حنني 

خدجية عبداهلل نارص املسيمل. 		

العلوي. 		 راشد  نارص  دعاء 

احلديدي. 		 دمحم  سامل  رىب 

الرحبية. 		 سامل  دمحم  ريا 

الدرعية. 		 دمحم  محد  رمي 

الفارسية. 		 عيل  يوسف  رميا 

اهلنائية. 		 سلميان  خليفه  رهيام 

جانا. 		 حسن  محمود  زين 

الشيادية. 		 خليفه  زايد  مسيه 

املرشفية. 		 سعيد  يوسف  هشد 
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خدجيه نارص دمحم الغامرية

سامل سعود عيل العزواين

مبارك سعود محد املعرشي

ميه سامل عامر العامرية

سيف عيىس سعيد الدغاري

أمساء عيل نارص العامرية

محد نارص عبداهلل العويف

خالد حارث دمحم الزكواين

عبدالرمحن راشد حسن املعمري

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

املركز األول

املركز الثاين

املركز الثالث

األوائل من خريجي دبلوم تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة الثامنة  

األوائل من خريجي دبلوم تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة التاسعة  

األوائل من خريجي دبلوم تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة العاشرة  



أسماء خريجي دبلوم تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة الثامنة

الغافري. 	 محود  سامل  امحد 

أسعد سامل سعيد السملاين. 	

بدر سعود سلميان اخلرويص. 	

العزواين. 	 عيل  سعود  سامل 

عادل سيف حارب احلوسين. 	

اللكباين. 	 سامل  عيل  عزان 

السليمي. 	 محود  خلفان  معر 

املعمري. 	 سامل  عبداهلل  معر 

	 .- عيل  مصطىف  قامس 

اليعقويب. 		 عيل  مسمل  ماجد 

املعرشي. 		 محد  سعود  مبارك 

الطويق. 		 دمحم  أمحد  دمحم 

احلجري. 		 عامر  سعيد  دمحم 

الصخبورية. 		 هويشل  مخيس  اخالص 

الناعبية. 		 سلميان  سامل  امساء 

الربزجنية. 		 عيل  محد  حوراء 

الغامرية. 		 دمحم  نارص  خدجيه 

العمري. 		 عيل  سامل  سامية 

املخيين. 		 مخيس  مجعه  سلميه 

الشعيلية. 		 فاضل  زايد  هسام 

الفارسية. 		 سامل  عيل  عائشه 

احلجري. 		 جعروف  عامر  عزماء 

العزري. 		 يعقوب  عبداهلل  فوزية 

البلويش. 		 عيل  سامل  مروه 
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أسماء خريجي دبلوم تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة التاسعة

احلاريث. 	 خلفان  سعيد  امحد 

اجللندى سيف عيل الشيادي. 	

اهلنايئ. 	 مبارك  بريك  أمحد 

الفاريس. 	 عيل  حسن  باسل 

احلاريث. 	 سامل  مرهون  سامل 

الدغاري. 	 سعيد  عيىس  سيف 

الشاميس. 	 غريب  دمحم  معر 

اجلابري. 	 نارص  دمحم  قيس 

احلبيس. 	 سامل  عيل  ماجد 

مازن سامل راشد االمساعييل. 		

مازن سلميان محود اخلنبيش. 		

دمحم درويش سامل السيايب. 		

محمود مخيس محيد السعيدي. 		

الوهييب. 		 عيل  دمحم  موىس 

هشام سعيد سامل املر الكندي. 		

اليعقوبية. 		 نارص  محدان  هشد 

املعرشية. 		 حارب  سيف  موزه 

اهلنائية. 		 عيل  مجعه  راويه 

الشامسية. 		 نارص  دمحم  نوره 

العمريية. 		 سعيد  عيل  ابهتاج 

اللكبانية. 		 سيف  عيل  أمريه 

العامرية. 		 عامر  سامل  ميه 

اليعقوبية. 		 سامل  عيل  اروى 

الزعابية. 		 عيل  خلفان  صوغه 

احلبسية. 		 خلفان  راشد  زينب 

اهلطالية. 		 سعيد  سامل  مسيه 

العلوي. 		 هالل  خلف  هالل 

الكثريي. 		 عيل  مسعود  أمل 

القامسية. 		 مخيس  مجعه  بثينه 

القرطويب. 		 دمحم  سامل  عفراء 

اهلطايل. 		 سيف  سامل  بدور 

هاجر سلميان سعيد اخلرويص. 		

