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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
أعلن أمني سر رابطة أعضاء هيئة التدريب 
بالهيئة العامة للتعليــــم التطبيقي والتدريب 
يوسف الرشــــيدي ان اللجنة املشكلة واملكلفة 
باختيار مدير جديد للمعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة قد انتهت من اختيار ٣ اسماء سترفع الى 
مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي من بني ٢٨ اسما 

تقدموا ملنصب مدير املعهد خلفا للمهندس حجرف 
احلجرف الذي انتهت مدته. وطالب الرشــــيدي 
مدير عام الهيئة بضرورة سرعة البت في األسماء 
املرفوعة له. وشكر الرشــــيدي اللجنة املكلفة 
وعلى رأسهم وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكنــــدري وأعضاء اللجنة على 

املجهود الذي بذلوه من خالل اللجنة.

الرشيدي لسرعة البت في  اختيار مدير المعهد العالي لالتصاالت والمالحة

يوسف الرشيدي

آالء خليفة
أعلنت ادارة شـــؤون اخلريجني بعمادة القبول والتســـجيل في جامعة الكويت عن بدء 
تســـلم شهادات التخرج خلريجي الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وذلك 

مبقر عمادة القبول والتسجيل بالشويخ.
ودعت ادارة اخلريجني الصطحاب اخالء الطرف للخريج والبطاقة املدنية معهم لتســـلم 

شهادات التخرج، علما بأن الشهادة لن تسلم اال لصاحب العالقة.
وفيما يلي أسماء الطلبة احلاصلني على درجة اإلجازة اجلامعية للفصل الدراسي الثاني 

:٢٠٠٩/٢٠٠٨

كوثر محمد اكبر حيدر محمد  ٭
نوره عادل محمد عبداهللا أحمد القصار  ٭

شيماء عبد القادر خدا بخش شاداد  ٭
بدريه مطر عبداهللا مدلول عمير الهرشاني  ٭

منيره فيصل عبدالوهاب خليفه حسني بورسلي  ٭
زينب ناصر علي علي عبداهللا النجدي  ٭

مرمي بدر جوهر أحمد جوهر  ٭
ساره احمد عبداهللا عبدالعزيز الزبن  ٭

رمي يعقوب يوسف اسد اهللا محمد االسد  ٭
ضحى أحمد عباس محمد حسن العطار  ٭

ابتهال محمد عبداهللا صفر محمد  ٭
عبير عبداهللا الشخلها  ٭

ياسمني صالح هاشم صالح أحمد اجليران  ٭

الطب

دانه نادرأبوالقاسم يعقوب يوسف معرفي  ٭
داليه جاسم عبدالعزيز جاسم صادق  ٭

وضحه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز اجلاسر  ٭
مرمي يعقوب يوسف علي محمد العوضى  ٭

محمد مرزوق يوسف غنيم الغنيم  ٭
احمد صاحب عبد احلميد تركي حسن التركي  ٭

سمر محمد السيد متولي عمر  ٭
جمانه جودت محمد حسني  ٭

عبير سمير حسن احمد  ٭
شيخه كامل عبداحملسن محمد الرشيد البدر  ٭

دانه علي صالح يوسف بوحيمد  ٭
اسماء فايد رجا نايف الرشيدى  ٭

فجر جاسم محمد علي حسني سلطان التمار  ٭
يوسف أنور السيد يعقوب السيد يوسف الرفاعي  ٭
عبد العزيز مطلق عبد اهللا عماش مناحي املطيري  ٭

هشام زاهد باجوا  ٭
احمد ابراهيم محمد عبدالعزيز احلجى  ٭
لولوه فيصل على سالم جاسم التوره  ٭

عمر  محمد عمر بامسعود  ٭
مرمي فارح محمود وعيس  ٭

مرمي ابراهيم خلف أحمد جمعه  ٭
سليمان عبد الرزاق سليمان عبدالرزاق الرشيدان  ٭

سماح سليمان صالح سليمان اخلرجي  ٭
خالد موفق خالد  ٭

شيخة يعقوب يوسف خالد الزنكي  ٭
ليال محمد السيد السيد املنوفى  ٭

احمد مهدي محمد عبدالعليم  ٭
عذارى خزمي عواد شبيب العنزى  ٭

روان محمد فوزان سليمان الفوزان العلى الفوزان  ٭
سليمان موسى منصور الشيخ موسى املزيدى  ٭

فهد حسن محمد حسني محمد الغريب  ٭
محمد قاسم محمد جواد محمد قاسم بهبهاني  ٭

يوسف عباس على محمد مروان  ٭
دالل محمد خالد محمد الفرج  ٭

عبد اهللا ضياء احمد اغائى عوض بهبهانى  ٭
حسني سالم مصطفى حسن صادق  ٭

احمد مرسل خلف دواس  ٭
اسماء غازى خلف سلطان محارب العدوانى  ٭

محمد  عبداحلسني جمعه جوهر شهاب  ٭
مشارى معجب مرذب ثامر العتيبى  ٭

اميان يوسف أحمد غلوم عبداهللا حيدر  ٭
دانه سيف هزاع حمدان الهلفي  الرشيدي  ٭
اسيل سعود عبد العزيز يوسف مصطفى  ٭

اميان ضرار علي حسني عبدالرحمن العسعوسي  ٭
اولوابوسيو اولواداموال اوال  ٭

لولوه احمد يوسف محمد العلى الدعيج  ٭
فجر محمد جاسم محمد سعيد الهولى  ٭

حمد عبداحملسن الفرحان  ٭
عبداهللا يحيى السيد مصطفى السيد عبدالرسول  ٭

ساره طالب محمد عبداحلسني اخلرس  ٭
أميرة احمد علي عبد اهللا  ٭

دانه ماجد محمد عبداهللا الشطى  ٭
ساره سهيل أحمد حمود العجالن  ٭

روان أحمد يوسف محمد العلي الدعيج  ٭
ساره مشعل يوسف جمعه درباس جمعه الدرباس  ٭
فاطمه عبد العزيز يوسف عبد الكرمي محمد الصقر  ٭

ليالي عبداهللا حسن علي شريف اجلزاف  ٭
دانة محمود يحيى عبداهللا اليحيى  ٭

سعد خالد سعد فهد حميدي العدوانى  ٭
عائشه سيد محمد مظهر سيد محمد مظهر  ٭

نسرين قاسم احمد حسني محمد عبدالرحيم  ٭
نوره هادي مفلح محمد ناشي القحطاني  ٭

عبدامللك محمد احمد السنافي  ٭
عمار فاروق اجلبان  ٭

رهام عادل احمد حمود دريس احلسن  ٭
عبدالرحمن محمد جاسم محمد حسني  ٭

محمد موفق املنابري  ٭
محمد عبد العزيز عبد الرحمن عبد اهللا العمانى  ٭
حصه أسعد عبدالعزيز ابراهيم اسماعيل الراشد  ٭

مشعان عبداهللا حريش عباس العنزي  ٭
عبدالعزيز زبير احمد اجلاسم الشريف  ٭

سارا صالح احمد صالح املطر  ٭
حسني حميد عبداملجيد خميس خليفه الشطى  ٭

فاطمه عبد الرحيم عبد الرضا مراد علي املوءمن  ٭
مرمي عبداللطيف حسن محمد العلى  ٭

منيره محمد حسني علي حسني املراغي  ٭
مرمي أمني أبو القاسم يعقوب يوسف معرفي  ٭
بشاير راشد عبداهللا حسني حطاب املطيري  ٭

