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 جامعة الخليج

محاسبة

شروق مشاري حمد الصقر  ٭
أفراح عبدالرضا حسني الصراف  ٭

شهد مشاري حمد الصقر  ٭
فاطمة أحمد صالح الضرمان  ٭
زهراء جمال عبداجلبار نقي  ٭

شمس زكي عبدالكرمي الشرهان  ٭
عبداهلل عادل احمد غلوم  ٭

فاطمة يعقوب عبداهلل الكندري  ٭
نرجس كاظم مجيد عباس  ٭

بشاير عدنان يوسف املرهون  ٭
ساره سعود محمد العبيدي  ٭

هيا محمد عبدالعزيز الضويحي  ٭
روان خالد ناصر اجلميع  ٭

بريق مصطفى حيدر محمد  ٭
شوق ابراهيم محمد املسلم  ٭

أروى سليمان العبيد  ٭
مرام محمود محمد عبداهلل  ٭

عبداهلل محمد غلوم البلوشي  ٭
عبدالعزيز محمد عبدالوهاب العميري  ٭

فرح علي احلسيني  ٭
انفال فهد علي السيار  ٭

فهد متعب عبداهلل  الكهيلي  ٭
مرمي فهد حمود الغامن  ٭

رومي سالم حمد الرومي  ٭
طيبة احمد عبد الرحمن التركيت  ٭

موضي جمال فهد الشايع  ٭
صديقة حمد محمد علي  ٭

سارة سليمان ابراهيم الرشود  ٭
فضيلة عيسى علي الرشيد  ٭

سالم عبداهلل ابراهيم القفيلي  ٭
خلود خالد خليل عبداهلل  ٭

أسماء حسني احلجي  ٭
محمد درويش محمد اكبر  ٭

روان خالد ياسني محمد  ٭
سعود عبدالعزيز ناصر الصقعبي  ٭

بشاير فهد عبدالرحمن محمد  ٭
سوسن شاكر عبداجلليل معرفي  ٭

علي حمزه علي اكبر  ٭
عايشة عبداهلل علي مبارك  ٭

علي حسن محمد املهنا  ٭
عبداهلل علي حسني العميري  ٭

وضحه عادل خالد الياقوت  ٭
فهد محمد دايل محمد  ٭

مرمي محمد احمد كمال  ٭
ناصر خالد عبدالرحمن القصارعلوم   ٭

علوم الكمبيوتر

ساره ناصر عامر نوري  ٭
ابرار حمد جاسم اجلالهمه  ٭
نورا يوسف حمد الناصر  ٭

احمد سعود عبدالعزيز النقي  ٭
منيرة جاسم محمد ابل  ٭

بصائر صادق جواد احلداد  ٭
محمد عبداهلل سعد احلويله  ٭
دالل وليد إبراهيم البلوشي  ٭
اميره يوسف محمد حنيف  ٭
محمد عبداهلل فهد الهاجري  ٭

