كلية إدارة األعمال
الدكتوراه في إدارة األعمال
1

مريم محمد خلفان الشرقي المحرزي

2

فتحية يوسف أحمد إسماعيل المرزوقي

3

موزه فيصل محمد شفيج القايدي

4

مريم خليفة صالح الزعابي

5

راشد سعيد عمر عبدهللا النقبي

6

ناصر احمد عبدالرحمن عبدهللا العبدولي

7

صفيه عبيد خميس عبيد النقبي

8

فراس محمد عبدهللا سليمان الشحي

9

احمد موسى ابراهيم احمد المازمي

10

أوهام علي مبارك نعيمي الشحي

11

خلود عيسى محمد الزرعوني

12

سلوى محمد نور عبدالرحمن حوير الزرعوني

13

مريم عارف احمد كراني

14

منى شريف ابراهيم الحاوي الزرعوني

15

حسن احمد حسن سالم الحمادي

16

شيخه احمد محمد المربحانى الكعبي

17

موزة سالم سيف بن سويف الكتبي

18

نورة راشد الحمراني الشامسي

19

حامد سيف حامد عبيد الطنيجي

20

حصة سعيد محمد البديوي الطنيجي

21

أميرة علي عبدهللا المنصوري

22

حمد يوسف خاطر زاهد الحمادي

23

أحمد سلطان حسن محمد الحساني

24

أمير محمد الزرعوني

الماجستير التنفيذي في إدارة االٔعمال
1

وفاء محمد خميس علي الكاز

2

شيماء نبيل محمد طالب خليفة

3

سارة إسماعيل محمد عبد هللا الحداد

4

أمل راشد سيف عبدالرحمن السويدي

5

عبدالعزيز داود محمد طاهر المازمي

ماجستير إدارة االٔعمال
1.

شيماء عبود عقيل باجمال

2.

ليلى غالم حسين

3.

خالد زكي محمد زكي

4.

يارا بنت هشام بن اسامه عارف

5.

حراء أيمن عبد الغفور

6.

موزه جمعه عبد هللا بن بويد المزروعي

7.

امنة أحمد عمران بن فالح المنصوري

8.

ضحى عماد صادق

9.

ميره عبدهللا محمد الجافوت البشر

10.

نجالء محمد سعيد خصوني الكتبي

11.

أميرة هاني علي عبدالرسول شالواني

12.

العنود عبدهللا محمد عبدهللا الرئيسي

13.

نوره كريم موسى البلوشي

14.

ماهر مهند عنطوز

15.

ياسين أحمد عنطوز

16.

نوران محمد أحمد عبد اللطيف سليمان

17.

مريم أنور مال هللا بنجاب

18.

محمد عرفان كادبورام عبد الرحمن

19.

عبد العزيز احمد عبد العزيز الدبوني

20.

جواهر محمد ابراهيم الحواي الزرعوني

21.

فهد سعيد احمد محمد الزرعوني

22.

ساره إبراهيم جاسم رستم البلوشي

23.

ميثاء يوسف محمد علي الرشيد

24.

جواهر محمد خلفان حسن الحمادي

25.

إيمان عبيد سالم بن جرش الزعابي

26.

زينب عبد اإلله أبو السعود

27.

فاطمة على حمد عبيد الطنيجي

28.

ساره احمد سليمان المغنى النقبي

29.

محمد أحمد يوسف بوصيم

30.

نور عبدهللا سعيد عبيد النقبي

31.

شيخة عبدالرزاق عبد الرحيم عسكر النقبي

32.

موزه علي حمد خاصوني الكتبي

33.

مريم محمود على البلوشي

34.

سميه سعيد محمد حاجى البلوشي

35.

نجود ابراهيم سعيد العاجل الزعابي

36.

مريم سيف محمد بلحيف النعيمي

37.

حمده عبدهللا على محمد آل علي

38.

الهنوف علي حسن عبدالرحمن ال علي

39.

أسماء سالمين سبت سالمين الشامسي

40.

عبدهللا حمد عبدهللا علي الزعابي

41.

عائشة مراد عبدهللا مراد

42.

محمد عبد الواحد سلطان العجمانى البلوكي

43.

شيماء صالح عمر عبدهللا العمودي

44.

مريم محمد عبدهللا محمد النقبي

45.

شيخه علي خلفان آل علي

46.

جاسم محمد راشد مسعود النقبي