منى عايدرمضان العنزي  ٭
يوسف محمد صالح يوسف صالح الصفي  ٭

خالد مبارك علي مبارك حمد الدوب  ٭
عيسى فيصل عيسى علي حسني املراقى  ٭

فجر خالد عبداحملسن عبداهللا عبداحملسن العساف  ٭
جلني محمد رضوان القضماني  ٭

ناصر عبداهللا ناصر سليمان السعيد  ٭
احمد محسن حاجى كمال قاسم  ٭

منيره وليد خليفه شاهني جمعه احلداد  ٭
امينة محمد احمد يوسف احمد الكندرى  ٭

رمله طالب هاشم جمعه  ٭
فيصل يوسف سلطان ماجد البخيت املاجد  ٭

نوره خليفه ابراهيم خليفه احلليل  ٭
ليلى شهاب احمد حسن  ٭
احمد حسني احمد حسن  ٭

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد التميمي  ٭
عذاري نورى محمد اخللف  ٭

محمد عبد الكرمي ثنيان عبدالكرمي ثنيان الغامن  ٭
جنايب صادق عباس جاسم محمد العبدالرحيم  ٭

فهد عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز احللبي  ٭
االء احمد عبدالرحمن احمد  ٭

عمر عبد اهللا سعد محمد الهدلق  ٭
نوف بدر عيسى حمد املطر  ٭

حنان بدر جاسم محمد العثمان  ٭
فراس محمد طارق غالب عجراوى  ٭

هدى احمد فرج مبارك  ٭
مها رفاع هذال املطيرى  ٭

ساميه سعود علي حباب جبر الرشيدي  ٭
ندى ابراهيم مكي ابراهيم  ٭

نوف ناصر جدعان صالح خلف العنزى  ٭
ساره عباس حسني علي احلاظر  ٭

فاطمه مسعود عباس أحمد سالم  ٭
خديجه عبد اهللا غلوم حاجي علي غضنفرى  ٭

دانه امجد الناصرى  ٭
رمي على محمد صالح احلماد  ٭

عبداهللا خليفه محمد فريج العلي الفريج  ٭
االء ناصر حجى على شهاب  ٭

حسن علي ياسني محمد الطراح  ٭
محمد عبداهللا محمد عبداهللا علي  ٭

نورس عماد عجاج  ٭
وضحه عبدالرحيم عبداهللا احمد  ٭

عبد الرزاق على حسن احمد اجلناعى  ٭
ابرار عبداملعبود عبدالعزيزمبارك الدواس  ٭

فجر أحمد جاسم محمد حسن الزيد  ٭
لطيفه رياض راشد عبداهللا احمد الفرحان  ٭
بدر خالد يوسف احمد ابراهيم االنصارى  ٭
حسني فاضل محمد جاسم محمد الصراف  ٭

دالل صالح بدر راشد السالم العويشير  ٭
عبدالعزيز عمر عبدالرحمن السيد عمر  ٭

فاطمه راشد علي حسني علي بوجره  ٭
حنان بدر محمود منيب محمود الشلبي  ٭

سبيكه عبد الوهاب سليمان أحمد جاسم اخلليفه  ٭
شيماء راشد عبدالنبى حيدر شيرازى  ٭

محمد مفلح محمد الصعيد  ٭
على صادق جعفر مالجمعه احمد  ٭

محمد حمد عيسى عبدالصمد أحمد الكندري  ٭
فاطمه عبداهللا محمد  ٭

محمد حسن عبد اهللا محمد حسن حسني الكندرى  ٭
مرمي عادل خلف صقر عبداهللا اخللف  ٭

شيخه سلطان ابراهيم علي أحمد الفارسي  ٭

عائشه حمد سبتي على عبد اهللا حسني جمال الكندري  ٭
سليمان خالد جاسم عبداهللا علي العبيد  ٭
امنه عادل جاسم عبد اهللا محمد الدمخى  ٭

مرمي محمد فهد سعد العتيبى  ٭
صالح عبد الهادى حمد مشعل املري  ٭
ابراهيم غنيم بريجان فهيد احليص  ٭

عبدالرحمن سالم سعد محمد مرزوق الغريب  ٭
ساره انور ابراهيم عبداهللا ناصر العنجرى  ٭

منيره عبدالرحمن صالح سالم عبداهللا اجليران  ٭
اميان أحمد نصار محمد ناصر احلريتي  ٭

رميا . فاتونكام  ٭
ساره فالح خالد مرزوق فريح العازمى  ٭

علي عبدالرحمن سهيل عطيان رباح الرشيدي  ٭
لولوه فهد عبدالرحمن احمد الشويب  ٭

عائشه عبد العزيز صالح راشد عبدالعزيز بوردحه  ٭
غدير سعود عتيج مطلق عتيج العازمي  ٭

هبه مرضى راشد سعد على ناصر العنزى  ٭
أمل مبارك عبداهللا مبارك مسلم املرجتى  العازمي  ٭

شمائل عبدالعزيز عبدالقادر عبدالعزيز العثمان  ٭
عائشه محمد سالم عبداهللا حسن بوتلف  ٭

نوال محمد على العجمى  ٭
محمد غريب عبد اهللا غريب الفودرى  ٭

على عبد العزيز على عبدالعزيز العلي احلبيب  ٭
عبداهللا محمد صالح محمد صالح املال  ٭

مرمي وليد مساعد عبدالعزيز فرحان املبيلش  ٭
عائشه أحمد يوسف عبداهللا طالب العبداهللا  ٭

معالى خليفه حمدان صنت رباح املطيرى  ٭
جراح هادى عبد الرحمن فيحان شريان العنزى  ٭

نوال عذبى خلف مبارك ثواب العازمى  ٭
نوره هارون محمد حسن العمر  ٭

رقية احمد عبد اهللا الشحي  ٭
عبدالرشيد . فضل  ٭

اميان غازى عيسى نايف محمد املطيرى  ٭
فحرت  قادريش  ٭

سعد خالد بريجان غنيم فهيد احليص  ٭
عبد السالم مشعان حويل علي املطيرى  ٭

مشعل عبد اهللا سعيد عبد اهللا على  ٭
نزار عبدالبارى مشعل  ٭

احمد يعقوب يوسف عبد الرحيم العلى  ٭
ساره على جاسم محمد حسني اخلنفر  ٭

اسراء حامد محمود عبدالوهاب يوسف اليعقوب  ٭
فهد عبداهللا علي سالم اخلتالن  ٭

ناصر مجبل مطلق حماد صلفيج العازمى  ٭
جمانه نبيل منصور يعقوب سلطان  ٭

حصه عامر خلف القحامي  ٭
شاهه حبيب ظاهر دهش الشمرى  ٭

عبد احملسن عبد القادر محمد عبد القادر السرحان  ٭
محمد مشعل ذكر اهللا جاسم احمد ذكراهللا  ٭

اسماء عبد الرحمن احمد حسن عبداهللا االنصارى  ٭
اسماء معتوق امان الفليج  ٭

اميان مخلد خالد عايش راجي الصواغ العازمي  ٭
سعد صالح عبداهللا صالح البريه  ٭

محمد يعقوب يوسف احمد عبداهللا الفرحان  ٭
عبد اهللا محسن عبداهللا محسن صاهود الشمرى  ٭