الشبيل. 		 سامل  عبداهلل  هدى 

اليحمدي. 		 سعيد  نارص  رفيده 

اهلاللية. 		 سلمي  عبداهلل  أشواق 

اللواتية. 		 دواد  مرتىض  رباب 

العامرية. 		 نارص  عيل  أمساء 

احلوسنية. 		 نارص  خليفه  ساميه 

حوراء عبداهلل عيىس البلويش. 		

الغافرية. 		 دمحم  خالد  أفراح 

الشكييل. 		 درويش  خالد  زمزم 



أسماء خريجي دبلوم تقنية المعلومات والحوسبة ـ الدفعة العاشرة

الرشيج. 	 مسمل  سيف  األزهر 

العويف. 	 عبداهلل  نارص  محد 

الزكواين. 	 دمحم  حارث  خالد 

الرسيري. 	 مخيس  خلفان  طارق 

عبدالرمحن راشد حسن املعمري. 	

عبدالعزيز سامل سعيد السناين. 	

املقيمي. 	 عامر  دمحم  عبداهلل 

عبدامللك طالب خلف اخلرويص. 	

املفريج. 	 عيل  عبداهلل  عيل 

مازن دمحم مجعه هبوان املخيين. 		

قطن. 		 سامل  خبيت  دمحم 

البلويش. 		 دمحم  عبداهلل  دمحم 

اهلنايئ. 		 سامل  سلمّي  محمود 

احلوسين. 		 سامل  خليفه  مصعب 

مهند درويش خصيف القطييط. 		

اهلنائية. 		 نارص  مبارك  عائشه 

احلبسية. 		 حمسن  هالل  منال 

الطارشية. 		 مجعه  جامس  يم 

امحليدي. 		 دمحم  سامل  نرصى 

العامري. 		 نامج  هاشل  نامج 

العلوي. 		 يوسف  عيل  نارص 

العامري. 		 سلمي  محاد  وليد 

اهلنايئ. 		 عامر  حسن  بيان 

حلميه عبداهلل سعيد الفزارية. 		

العامرية. 		 محد  زايد  محده 

البطاشية. 		 رمحه محد محود 

العامرية. 		 نارص  صاحل  ريا 

عبداهلل . 		 أمحد  زينب 

زينب نارص دمحم العنبورية. 		

رسيه عبداهلل سامل العطابية. 		

طروف دمحم عبيد السلميية. 		

طيف صاحل سعيد الصوافية. 		

عائشه محد سيف األخزمية. 		

الفلقيه. 		 محد  سامل  عائشه 
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نظرًا للطبيعة العملية للربناجم، فإنه هيدف إىل تزويد اجلهات احلكومية املختلفة، 
وبصورٍة خاصٍة اجلهات القضائية واالدعاء العام، وكذلك رشاكت ومؤسسات 
القانونية  الوظائف  لشغل  املؤهلة  بالكوادر  احملاماة  ومهنة  اخلاص،  القطاع 

مبختلف ممسياهتا، وذلك من خالل عدد من األهداف، أمهها:
 جتسيد القمي املثىل ألخالقيات املهن القانونية اليت يتحىل هبا رجل القانون. 
 متليك الطالب املهارات العملية اليت مت وضعها يف اخلطة الدراسية للربناجم.
عرب  السلمية  القانونية  لملارسة  التطبيقية  العملية  باملهارات  الطالب  تزويد   

التدريب العميل داخل اجلامعة وخارجها.  
 تطوير قدرات الطالب يف جمال البحث العيمل القانوين. 

مع مرتبة الشرف في القانون

برنامج البكالوريوس

د. حسني الغافري
العميد احمليل



    الهيئة التدريسية

د. دمحم العامل ادم ابوزيد

د. ماهر إبراهمي إمام

د. محد سعيد اللكباين د. غامن بن سعيد السعيدي د. محد بن محود الغافري املكرمة د. عائشة بنت محد الدرميك

د. داود بن سلميان اخلرويص د. نارص بن امحد  السعدي د. طالل بن سامل الراسيبد. عادل عبدابراهمي العاين د. جنم عبود مهدي