روان فالح راضي املطرود  ٭
مجرن حمد مجرن املجرن  ٭

عبداهلل سالم حميد عبدعلي  ٭
سعود عبد العزيز حبيب الزيدى  ٭

بشاير صقر البريكي  ٭
مبارك شايع سيف الهاجري  ٭

عبدالعزيز حسني علي جريب  ٭
ضارى محمد مبارك السليمان  ٭

عامر صالح محمد الشمري  ٭
فيصل عصام قاسم ابل  ٭

علي محمد عامر خيراهلل  ٭
آمنة أحمد مرشد املرشد  ٭

حوراء جاسم يحيى القالف  ٭
دالل وليد احمد عبداهلل  ٭

هشام عبدالرحمن خليل املنصوري  ٭
خالد جاسم محمد علي صادق  ٭

نور مبارك سعود السعيدي  ٭
ساره عيسى موسى مظفر  ٭

علي حسني علي محمد  ٭
ابراهيم فيصل ابراهيم يوسف الكندري  ٭

ساره ابراهيم عبداملجيد فرج  ٭
عبد اهلل جنم عبد اهلل الدرييس  ٭

حسن قاسم كاظم عبداحلسني  ٭
سارة علي محمد الزيد  ٭

ادارة نظم المعلومات

شهد محمد عبداهلل اشكناني  ٭
نورة زعابي حسني الزعابي  ٭

منيرة عبدالرحمن محمد اخلميس  ٭
امنة راشد منصور القالف  ٭

حوراء صالح اجلريدان  ٭
طارق محمد عبدالكرمي الزنكوي  ٭

فجر سمير عباس دشتي  ٭
بشاير مصطفى حسن الكندري  ٭

أحرار فؤاد حبيب بو عليان  ٭
أسماء سليمان عبدالعزيز الدوسري  ٭

عبدالقادر عادل عبدالقادر محمد  ٭
شوق عودة جبر غامن  ٭

شهد عادل على الصايغ  ٭
فجر عادل عبدالرحمن الربيعة  ٭

لطيفة عبداهلل علي الكندري  ٭
فرح محمد علي الشمالن الرومي  ٭

ساره فؤاد يوسف الشرهان  ٭
رمي يعقوب صالح املال  ٭

رمي خالد سليمان الستالن  ٭
منيرة عبدالعزيز سلطان احلمادي  ٭

راشد حمود راشد الهنيدي  ٭
احمد فالح عبار عوض احلربي  ٭

فهد جاسم ابراهيم العثمان  ٭

اعالم

فرح سالم عباس حيدر  ٭
لينا عبدالرحمن أحمد زبيد  ٭

مروة جاسم محمد الفضلي  ٭
عادله جوانا هلدا دوموري  ٭

عبداحملسن محمد عبداحملسن القناعي  ٭
كوثر كمال سيد خلف البهبهاني  ٭

ساره عبدالعزيز جاسم بو رحمة  ٭
نور علي عبداهلل محمد  ٭

سارة محمد ابو احلسن الهاشمي  ٭
بدر أحمد جاسم املنيس  ٭

زهراء إسماعيل إبراهيم العبداهلل  ٭
فاطمة اسماعيل ابراهيم العبداهلل  ٭

فاطمة شاكر محمود محمد  ٭
اسراء حبيب حسني رضا  ٭

بشاير جاسم محمد البصييلي  ٭
بندر عبدالكرمي عبداهلل املطوع  ٭

دالل عيد سالم االذينة  ٭
ياسر فاضل احمد مؤمن  ٭

جراح محمد صقر الشطي  ٭
حسني كاظم جاسم الصفار  ٭

سلمى جمال عبداهلل الفرحان  ٭
فهد خالد غنيم الصويلح  ٭

مرمي عبدالناصر محمد بوشهري  ٭
عبداهلل فالح صقر الديحاني  ٭

عمر حبيب فاضل حسني  ٭
فهد مطلق عبدالهادي املطيري  ٭
محمد سامي عبداملجيد النقي  ٭

مفلح فارس مفلح العازمي  ٭
شهد عبدالرحمن عبدالرحيم العوضي  ٭

عهد سعد دهش الشهري  ٭
علي شبيب محمد العجمي  ٭

احمد عقيل اسد ناصر  ٭
عبدالعزيز احمد عجيل احلشاش  ٭

احمد عباس علي العازمي  ٭
سالم صاح عودة اخلالدي  ٭

عبدالهادي محمود اكرم سيدمحمد  ٭
فرح مصطفى أحمد األيوب  ٭

انوار فؤاد محمد املزيدي  ٭
دالل وليد رجا الغضوري  ٭

سيد مهدي عبدالرضا سيد حسن املوسوي  ٭