منال عبداهللا محمد جعدان هزاع املطيري  ٭
حنان محمد عبداهللا املطيري  ٭

عهود فهيد حمد الهاشمي العجمي  ٭
فيصل غازى فهد غازي مهنا السبيعى  ٭

ناصر صالح ناصر صالح الصقعبى  ٭
محمد جاسم محمد علي مطر الشهاب  ٭

انصاري بهيت توجن كام  ٭
عليا عجيل عايش هادى  ٭

عائشه فيصل فهد علي عبدالرحمن املنير  ٭
فهد سلمان راشد ابراهيم عيسى اجلساس  ٭

أسماء عبداهللا هادي عميش العجمي  ٭
عبدالرحمن ابراهيم محمد سعيد  ٭

اسماء محمد مطلق سهو مشعل اخلالدى  ٭
عبداهللا مبارك سيف هادي شايع الهاجري  ٭

رمي عبد اهللا حمود سليم العتيبى  ٭
فهد عبد الكرمي سعد محمد املعيلى  ٭

على منصور حمود الهران  ٭
منيره محمد مطر مطر مكنع املطيرى  ٭

محمد عايد عبد اهللا ضيف اهللا الرشيدى  ٭
هبه حمد عبد الهادى مانع حمد الفضلى  ٭

خالد عبدالهادي عواض راشد املطيري  ٭
عبدالعزيز بردى محمد العالطى  ٭

محمد جاسم عيسى جاسم القصار  ٭
مرمي ثواب سمار ملوح العازمي  ٭

عبد الرزاق هانى عبد اهللا حمد العسعوسى  ٭
مشعل رياض عبداهللا سعيد محمد الفرحان  ٭

مرمي سامى محمد الفريح  ٭
راشد مسعود راشد شعيل سيف آقديه الهاجرى  ٭
غنيمه عبد اللطيف سلمان عايد خلف السعيدى  ٭

احمد ابراهيم علي صويلح  ٭
احمد انور حمود خالد حمود سليمان احلمود  ٭

فاطمه صالح يوسف حمد احمد املير  ٭
فاطمه محمد داود علي رجب االنصاري  ٭

فوزان عبداللطيف أحمد عبداللطيف خليفه السنان  ٭
اسماء  مبارك عيد العنزى  ٭

منيره عادل عبدالرحمن خليفه احلماد الذكير  ٭
فاطمه عبدالقادر سيد عبداهللا سيد احمد الرفاعى  ٭

ابراهيم عبدالعزيز محمد عبداللطيف العنزى  ٭
عبداهللا عايض عبيد الرشيدى  ٭

مها خريص غازي ذياب خريص احلربي  ٭
زهاو . كنجي  ٭

منى احمد مبرك غنيم فهيد احليص  ٭
هشام جاسم محمد عبداهللا عثمان الدخيل  ٭
ناصر عبد اهللا صالح فالح طينان مشيلح  ٭

فاطمه حسن اسماعيل محمد حسن الكندري  ٭
أحمد بدر عبداهللا علي عبدالوهاب املطوع القناعي  ٭

عنود مرزوق فالح مطلق امللحم العازمي  ٭
محمد سليمان محمد محمد خلف مال اهللا  ٭

على عايض على حمد مسفر ناصر العجمى  ٭
سلمان سليم بكر محمد الديحانى  ٭

نوره متعب فهد فهاد مشنان العجمى  ٭
سارة هشام عبدامللك النوري  ٭
سالم راشد عايض حمد املرى  ٭

جوزه محمد فهد فهاد مشتان العجمى  ٭
ثامر فرج ضيدان فراج الشمري  ٭
افراح سعيد حميد زيد العنزى  ٭
محمد راشد محمد راشد الهديه  ٭

انفال فوزى احمد ناصر عبدالكرمي القلوشى  ٭
حسيني عبداهللا ادم  ٭

نواف مزيد حسن السريحى  ٭
نوره جليدان محمد علي اقبيان املطيرى  ٭

فهد حمود فهد حمود الفهد الدباسى  ٭
مبارك فالح عبيد ظاهر العازمى  ٭

علياء مانع عياف عبداهللا العجمى  ٭
ساره هادى مبارك هادى السدحان  ٭

حمد مشعل نافل حمود صالح بويابس  ٭
على صباح صالح خليفه الهران  ٭

ساره شبيب مفرج خلف املطيري  ٭
بدر مبارك عاصى سيف فهد امليع  ٭

الصيدلة

فجر عادل فهد سليمان الطخيم  ٭
فاطمه حسني محمد حسني ابراهيم العوضى  ٭

فهده زبن صطم عايد الشمري  ٭
عبد اهللا عبد الباسط عبد اجلليل صالح محمد  ٭

رفاء محمد عبد اللطيف عبداهللا الفرهود  ٭
دالل غنيم راجس حمود سنان العدواني  ٭

عزيزه سعود عبد العزيز عبدالرحمن العوضى  ٭
بدريه محمد عبداهللا مساعد احلربي  ٭
شريفه جازع غويزى عويد املطيرى  ٭
دانه على عبدالعزيز ابراهيم الشايع  ٭

أنوار عيد مناور خلف اخليوطى احلربى  ٭
ساره صالح ابراهيم العبيد  ٭

اسماء نبيل محمد مال حسني محمد التركيت  ٭
حنان سعود مساعد سعود حمدان الدهام  ٭

انوار طارق عبد العزيز محمد عبدالرحمن القطان  ٭
مرمي عادل احمد محمد علي عبدالرسول  ٭

فاطمه عبداحملسن يوسف العبد احملسن القناعي  ٭
هايدي عمادالدين محمود حنفى رزق  ٭

حصه محمد عبداحملسن محمد ابو عبيد  ٭
ساره سامي عبدالعزيز عبداللطيف اخلترش  ٭

مها فوزان محمد عبدالرحمن مندني  ٭
مرمي بدر حسن علي جنم السنافى  ٭

نوره سليمان عبدالعزيز سليمان املاضي  ٭
حنان سمير سلمان يعقوب يوسف  ٭

منال اسماعيل ياسني عيسى حجي سليم  ٭
فتوح صادق حسن حسني موسى احلواج  ٭

فاطمه مساعد هزمي عبداهللا الراشد  ٭
نورا خالد سلطان عبداهللا أحمد العلى  ٭

جنود عبداهللا عبدالرزاق املعيوف ابوقريص  ٭

فواز خالد طاهر مال جمعه احمد اخلطيب  ٭
محمد عادل محمد عبد العزيز عبد اللطيف العنزى  ٭

مها أحمد محمد سعود السهو  ٭
دانه حسن خليل حسن عبداهللا  ٭

فاطمه عادل محمد عبدالعزيز علي احلبيب  ٭
مثايل محمد عباس حسني رمضان  ٭

دالل يوسف على حسن عبد اهللا الشراح  ٭
فهد علي فهد علي عبدالرحمن املنير  ٭

هيا محمد ابراهيم محمد زيد الشايجى  ٭
عبد الوهاب مراد غلوم اسماعيل مراد  ٭

اسراء حسني صالح حسن علي النجاده  ٭
سعد عبداهللا خزام ناصر سليمان القصير  ٭

فاتن رشدي محمد عبداللطيف  ٭
عمر احمد عبد احملسن تركي املليفى  ٭

عبد اهللا فهيد ضيف اهللا معزى املطيرى  ٭
ملوك نواف مقبول عبيد دابان العتيبى  ٭

امينه محمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم الدويسان  ٭
منال طالل مطلق سند  السيحان  ٭