Scanned by CamScanner
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األقسام المساندة
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مركز مصادر التعمل يعد من األقسام اليت تدمع العملية التعلميية  وذلك من خالل تقدمي مصادر 
املعلومات بشلكهيا املطبوع و اإللكرتوين و من خالل تدريب املدرسني والطالب عىل استخدام 
تلك املصادر و االستفادة مهنا االستفادة املثىل. و حيوي املركز بني جدرانه حواسب جمهزة 
خدمة  املركز  يوفر  اإلنرتنت. مكا  بشبكة  موصولة  و  دراسته  الطالب يف  تعني  اليت  بالرباجم 

اإلنرتنت الالسليك و خدمة النسخ و الطباعة للطالب. 
وباإلضافة إىل الكتب واألقراص املدجمة فإن املركز يتيح للطالب استخدام املكتبة اإللكرتونية 

واليت حتوي قواعد بيانات ذات عالقة بالتخصصات اليت تدرس يف اجلامعة. رمحة اخلروصية /
 رئيس القسم  

مبارك السامليتريك اهلنايئ 

مركز مصادر التعلم  
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قسم القبول والتسجيل

حني  إىل  و  الطالب  قبول  منذ  واملهم  األسايس  دوره  التجسيل  و  القبول  قسم  ميارس 
خترجه، حيث يقدم القسم اخلدمات بالشلك الذي خيدم الطالب اجلدد املقبلني عىل االلتحاق 
باجلامعة و من مه عىل مقاعد الدراسة، ومن بيهنا املعلومات حول الرباجم الدراسية و 
التخرج.  رشوط و إجراءات االلتحاق، و معليات التجسيل لملقررات، إىل إعداد كشوف 
اخلدمات  نظام  خالل  من  الطالب  عىل  للتهسيل  إلكرتونيا  متوفرة  اخلدمات  هذه  ومعظم 

الشبكية.

أسعد الغافري / 
رئيس القسم 

أسعد الذهيلخلف العربيمحد احلسيين

ـ عشبة املخمرية
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الطالب هو حمور اهمتام اجلامعة العربية املفتوحة ، ومن هذا املنطلق يقوم قسم شؤون الطالب بتقدمي 
عدة خدمات تساعد الطالب يف تأقمله مع البيئة الدراسية.

الداخيل  السكن  يف  الطالبات  اجلدد،واستقبال  للطلبة  التعرييف  األسبوع  بتنظمي  القسم  يقوم  حيث 
الداخيل  السكن  وإىل  من  النقل  خدمة  عىل  القسم  يرشف  ،مكا  هلن  املناسب  اجلو  للطالبات،وهتيئة 

للطالبات.
ومن أدوار القسم متابعة أمعال صندوق الطالب الذي يقدم خدمة املساعدات املادية للطلبة املعرسين وِمنح 

لملتفوقني حسب رشوط الالحئة.
القسم عىل  االبداع حيث يرشف  وتعزيز روح  ابراز مواههبم  للطلبة  تتيح اجلامعة  الطالبية:  األنشطة 
اللغة اإلجنلزيية  املعلومات،مجاعة  تقنية  إدارة االعالم،مجاعة  10 مجاعات طالبية ويه: مجاعة  أمعال 
Art’s cafe، مجاعة اإلعالم، مجاعة التصوير،مجاعة جماز لألدب،مجاعة صناع المتزي،مجاعة النادي 

اإلجمتايع،مجاعة اإلبداع الفين،مجاعة النشاط الريايض.
العربية املفتوحة اهمتام اجلامعة فهي تعمل عىل رعايته  الطالب يف اجلامعة  اإلرشاد الطاليب: ميثل 
وحماولة اجياد التوافق النفيس واالجمتايع له بشىت السبل.ومن هنا تأيت أمهية اإلرشاد الطاليب،يقدم 
الفردي،االرشاد امجليع،االرشاد  الطالبية،االرشاد  )االستشارات  التالية:  اخلدمات  الطاليب  اإلرشاد 

املمتد خلدمة املجمتع(.
وبعد  الدراسة  فرتة  تدريب خالل  الطالب يف احلصول عىل  القسم مبساعدة  يقوم  الوظييف:  التوجية 
الطالب يف  من شأهنا مساعدة  اليت  والرباجم  نادي اخلرجيني  واالرشاف عىل  اجلامعة  من  التخرج 

احلصول عىل فرص تدريبية ووظيفية باإلضافة إىل إقامة وتنظمي احلفل السنوي للخرجيني.