محمد عبداهلل مشعان املشعان  ٭

سلمى خالد سعد الربيعان  ٭
ضارى رياض ابراهيم الرميح  ٭

لغة انجليزية بتشعيباتها-ا ناث

دانه سليمان يوسف الكندري  ٭
شيخه ناصر الصقالوي  ٭

انعام اسماعيل سيد مرتضى حمزة  ٭
أوراد عبد املجيد غلوم خاجه  ٭

نوف جاسم راشد جاسم  ٭
فوزية خالد جاسم البلوشي  ٭

مرمي عبدالكرمي علي قمبر غلوم  ٭
سارة فيصل سليمان السعيد  ٭

روان وليد سليمان اخلليفه  ٭
سارة فاضل مجيد القريني  ٭
أميره حازم محمد املزيدي  ٭

سارة عبد الرزاق جراح االبراهيم  ٭
كوثر محمد القالف  ٭

دالل سالم علي محمد  ٭
هيا جمال إبراهيم الراشد  ٭

نورة سالم عبدالعزيز املناعي  ٭
شهد احمد السريع  ٭

لولوة سامي نوري الفضل  ٭
امل علي عاشور زاهد  ٭

زهراء سيد جميل خليل القالف  ٭
دانة أحمد شهوار البلوشي  ٭

أمينة إبراهيم عطيه الباطني  ٭
عائشه علي شيخ  ٭

جنى يوسف محمد السبيعي  ٭
نوره علي عبداهلل الشطي  ٭

بشاير خالد عبدالعزيز البخيت  ٭
دعاء عبداهلل عبداحملسن الشرمي  ٭

دعاء فاضل العنزي  ٭
شهد هشام محمد جحيل  ٭

لطيفة بدر عبد السالم العدساني  ٭
الهنوف علي محمد علوش  ٭
مرمي خالد عبداهلل حسني  ٭

نورة عبدالرحمن محمد البديوي  ٭
فاطمة بدر بارون عبدالرحيم  ٭
بدور سليمان خالد الرويشد  ٭

سارة عبدالكرمي جمعان القطان  ٭
ايات سالم االبراهيم  ٭
دانه ياسني اخلالدي  ٭

ادارة اعمال بتشعيباتها

نور محمد حبيب جعفر  ٭
فجر ناصر الرفاعي  ٭

نور ابراهيم عبداهلل دشتي  ٭
أفنان عبداهلل مرشد السليمان  ٭

آمار ابراهيم علي العطار  ٭
زينب حسن عبدالهادي حاجية  ٭

فجر منصور محمود جوهر حيات  ٭
صبا مسعود فيصل الفهيد  ٭
عبداهلل نبيل احمد الرشود  ٭
محمد هنيدي احمد الهنيدي  ٭

فجر مبارك علي الدوب  ٭
فجر مشعل الزومان  ٭

دالل حسن مهنا الزاملي  ٭
فهد مساعد حمد الشيخ مساعد  ٭

رغد عارف حسن أبل  ٭
خالد حسني صقر الشطي  ٭

أنفال حسن علي عبدالرحيم  ٭
مرمي حامد عبدالرحمن الطبطبائي  ٭

مشاعل انور صالح الشرهان  ٭
فاطمة سلمان صباح الصباح  ٭

منيره عبدالعزيز الفزيع  ٭
فيصل غازي عبداهلل املعتوق  ٭

محمد مبارك نعمة الظفيري  ٭
دانة عبداهلل علي أبوطالب  ٭

سارة بدر عبداهلل العبداهلل  ٭
ساره احمد محمد املال  ٭

قتيبة سالم محمد العتيقي  ٭
خلود ناصر بدر الدبوس  ٭

محمد براك عبداحملسن املنصور  ٭
علي حسني تركي املتروك  ٭

عبداهلل محمد قيس الدريعي  ٭

نورهان فؤاد غالب تقي  ٭
اميان محمد عبداهلل حسني  ٭
رمي خليل محمد النيباري  ٭

ندى عدنان السيد أحمد الغربلي  ٭
 ٭ رشيد يوسف عبدالرحمن البدر

عايشة علي احمد القبندي  ٭
محمد جاسم ابراهيم اجلعفر  ٭

دالل بدر الصباح  ٭
عبداهلل عبدالرزاق مشقاص الفجي  ٭

دميا أياد عبداملجيد احلمود  ٭
عبداهلل أسعد علي اإلبراهيم  ٭
عبداهلل سعد متعب املطيري  ٭

اريج فيصل صالح العبيد  ٭
مي عبدالرحمن صالح احمليالني  ٭
منيرة سليمان منصور احلسني  ٭