مهنا متعب مهنا معدي عوض الديحاني  ٭
دالل عادل محمد صالح عبداهللا اخلضر  ٭

دالل حسن خليل حسن عبداهللا  ٭
فهد راشد حمد رشود سالم الرشود  ٭

اصايل عبد الرزاق احمد عبداهللا جمعه الياسني  ٭
منال عبد العزيز جاسم عبداحملسن خلف العبوه  ٭

موضى انور صالح يعقوب يوسف الشرهان  ٭
عبدالرزاق حمد عبدالرزاق محمد سليمان العثمان  ٭

دانه على عبد الوهاب عبد العزيز سعود العصفور  ٭
الشيماء أحمد نايف سعود نهار عويهان  ٭

عبد العزيز محمد سلطان حميدي سلطان املطيرى  ٭
محمد عيسى على معتوق سعيد املعتوق  ٭
فاطمه يوسف عبدالرحيم عبداهللا بوكبر  ٭

شهرمان علي عبدالرضا  ٭
عمر عبد اللطيف خالد عجيل احلمد العجيل  ٭

شوق حمد سليمان العمر  ٭
عاليه فهيد عبداهللا حسني مبخوت العجمى  ٭

ساهره على احمد على راشد الصقر  ٭
بـــدور عبـــد الرحمن فهـــد عبدالرحمن بديـــوي محمد   ٭

البديوي
نوف سليمان يحيى صالح اليحيى  ٭

سماح مساعد فهيد محمد ناصر احلريتى  ٭
فيصل راشد فهد عبداهللا الناصر  ٭

رمي بدر مرزوق سعد مرزوق العنزى  ٭
نوف فالح صويان راشد صعفاك العازمى  ٭

دانه حمزه على اكبر حمزه  ٭
غدير مطلق حمود مطلق الصالل  ٭

محمد ناصر على فالح الفي العنزى  ٭
حنان على عبداهللا احمد  ٭

فضه بدر سلمان عبداهللا جاسم الدبوس  ٭
مها عبد اهللا رسام براك شوحان الهاجري  ٭

مرمي صالح أحمد صالح حمد الرومي  ٭
زهراء محمود عبدالرحمن جاسم احمد حيدر  ٭

فاطمه كاظم احمد محمود احمد االشوك  ٭
نوره عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم محمد ذياب  ٭

لطيفه أحمد محمد عبداهللا السعد  ٭
نوف ناصر محمد عبداهللا الرويح  ٭

دعاء عايش يوسف احلمر  ٭
عبداهللا منصور عثمان عبدالرحمن منصور الفريح  ٭

عهود رجا جابر فرحان الشمرى  ٭
نوره عدنان محمود حسني عبدالرحمن العسعوسي  ٭

شيخه خالد عبد اهللا محمد السنعوسى  ٭
فهد على محمد بن علي الهندى  ٭

سعد فيصل عبد اهللا ناصر الدعيجانى  ٭
وسميه علي محمد سيف براك العجمي  ٭

عثمان حسن احمد عبداهللا العوضى  ٭
ساره سعد سرحان اسود مطلق العنزى  ٭

مبارك عبدالعزيز مجبل الرشيدى  ٭
خالد احمد عبد الوهاب عبداهللا البابطني  ٭

اجلازى عادل محمد يوسف محمد العريفان  ٭
ساره عبدالعزيز عبداهللا سالم سعيد اليمانى  ٭

فواز محمد منصور حمد طامى الهاجرى  ٭
مرمي على مشعل على جريدان احلربى  ٭

احمد يوسف عبداهللا سعيد بن عيد املطيري  ٭
دالل عبداللطيف سعد محمد سعد النخيالن  ٭

فاطمه فؤاد فهد غامن طاهر ابراهيم الفيلكاوي  ٭
عبدالرحمن فهد علي محمد حسني علي الكندري  ٭

عبد الرحمن خالد عبد الرحمن املجحم  ٭
حصه عبدالعزيز جاسم سالم جاسم التوره  ٭

عبدالعزيز رشيد محمود محمد اجلاسم  ٭
محمد على فهد العلى الغريب  ٭

ساره سعد على سعد فرحان الرومى  ٭
عبد اهللا فالح جمعان مرزوق رزين العازمي  ٭

محمد عبد اهللا مبارك عبداهللا علي احلجيالن العازمي  ٭
احمد عبداللطيف احمد جاسم احمد احلشاش  ٭

هبه عبيد سالم مانع حمير العجمى  ٭
احمد حمود صالح مويهان العازمى  ٭

هاله عبدالرسول عبداحلسني ميرزا حسني خاجه  ٭
سالم عبداهللا سالم احمد سالم البلوشى  ٭

نوره عبدالرحمن عبدالكرمي عبدالرحمن العيسى  ٭
بشار عبداهللا ابنيان رجاء سعد املويزري  ٭

نوره فهد حضيرى الهمالن  ٭
علي عبداحلميد علي عبداهللا  ٭

حمد ضرار أحمد حسني علي سيف  الرومي  ٭
عبداهللا خلف رشدان فهد خليف الفقم العازمي  ٭

ساره حسن على عوض محمد  ٭
أنوار ضرار أحمد اليوحه السميط  ٭

اسراء يوسف حمد جابر السهيل  ٭
غدير علي عبداهللا محمد عبداهللا علي  ٭

فجر فيصل ناصر غامن محمد احلساوي  ٭
يعقوب صالح عيسى صالح عيسى خليل الناجم  ٭

فهد وليد خالد مال اهللا ابراهيم مال اهللا  ٭
فاطمه راشد عبدالهادى راشد على احلجيالن  ٭

محمد عيد سرور هواش نهار العتيبى  ٭
ساره حمد داود سليمان البدر  ٭

ناصر بدر منصور الصراف  ٭
فيصل عبد املجيد خليل ابراهيم القطان  ٭

فيصل عبداحلميد بليبص اجلهني  ٭
ثريا وليد ناصر سعد ناصر العريفى  ٭

ابرار ناصر احمد  ناصر عبدالعزيز  ٭
شيخه احمد صالح عبداهللا صالح البريت  ٭

عائشه سيف محمد سيف براك العجمي  ٭
محمد فؤاد عيسى حسن ابراهيم بوحمد  ٭

حمود مفرج مطلق املطيري  ٭
بشاير صالح بدر محمد عبد اهللا القطان  ٭

عبير فهد عبد العزيز يوسف املزينى  ٭
عبدالرحمن بطاح سعد سعيد الرشيدى  ٭

بدر غازى عايض محمد  ٭
زهره حسن عبد احلسني علي يوسف الغنامى  ٭

عبد العزيز اسماعيل عبداهللا احمد مندني مندنى  ٭
مناير مناحى خلف جعيالن املضحي الفضلي  ٭

هبه صالح عبد اهللا الصالح  ٭
سعد صالح محمد صالح السويدان  ٭

ليلى عبدالنبي منصور يوسف العطار  ٭
احمد بدر مهاوش الدويش  ٭

فاطمه حسني احمد عبداهللا حسن الكندرى  ٭
خالد غلوم كاظم محمود الكندرى  ٭

مشاري ناظم يعقوب يوسف الشمري  ٭
محمد جابر باقر حسن عبداهللا صالح  ٭

فريال جاسم سلمان الفرحان  ٭
فىء عادل سعد املنيفى  ٭

رمي محمد فالح طالب الرشيدى  ٭
على طرقى محسن مبارك العتيبى  ٭

فاطمه حامد عبداهللا خميس راشد الفزيع  ٭
وفاء مبارك لزام غريب وطيل  ٭

عبدالكرمي زيد عبدالكرمي محمد املطوع  ٭
اسماء طارق ناصر عبد العزيز البعيجان  ٭

عبداهللا أحمد على احمد محمد النجار  ٭
ماجده اسماعيل جمعه أحمد اخلميس  ٭

شيخة خليفه سليمان خليفه حسني بورسلى  ٭
فاطمه عبدالعزيز سنافي فالح العبداهللا  ٭

الشـريعة و الدراسات اإلسالمية

هبة فهد عبد الرحمن عبدالوهاب احلسينان  ٭
عبداهللا عبد العزيز راشد عبداهللا مال محمد  ٭