ـ  فوزية العزري 
ـ بدرية البلويش
ـ يرسا احلسين

شبيبة السلميانية /
 رئيسة القسم

حسناء احلجريةد. موىس الشعييل

قسم شؤون الطالب
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)مركز  أسس  املفتوحة  العربية  للجامعة  السامية  الرسالة  من  انطالقا 
الدمع الطاليب( ليكون مشاراك لرؤية اجلامعة يف توفري اخلدمات للطالب 

وتنسيقها من أجل زيادة فاعلية املنظومة التعملية والتعلميية
إن أمسى أهداف املركز أن يقدم خدماته لدمع الطالب لتحقيق أهدافهم 
واالجيايب،  البناء  التفاعل  خالل  من  واملهنية  واألاكدميية  الخشصية 
فهمهم  لزيادة  الطالب  ومساعدة  التقوية  ودروس  الالزم  الدمع  وتقدمي 
لملقررات الدراسية. باإلضافة لذلك يسىع مركز الدمع الطاليب لتطوير 
التعمل مع تعزيز  الالزمة عند الطالب ملواصلة معلية  الدراسية  املهارات 
الثقة بقدراهتم وتجشيع النظرة االجيابية لعملية التعمل وللجامعة بشلك 
عام وتقدم مجيع خدمات املركز جمانا مجليع طالب وطالبات اجلامعة.   

مركز الدعم الطالبي  ـ شؤون الطالب

انتصار ابو الرب غيث احلمكاين
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وإعداد  الفرع  املعلومات يف  تقنية  وأنمظة  الفين ألجهزة  الدمع  تقدمي  القسم  يتوىل هذا 
املعلومات ، مكا  تقنية  النظام اإلحصايئ وختطيط وتنفيذ معليات تطوير خدمات  بيانات 
يساعد الطالب عىل الدخول إىل أنمظة التعمل عن ُبعد وجييب عىل الكثري من التساؤالت 

املطروحة من قبلهم.

قسم تقنية المعلومات

منترص الزكواين / 
رئيس القسم

هاجر اخلزمييزيكجوزيف سيجو
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األقسام اإلدارية
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 يعد قسم مضان اجلودة أحد أمه العنارص الرئيسة لنجاح أي مؤسسة تعلميية، وباألخص 
يف اجلامعة العربية املفتوحة، 

وذلك حرصًا مهنا عىل تقدمي أرىق مستويات التعلمي يف املنطقة.  خيتص القسم بتطبيق 
وهيائت  مؤسسات  وكذلك  العايل  التعلمي  وزارة  تتطلهبا  واليت  اجلودة  معايري  ومتابعة 
عن  فضاًل   ،  )OUVS / QAA   ( والعاملية    )OAAA( احمللية  األاكدميي  اإلعمتاد 
القواعد واألنمظة املعمول هبا يف مجيع أقسام اجلامعة سواء أاكنت إدارية أو أاكدميية. 

 وكذلك هيدف القسم إىل إجياد وتطبيق أفضل املامرسات التعلميية واإلدارية باإلضافة إىل 
االلزتام بتطوير ثقافة اجلودة يف اجلامعة.

قسم ضمان الجودة

أ. شاليين ناريانان
رئيسة قسم مضان اجلودة

خدجية بنت راشد الغساين
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ـ سامل السيايب 
ـ سعيد اليحيايئ

ـ خلف البادي
ـ دمحم كويت

ـ أرشان مبارك
ـ نياز أمحد

تنبع أمهية القسم من كونه يقوم باختيار الكوادر املسؤولة عن العملية اإلنتاجية  بالفرع 
بالكفاءة  تمتزي  اليت  للكوادر  الدقيقة  االختيار   احلرص عىل معلية  حريص لك  والقسم 
اجليدة القادرة عىل األداء والعطاء املمتزي، ومن  أمه اختصاصات القسم توظيف املهارات 
املوارد  وإيصال سياسات  الوظييف  الرضا  وزيادة   ، واملتحفزة  التدريب  عالية  والكفاءات 

البرشية إىل مجيع املوظفني يف املؤسسة. 