عبد العزيز جمال مبارك صالح محمد العنيزى  ٭
اروى عبداهللا سعد عبداهللا علي العصفور  ٭

حنني عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز العلي احلبيب  ٭
عائشه على خلف مسلم عتيق احلربى  ٭

فاطمه احمد محمد عبداهللا على  ٭
ماسيتوه  جهدورلوه  ٭

احمد عبد الرزاق خلف عبد اهللا اخللف السعيد  ٭
هبه سعد محمد فارس سعد البناق  ٭

احمد عبد احلميد احمد عبداهللا حسن  ٭
دالل ماجد ناصر عبدالعزيز البعيجان  ٭

نوف بندر سيد رفاعى سيد بندر الرفاعى  ٭

ندى سويد مسلم ظاوي املويزري الرشيدى  ٭
مها سعود عبد اهللا سعود مطلق احملجان  ٭

عائشه جابر عواف الظفيرى  ٭
بدريه على راشد هزاع محمد العجمى  ٭

عاليه خويتم هالل املطيري  ٭
امثال حمد راشد مجبل ناصر العريفان  ٭

خديجه فيصل أحمد كرم نيروز  ٭
رمي دابس غالب دابس العازمى  ٭

فهده يوسف سكران عتيج الظفيري  ٭
نوف فيصل شليويح حسني العمير العصيمي  ٭

أمانى عتيق فهاد املطيري  ٭
مرمي سالم منادي معطش الهديه العازمي  ٭

تركى عباس تركى على اخلميس  ٭
اميان محمد مال اهللا احمد محمد  ٭

حمده فالح ناصر مضحي ملهاب الرشيدى  ٭
نور محمد عبدالعزيز احلمد الصقعبي  ٭

مى نزال جمعان عوض العازمى  ٭
امانى فيصل خليفه حسن ابل غلوم  ٭

فاطمه مسعود توانائي  ٭
انوار عبداهللا عواد حمدان املطيرى  ٭

عاليه بدر زيد مطر العفاسي املطيري  ٭
وليد بن نور بن صالح العضيله  ٭

نوره حمود محمد عايد سالم احملجان  ٭
أسماء سعد حمد اجلميلي  ٭

رشا حسن ابراهيم منصور البحيرى  ٭
مرمي سويرح فايز مهدي الكعمي الرشيدى  ٭

ناديه خلف ناصر صنهات الرشيدى  ٭
اسماء فهد مناور صميعر املطيرى  ٭

اسماء محمد عايض العجمى  ٭
محمد هاشم قاسم خلف  ٭

مشـــاعل فالح حمـــود عامر عبداهللا عـــوض احلميدي   ٭
املطيري

نوال محمد ناشي صايل منران املطيرى  ٭
بشاير رشيد فالح حمود رشيد رومى العازمى  ٭

ساره ابداح حسن بداح متروك املطيرى  ٭
سهام محمد ماطر الظفيري  ٭

ليليا . بوبوفا  ٭
شيماء فالح مجبل فالح معترم العازمي  ٭

بشاير ظافر جازع عبداهللا جازع العجمى  ٭
غدير على بدر مطلق بريكان املاجدى  ٭

همله على محمد مهدي العجمى  ٭
حنان ناصر محمد الدلوم  ٭

منيرة عبد اهللا سحيم حزام حسني الهاجرى  ٭
دالل محمد عبد الهادى عايض تركي  ٭

لولوه ابراهيم عاصي سيف فهد امليع  ٭
بدور محمد بجاد الثبيتي  ٭

هبه بدر ناصر علي حسن اخلضر  ٭
شهد محمد سعد مطلق مبارك احلبيب  ٭

خديجه عباد احلميدى املطيرى  ٭
معالي فهد خلف سيف اخلتالن  ٭

الحقوق

حنان عبداهللا مناحى ادغيشم سعد الدغيشم  ٭
احمد علي صالح احمد عبدالوهاب اخلضير  ٭

علي فالح علي احلصينان العجمى  ٭
لولوه عبد السالم ناصر عبدالعزيز البعيجان  ٭

شيخه خالد عبد اهللا راشد الزير  ٭
لطيفه مشعل عثمان مزعل السعيد  ٭

رهام حسن عبداهللا اكرمي  ٭
مهلهل عبد العزيز مهلهل الياسني  ٭
اميان عادل حسني غلوم  حسني  ٭

نور رياض محمود محمد ابراهيم  ٭
خديجه عابدين على حسني عابدين حسني  ٭

نوف عبد اللطيف امني عبداهللا أحمد محمد العوضى  ٭
دالل عبدالرحمن جاسم عبداهللا العمر  ٭

جمانه على ناصر عبدالعزيز جاسم الصيرفى  ٭
نفله مزعل عايد عيد القالدي الرشيدي  ٭

امل حمد عامر محمد محسن العجمى  ٭
عبداهللا مهدي عبداهللا محمد جاسم الصفار  ٭

يوسف احمد عبد اهللا العلى  ٭
عبد العزيز خالد عبد العزيز على عبد الوهاب املطوع  ٭

فهد احمد فهد الراشد الرشيد  ٭
أمينه علي محمد جاسم عيسى العربيد  ٭

فاطمه على حسني حاجي عبداهللا  ٭
مرمي جابر عبيد حويل علي  ٭

معالي على سالم سلمان املرجتي  ٭
ساره حامد ابراهيم عبداهللا راشد الهنيدي  ٭

هيا صالح عبداهللا فهد احلماد  ٭
أنوار جاسم أحمد عبدالرحيم محمد الكندرى  ٭

اميره  فاضل مضحي علي العنزي  ٭
شريفه احمد فهد الراشد الرشيد  ٭

اسماء احمد محمد سلمان الشعيب  ٭
رفعه غازى زايد مرزوق الديحانى  ٭

سلطان سعود ذياب جقيثم عقاب الديحاني  ٭
امل فهد سليمان عبداللطيف سليمان السعيد  ٭

فاطمة محسن ناصر مراد عباس البلوشي  ٭
فاطمه يوسف احمد محمد دوست البلوشى  ٭

رقيه محمد صالح احمد صالح الضرمان  ٭
مرمي جاسم عبد الرحمن الهندى  ٭

موضي سلطان عجمي حمود عبداهللا املطيري  ٭
جمانه محمد جمعه محمد علي تقى  ٭

سلطان فيصل نغيمش عقاب املطيرى  ٭
عبد الرضا احمد عبد العزيز احمد املهيليج  ٭

خلود فهد حمود الصويلح  ٭
مشعل عدنان عبد الرحمن صباح العلى  ٭

أحمد عبداحملسن حسن علي الربيعه  ٭
امينه على حسني غلوم حسني الفيلكاوي  ٭

خالده سالم جاسم محمد الشمرى  ٭
بشاير عبداملنعم عطية عيد صغير  ٭

عبد اهللا عادل عبداهللا ناصر االحمد اجلحمه  ٭
منى عبد الرحمن شهاب احمد العثمان  ٭

فضه توفيق عبد العزيز احمد علي الفريح  ٭
ناصر دهش نهار مشرف أبا اخليل املطيري  ٭

مرمي عبد الرحمن مشارى سعود الدارمى  ٭
محمد فريد يوسف فارس الوقيان  ٭

يوسف عباس احمد مشعل حسني الطراح  ٭
فاطمه خلف مضحي الظفيري  ٭

نوره سليمان محمد سليمان محمد الصالل  ٭
اميان محمد محسن شريده طلب املطيري  ٭

ناديه حداد عيد حلو عيد الفضلى  ٭
حوراء على محمد حسن علي عرب  ٭

خالد وليد محمد يوسف محمد حسني  ٭
منى خالد احمد محمد عبداهللا الفوزان  ٭

فهد عيسى  حمد جمعه البصيري  ٭
محمد عادى سليم نهار اخلالدى  ٭

عبداللطيف عبداهللا سعد مسعود االحمد  ٭
ساره جاسم محمد حسني زكريا  ٭

يعقوب عيسى خليفه عبداحملسن خلف العبوه  ٭
دالل جعفر ابراهيم سليمان املجادى  ٭

عبدالعزيز عبدالرضا يعقوب علي مال كراشى  ٭
دالل أسعد عبدالرحمن عبداهللا الرويح  ٭

ابرار محمد خالد محبوب العامر  ٭
نوره عبداهللا عبدالرحيم عبدالرضا حسن املطوع  ٭

فواز عبد العزيز صقر عبدالعزيز عبدالرحمن الصقر  ٭
احمد بدر يعقوب يوسف الباقر  ٭

انوار بدر حسني علي حسني املراغى  ٭
احمد عايد رويان مرشد فرحان الظفيرى  ٭

خالد وليد عبداللطيف بالل الرشيد  ٭
دميه عبداحملسن على خليفه شاهني الغامن  ٭
مرمي جواد عبداحلميد محمد جاسم الصفار  ٭

منيره سعود سعد ثامر مكمخ املطيرى  ٭
فاطمه عمـــاد يعقوب جاســـم محمد حســـن غلوم بو   ٭

البنات
هبه ابراهيم صالح عبدالرحمن عيسى العسعوسى  ٭

فهد عبد اهللا يوسف عبد الرحمن احلماد  ٭
مرمي خالد علي حسن حجى محمد  الكندري  ٭
لطيفه ناصر مبارك سعيد بركات الهاجرى  ٭

مروه عبداهللا محمد حسن حمادى  ٭
حصه محمد جعفر غلوم حيدر احليدرى  ٭

مرمي مبارك محمد جاسم محمد املبارك  ٭
فاطمه على عبد اهللا العمانى  ٭

عبـــد اهللا عصـــام طالب عبد اهللا ســـيد عبد احملســـن   ٭
الطبطبائى

هشام فوزى محمد فارس فريح الوقيان  ٭
راشد عايض  راشد شافى سعيد الهاجرى  ٭

عبد العزيز بدر عبد اهللا عبدالعزيز راشد املسعد  ٭
مرمي جاسم رمضان محمد رضا الكندري  ٭

سعاد وليد خالد عيد احمد عيد  ٭
اشواق هشام محمد سعد محمد الربيعان  ٭

نوف محمد عبد اهللا الرماح  ٭
شيماء سالم عبد اللطيف احمد محمد العدسانى  ٭

شيخه يوسف حمود ناصر امان  ٭
انفال خليل مريخان عوض شالش  ٭

عبد اهللا احمد ضاعن ثوينى السمدان  ٭

اآلداب

هزار يوسف عبدالقادر اخلضر  ٭
فاطمه رضا محمد حسني حسن بهزاد  ٭
دانه محمد عيسى شهاب محمد احلداد  ٭

فاطمه موسى عبداحلسني حاجي محمد بهمن  ٭
فواز عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا الفارس  ٭

دالل صالح فهد عبدالرحمن عبدالعزيز البارود  ٭
انوار حميد جواد ياسني حسني االمير  ٭
بدريه عادل عبد الرحمن محمد السالم  ٭

ساجده راشد محمد الغيثي  ٭
مرمي ابراهيم محمد يوسف حبيب الكندرى  ٭

أمل محمد أكبر علي تقي  ٭
عبدالكرمي عبداهللا عبدالكرمي عبداهللا العزاز  ٭

سماح مصطفى كمال سنده  ٭
منى طالل محمد ابراهيم محمد القليش  ٭

فاطمه جالل جالل املنصور الرمح  ٭
على يو هليدو دجيبو  ٭

نوره عماد ثنيان يوسف املاجد  ٭
منى احمد خلف مندى  ٭

ابراهيم أحمد ابراهيم خليفه احلليل  ٭
ياسمني جمال يوسف عبداهللا يوسف الهولى  ٭

على محمد عبداهللا محمد عبد العزيز  ٭
هديل حسني مراد جاسم الشمرى  ٭

فاطمه عباس حسن جعفر عبد اهللا  ٭
محمد جاسم عبداهللا جاسم االستاذ  ٭

انفال جعفر عباس محمد حسن رضا  ٭
فرح صالح يوسف محمد عبدالعزيز الشمالي  ٭

غنيمة يونس علي محمد ابراهيم املرزوقي  ٭
عادل معاشى مرزوق جضعان الظفيرى  ٭

سمر وليد يوسف يعقوب على غامن الشاهني  ٭
محمد سليمان داود سليمان محمد البصيرى  ٭

حصه جنيب عبداللطيف ابراهيم املضف  ٭
شيماء عبدالرحمن أمني عبداهللا أحمد العوضي  ٭

محمد حيدر على عبد العالى حسن الرامزى  ٭
محمد رضا جمن على  ٭

فهد خالد سعود عبدالعزيز البابطني  ٭
شهد مصطفى بدر خالد عبد اللطيف العون  ٭

افراح ناصر مشعاب محسن املطيرى  ٭
ساره عبد الرضا مختار حسني جعفر الصراف  ٭

نوره عبد الكرمي  حمد عبد الكرمي اخلميس  ٭
نوف طامي ناصر طميان مخلف  ٭

مها زامل مطر هالل فراج الشمري  ٭
على عبد اهللا جعفر عبداهللا ابومجداد  ٭

خلود جريان سعود جريان مبارك العازمى  ٭
لطيفه جمال ابراهيم حسني علي محمد  ٭

ليلى محمد عبدالرسول عباس عبدالرسول موسوى  ٭
مثايل محمد بندر مسلم جديع الديحاني  ٭

سعاد محمد عباس عبدالرحمن الرمال  ٭
احمد زين الدين ميرزا على موسى السليمى  ٭

االء ياسر عباس حسني رمضان  ٭
منى حمد ظاهر حبيب كرم  ٭
ياسمني محمد على عمادى  ٭

حسني عيسى هاشم جمعه محمد  ٭
زينب وليد على عاشور علي املصيليخ  ٭

نوره محمد خليفه فهد الدعى  ٭
بدور جاسم حسني جاسم حسني  ٭

على ناصر عبداحلى عباس محمد اخلضر  ٭
محمد فليح معيتق البطحاني العازمى  ٭
تسنيم علي محمد علي حسن اخلواجة  ٭