قسم الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

علياء الصاحلي/
رئيسة القسم

سلطان القصايبسعيد الفاريسأسعد اهلاديحيىي الشبيلقامس اجلهضمي
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 خيتص القسم جبميع األمعال املالية من قبض األموال ومتابعة حتصيل الرسوم الدراسية 
ودفع االلزتامات املالية املرتتبة عىل الفرع سواء اكن للعاملني بالفرع من رواتب واستحقاقات 
مالية أخرى أو للرشاكت واملؤسسات املوردة للبضائع واخلدمات اليت يتعامل معها الفرع 

وذلك حسب أحاكم النظام املايل للجامعة واإلجراءات املالية املتبعة.
مكا يقوم القسم بإعداد املوازنة السنوية واإلرشاف عىل تنفيذها مكا يقوم بإعداد احلسابات 

اخلتامية والتقارير املالية املختلفة.

قسم الشؤون المالية

ثريا احلرضيم /  
رئيس القسم

انتصار البحريشذى احملرويقأمحد الرمضاين 
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يقوم بتوفري احتياجات اإلدارة واألقسام باجلامعة لألصناف املختلفة من املواد يف الوقت 
املناسب والسعر املناسب واجلودة املقبولة. ويمت توفري املواد من عدة جهات يف سلطنة 

معان و خارجها ووفقا للواحئ والنظم املعمول هبا يف اجلامعة.

قسم المشتريات

أمحد الرباشدي / 
رئيس القسم
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يعد قسم العالقات العامة واإلعالم من األقسام املهمة باجلامعة  ؛ إذ أنه ميثل حلقة وصل 
حيوية بني املؤسسة واملجمتع الداخيل واخلاريج.  

 ومن هذا املنطلق؛ يقع عىل عاتق هذا القسم مسؤولية كبرية يف إيصاِل رسالِة اجلامعة 
إىل املجمتع؛ املمتثل يف ُطالِب اجلامعة ووحداهتا اإلدارية واألاكدميية وغريها من جهة، أو 
املجمتع اخلاريج من جهة أخرى. وذلك انطالقا من تنفيذ املهام والصالحيات املنبثقة من 
رؤية وخطط اجلامعة بشلك عام لتحقيق الفهم الواقيع والصحيح لرسالهتا، ولمتثل مزيد 

من التكيف واالنجسام مع البيئة اجلامعية بالتاكمل والتنسيق مع األقسام األخرى ..

قسم العالقات العامة واإلعالم

سيف اخلرويص / 
رئيس القسم

سعيد السملايندمحم الشبيليوسف اخلرويص



مركز  اإلتصاالت      العالقات العامة واإلعالم

مركز االتصال ) call center ( يتبع قسم العالقات العامة واإلعالم ويعىن بالرد عىل 
االتصاالت واالستفسارات اليت ترد للجامعة من النوايح االاكدميية والتدريبة كذلك يمت 

االستعانة باملركز للتواصل مع الطالب واجلهات حسب احلاجة.
مكا يسامه املركز ف تسيري بعض أمعال قسم العالقات العامة واإلعالم ، هبدف تفعيل دور 
القسم خارجيًا وداخليا وإجناز مهامه فميا يتعلق مبهام االتصال والتواصل والتنسيق مع 

خمتلف فائت املستفيدين باجلامعة.
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هتدف الوحدة إىل تصممي وتنفيذ براجم التدريب املالمئة الحتياجات 
املجمتع من خالل دارسة احتياجات املجمتع من املعارف و املهارات 
العامة و التخصصية وإعداد الرباجم التدريبية املناسبة. مكا هتدف 
الوحدة اىل إعداد مواد وحقائب تدريبية ذات مستوى عيمل ومهاري 
وتكنولويج عال، وذلك باالستعانة مبدربني حمليني وعاملني، وإعداد 
خطط سنوية للرباجم التدريبية اليت تقوم هبا الوحدة ويمت نرشها 

يف مواقع التواصل االجمتايع. 

وحدة التدريب

د. موىس الشعييل
مدير وحدة التدريب

فامطة املعولية
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الجامعة في صور
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صور اجتماع مجلس الجامعة 



حفل تكريم المجيدين و المجلس االستشاري الطالبي و جماعات األنشطة الطالبية  2021 - 2022
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2012 - 20112013 - 20122014 - 2013

2015 - 2014

2016 - 2015

2017 - 20162018 - 2017



منتدى أجفند التنموي الثامن
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فلسطين عمانالبحرينالسعوديةا�ردنالكويت مصر السودانلبنان

الجامعة العربية المفتوحة جامعة إقليمية في 9 دول عربية