طالل حامد فايز قاطع فنطل بطي العنزى  ٭
سعود عبدالعزيز حمد محمد علي بوحمدي  ٭

نوف أحمد فارس محمد الدويهيس  ٭
اميان سعد عبد الرحمن شمس الدين عبد الرحمن  ٭

سعود محمد على حسني عبد اللطيف البلوشى  ٭
علي بدر محمد ابراهيم محمد الرامزي  ٭

محمد عواد حنون عويد سالم الشمري  ٭
ياسمني خالد عبدالكرمي محمد عبدالكرمي الشرهان  ٭

أحمد ابراهيم عبداملجيد أحمد محمد الرفاعي  ٭
امينه فاضل عباس احمد حمد منصور احلداد  ٭

نوال عبداهللا هادي العويض العجمي  ٭
خالد ماجد حبيب سلطان بوفتني  ٭

عوض  فالح سعيد غنام حمود العازمي  ٭
لطيفه عبداهللا فهد الهاجري  ٭

على محمد على محمد على البلوشى  ٭
زبيدى عبد اهللا محمد عواد عيد العنزى  ٭

محمد فهد موسى مصطفى شعيب  ٭
مرمي سليمان عمران برقش فرهاد الفيلكاوي  ٭

عبدالوهاب حسني على حسني عبدالوهاب القرطاس  ٭
باسل عطيه مطشر خشان سلطان العنزي  ٭

االء عبدالرضا سيد حسن سيد حسن هاشم املوسوى  ٭
بدر جنيب بدر ابراهيم حسني الوهيب  ٭

عنود أحمد محمد سعد الناهض  ٭
ساره فهد الفى غامن الرقال املطيرى  ٭

عبداهللا خالد عبداهللا عيسى خليفه الديني  ٭
فاطمه عبدالكرمي غازىابراهيم داود البدر  ٭

نهله سالم عكيدان هذال الدوسرى  ٭
باسل صالح مجهول موازى غايب عبداهللا  ٭

أحمد حسن عبدالشاه برويز عبدالشاه عبداهللا  ٭
فاطمه على غلوم محمد حسني علي  ٭

العنود  علي عبيد ربيحان  ٭
حصـــه فهد عبد الرحمن عبـــد اهللا الفرحان بن عريعر   ٭

البنى خالد
فاطمه عبد اهللا فرهود محيبس الرميض العتيبى  ٭

عهود فالح فالح مبارك النوت  ٭
عنود خالد يوسف عبداهللا مزعل العنزى  ٭
ابرار محمد غريب محمد عبداهللا زنكوي  ٭

عبداهللا  ماجد عجاب عبداهللا العتيبى  ٭
ندى فريد صالح العنيزى  ٭

محمد عايض بريك طالع  العتيبي  ٭
عبدالرحمن أيوب حمد اخلميس  ٭

دالل وائل حمد عبداهللا سعد اللوغانى  ٭

التربية

بتول قاسم محمد حجي يوسف اجلدي  ٭
ضحى  سعد راشد مرزوق اخلياط العازمى  ٭
نور عبد العزيز عبد اللطيف محمد املطوع  ٭

لطيفه عبدالهادى عبدالعزيز عبداهللا الهويدى  ٭
مشاعل غنام على غامن محسن املطيرى  ٭

وضحه ياسني طه الثويني  ٭
وضحه محسن بداح محسن السبيعي  ٭

ساره عبد الرزاق مبارك محمد حيدر احليدر  ٭
بشاير على مجبل محمد ادويهيس العازمى  ٭

زينب عبد املهدي حسن خميس مدن حمادي  ٭
انوار سالم رشيد سالم رشيد الركدان  ٭

نسيمه مشارى جاسم محمد يوسف العطار  ٭
زهراء مهدي احمد علي عبداهللا عمار  ٭

زينب جاسم محمد حسن محمد حسن  ٭
خلود خالد عبدالرحمن عبداهللا العلي  ٭

رمي محمد عبدالرضا احمد علي البلوشى  ٭
ساره يوسف محمد شمس الدين عبد الرحمن  ٭
مضاوى صالح مطنى سلمان مجوي اخلالدى  ٭

العنود مناع عبد السالم الرشيدي  ٭
عبير محمد مزيد ماشع مطلق املطيرى  ٭

مرمي سليمان محمد احمد عبدالعزيز اخلليفى  ٭
ساره خالد ابداح خالد ابداح املطبوخ الهاجرى  ٭

على شذر خشان سلطان العنزي  ٭
غدير محمد مرزوق طلق مجبل زاروط العازمي  ٭

أمل خالد عبداهللا زنيفر هادي احلويله  ٭
منار محمد سلطان ناصر عبدالعزيز املشعل  ٭

مها جفني جهز رشيد املطيرى  ٭
اميان سعد مرزوق الرشيدي  ٭

زينب منصور محمد مدن  ٭
ساره بدر عبد الرزاق عبداهللا املاص  ٭

بشاير مرزوق ادليم مرزوق حسيان العازمي  ٭
مى فهد فهاد محمد امللهوف العازمي  ٭
مي سعد محمد سالم فريح العازمي  ٭

خلود حسن خالد ثامر حسن العتيبى  ٭
نصره سعد ابراهيم عواد رويشد الرشيدى  ٭

خلود على صقرخالد اخلرينج  ٭
العنود دهام دغيم على الرشيدى  ٭

ناصر حسني على محماس زبره العجمى  ٭
حوراء عباس قمبر محمد علي حسني  ٭

مرمي شعبان جبان معتق شعبان الصليلى  ٭

منى فالح سبيل حسني مليحان العازمي  ٭
موضى زياد عبدالرحمن زياد ملفي افريح العازمى  ٭

دانه سعد صليهم محسن صليهم العجمى  ٭
عائشه احمد محمد العبيدلي  ٭

علياء سعود فالح مفرح االصفر  ٭
ميمونه مبارك احمد  ٭

العنود فهد حسن محمد عبداهللا العجمى  ٭
تهاني سعدي سعد عيد الرشيدي  ٭

حنني طالل احلسن  ٭
ميساء علي فهد صقر حمود القربه  ٭

تهاني راضي وسمي سالم وسمي شنيتر العازمي  ٭
منال مجبل سالم محمد شرار ختالن العازمي  ٭

انوار تركى حاكم بندر عفيصان فراج  ٭
أسيل صالح سعد فالح غامن املطيري  ٭

حبيبه مزيد نزال عواد برمان   الصليلي  ٭
موضى مفرج هزاع غنيم العدوانى  ٭

نوره ناجي سعود عبدالعزيز املقهوي  ٭
آالء عبدالوهاب عبدالصمد تقي عسكر الصفار  ٭

ابتسام ضيدان مسلم عبار العجمى  ٭
اسيل رميض غنيم هايس عرمان الظفيرى  ٭

أفراح مناع علي مناع العجمي  ٭
تهاني غامن عيد ساير بعيجان الظفيري  ٭

ساره غشام فهد فالح البصمان  ٭
نوره عبد اهللا صياح احلربى  ٭

ابرار منصور عبيد اهللا عبداهللا رشود الرشيدى  ٭
فاطمه فهد صالح محمد عبدالعزيز املنصور  ٭
منيره مطلق مرزوق مطلق دخنان العازمى  ٭

امل حمد ابراهيم عبد اله الصالح العليط  ٭
نايفه عواد عامر احلسيني  ٭

نورا علي عابر عوده مطلق البذالي  ٭
هند داله مشعل مسحل مشعل الشعالنى  ٭

بشائر فيحان محمد ليلي املطيري  ٭
خالده محمد سعدي  بقسماطى  ٭

خلود يوسف يعقوب يوسف البالول  ٭
عبير سالم حيالن خليف مشرع املطيري  ٭

نوف محمد غزالن بعيجان حسني العازمى  ٭
حصه علي فراج دخيل العوام الشمري  ٭

هاله عواد بجران على عواد العواد  ٭
اميان محمد دهام زومان الرزني الشمري  ٭
اميان معدي مهدي دليم سعود العجمي  ٭

دانه سعد فالح سالم فايز العجمى  ٭
معالى شبيرم جخيدم فجري شبيرم العازمي  ٭

وصايف نزال سرحان حسن العنزي  ٭
ساره محسن عبد الهادى العجمى  ٭

نوف الفي غازي فرج املطيري  ٭
دانه مرزوق مانع حمد مبارك العجمى  ٭

خلود مفلح شوميي متروك العازمى  ٭
منال عوض محمد عوض فالح املطيري  ٭

ابرار سامى محمد عبداهللا عبدالرسول القالف  ٭
بشاير سعد مرزوق سالم غريب العازمى  ٭

ساره ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم اسماعيل  ٭
عبداهللا على محمد عبداهللا اسماعيل االحمد  ٭
نوف عبد اهللا خليفه عبد اهللا راشد الهايف  ٭

نوال محمد دعيلج سيف  اخلشاب  ٭
نوره جابر محمد فايز جابر العجمي  ٭

أمل ناهس ناصر احلربي  ٭
ساره عبداهللا سعود عبدالرحمن العجمي  ٭

عذارى ناصر خنيفر القعيط الرشيدى  ٭
منى طرجم ضبيب محسن طرجم العازمي  ٭

نوره صالح دغيم مهدى محمد املطيرات  ٭
اسماء عبداهللا جديع خلف اوتيد الضفيرى  ٭

معالى نايف عقاب زبار مطلق العتيبى  ٭
فرح مطلق ناصر غازي قاعد املطيري  ٭

العنود محمد مجبل عبداهللا مرضى العازمى  ٭
منى فالح مطلق سعد دغيم الرشيدى  ٭

بشاير زايد مطنى غضبان مهنا الفضلى  ٭
فاطمه عبداهللا مجبل عبداهللا مرضي العازمي  ٭

لطيفه ظاهر محمد حمد السعيدي  ٭
ليالي محمد ناصر تركى حسن العتيبي  ٭

مناير محمد على حاج مراد حسن الكندرى  ٭
حنان عبيد سيف الرقيصي العجمي  ٭

شيخه حسني مطلق احلسيان  ٭
عزيزه مشعل صعفق عبود نقا   الظفيري  ٭

عاتكه خالد خليفه اجليغم خالد العازمي  ٭
خلود مطر محمد فالح عوض العارضي  ٭

أبرار سعد عبدالرحمن مفرح دغيم املطيري  ٭
العنود فالح صانوت فهيد مشيرد العازمى  ٭
ساره عماش عوض عماش محمد العتيبى  ٭

نوره سعد عبيد زيد العدوانى  ٭
أسماء عايد شديد عوض سريعي العنزي  ٭

هيا مفلح عيد مبارك  العجرا  ٭
انفال مبارك شطى مصارع مصلط العنزى  ٭

اميان غنام غافل زهيميل العتيبى  ٭
أمل فارس مطلق سند دبي الرشيدي  ٭
دانه خالد سالم حمود صقر البريكي  ٭

نوره عبد اهللا ناصر سعيد اخللف الدوسرى  ٭
ساره جمال ناصر كديان برقش البرقش  ٭
مشاعل مبارك محمد فالح هدبا الرشيدى  ٭
اسماء وحيد عايد وحيد فرحان العنزى  ٭

رمي سعد محمد سعد محمد الهاجري  ٭
اميان نايف برغش شقاء الظفيرى  ٭

عواطف سعود سالم الوسمي الشنيتير العازمي  ٭
تهاني فالح طليحان الهيلم قنيان الشمري  ٭
شيماء فهد محمد عبد اهللا عيسى العيسى  ٭

العنود حمود محمد عيد جريان العازمي  ٭
اسماء احمد صالح فالح طينان مشيلح  ٭

فاطمه سويلم سالم لعبوب عبد عنيفان الرشيدى  ٭
مستوره مطلق ضبيب على سليمان الهوله  ٭

حنان عادل احمد محمد صالح العوضى  ٭
اسماء وليد محمد ربيعه سيف املنصور  ٭

غدير مطلق حمد مطلق ناصر الفراع العازمي  ٭
منى حمد فالح عبداهللا فالح الهاجري  ٭

دانه مذهل طلق مذهل محمد الهواش العازمى  ٭
علياء بدر ناصر محمد الرميضى  ٭

يوسف حسن صالح يوسف  ٭
فجر مبارك حامد محمد الرشيدى  ٭

نوره جردان حمدان صايد جروان احلريجي  ٭
نوره شلوان عبدالهادي فالح تومي الهاجري  ٭

اسماء عوض عبداهللا مطلق الطوارى العازمى  ٭
أميره على محمد مهدي غضيان العجمي  ٭

جميله رشيد بطيحان قنيفذ معني العازمى  ٭
دالل على عبداهللا غالم محمد الكندري  ٭

مشعل فهد عواد الظفيري  ٭
مها محمد موسى محمد القعيط العجمي  ٭

ايات مهدى عبد الصمد صالح عبادي  ٭
جنال حمد جعيالن مصبح احلربى  ٭

انوار فهد عبد اهللا العازمى  ٭
خلود محمد حمد شبيب العجمى  ٭

شعاع خالد سعد فهد حميدى العدواني  ٭
مي رفاع هذاجلويعد عايض املطيري  ٭

اسماء دخنان ضحوى دخنان فالح الرشيدى  ٭
خلود غلوم حبيب غلوم علي  ٭

رمي فارس مشعان عيد ماطر الكريبان العازمي  ٭
نوره محمد علي راشد العويدي املري  ٭

اميان عامر محمد جابر عامر اخلشم  ٭
اسيل سليمان هديبان الرشيدى  ٭

العنود فهيد سعد فهيد الشريان السبيعي  ٭
انوار خالد محمد غنيم الشهري الرشيدي  ٭

نوره محمد عبد احملسن الزامل  ٭
اسماء عادل حسني موسى محمد حسن املوسى  ٭

سعود عبدالعزيز عطيه عيد صغير  ٭
رحاب فرحان هليل الشمري  ٭

فجر فيحان عبدالرحمن فيحان شريان العنزى  ٭
غدير سعد على مسعود الرشيدى  ٭

مها محمد ردن راكان حمود املطيري  ٭
مها جفني شداد مريزيق الصعيري املطيري  ٭

دالل حسني سطم العنزى  ٭
زهراء محمد امان عباس على  ٭

خلود محمد عياد عومير املطيري  ٭
سميه عبد اللطيف عيسى سند علي  ٭

ضحى عواد فرحان جزاع الشمرى  ٭
أمينه محمد قريبان دعسان حمد العازمي  ٭

غنيمه مرزوق مثعي علي الصواغ العازمى  ٭
منى  فايح شديد الديحاني البقية ص١٣ ٭

الجامعة: عمادة القبول والتسجيل تدعو ١٨٥٢ خريجًا وخريجة لتسّلم شهاداتهم