بدر اسامة اخلضر  ٭
محمد عواد محمد الظفيري  ٭

انتصار راشد حسني العميري  ٭
خالد حسني خليفة مراد  ٭

فاطمه ماجد يوسف العلي  ٭
نوف نزار ناصر التويجري  ٭
زينب عبداحلميد بوعليان  ٭

صقر محمد مبارك احلسيني  ٭
عبدالعزيز حمد محمد الصقر  ٭

سعود فيصل فهد البالول  ٭
عبدالوهاب عباس شرهان حسن  ٭

يوسف محمد حاجي محمد  ٭
اميان فوزي سليمان منصور.  ٭

بندر خالد سليمان بورسلي  ٭
سليمان عبدالعزيز السنني  ٭
أحمد محمد أحمد مال محمد  ٭

مشعل يوسف عبداهلل الشداد  ٭
شوق محمد حمد العتيبي  ٭

لطيفه خالد فهد البالول  ٭
أحمد باسم املال  ٭

عهود جاسم احمد احلشاش  ٭
نوف عبدالعزيز محمد احلمد  ٭

بدر أديب عبداملنعم السالم  ٭
دالل أحمد جاسم احلميضي  ٭
راشد منصور راشد الراشد  ٭

فهد نبيل عبدالكرمي القلوشي  ٭
محمد ناصر محمد العجيل  ٭

ساره حسني ميرزا  ٭
سارة عبدالعزيز عبداحملسن الفهد  ٭

سارة علي ماضي فيروز  ٭
حصه عبداحملسن ياسني الدرويش  ٭

مشعل سلمان فرح الرشيدي  ٭
زهراء توفيق عبدالصمد نقي  ٭

مشارى إسماعيل ابراهيم اسماعيل محمد  ٭
حمد جاسم محمد بن عوض  ٭
فرح رعد خلف قطب الدين  ٭
عمر صالح عثمان الهويدي  ٭

فجر حبيب طاهر نقى  ٭
عبدالعزيز ابراهيم محمد الدريهم  ٭

نوره خالد أحمد بن سالمه  ٭
عبدالعزيز احمد مال اهلل عبدالكرمي  ٭

اميان مسلم محمد الزامل  ٭
بشاير موسى حسن رضا  ٭

عبدالهادي عبدالعزيز عبداهلل احلبيب  ٭
أحمد عادل احمد الرشيد البدر  ٭

يوسف خالد جاسم العطار  ٭
امل عادل ناصر الشطي  ٭

عبدالرحمن جابر محمد املري  ٭
احمد نبيل سليمان النغيمشي  ٭

روان عمار حسني بارون  ٭
سلمى نزاز جاسم القطامي  ٭

فجر خالد عبدالعزيز محمود  ٭
محمد خالد سالم الصباح  ٭

ابراهيم أحمد الفوزان  ٭
حسني علي شريف الشمري  ٭

عائشة خالد ابراهيم الدمخي  ٭
فاطمة عدنان مصطفى محمد  ٭
ابرار محمد محسن ابوشلفه  ٭

ابراهيم محمد ابراهيم بوهندي  ٭
مروة فاضل علي الصايغ  ٭

مناف عطية محمد البلوشي  ٭
عائشة احمد محمد اخلرجي  ٭

فاطمة فواز محمد البراك  ٭
ريحانة احمد عيسى العود  ٭

طالل واثق عبدالرزاق سليمان  ٭
منيرة سالم عبدالوهاب العبد الرزاق  ٭

عبداهلل جليل حسني كرم  ٭
مرامي علي محمد أحمد  ٭

عبداهلل عادل محمد الصقعبي  ٭
عمر يوسف سالم اللوغاني  ٭

إبراهيم منصور ابراهيم املنصور  ٭
سلمى حمد عبداهلل السريع  ٭

عبداهلل منصور أبو عبيد  ٭
فهد خلف فازع الرشيدي  ٭

مصعب يوسف محمد النفيسي  ٭
فرح خليفة حمود العدواني  ٭
خزنة ابراهيم محمد املرشد  ٭

عهدي محمد احلضيري  ٭
فاطمة جابر محمد الشيرازي  ٭

مروة حسني علي الرومي  ٭
منار أحمد عبدالصمد محمد  ٭

احمد عبد الواحد جبار عبد الشمري  ٭
افراح علي عوده عبداهلل  ٭

عبد الرحمن سليمان ا ملضاحكه  ٭
فيصل عثمان سليمان العبد الهادي  ٭

يوسف عبدالرحمن راشد العربيد  ٭
أريج يوسف حسني العياضي  ٭

خالد إبراهيم راشد الهارون  ٭
مضاوي عدنان بدر العون  ٭
أحمد ناصر أحمد املسباح  ٭
وفاء مبارك ناصر اجلميع  ٭

روان سالم محمد الغضوري  ٭
نور حسن علي عبداهلل  ٭

أحمد بدر سليمان العتيقي  ٭
حسن عبداحلميد علي محمد صالح  ٭

رنا وليد عبدالرحمن الواليتي  ٭
علي عبدالهادي عبداحلميد املطوع  ٭

مشاري حمود مزعل العتيبي  ٭
هديل وليد عبدالرزاق محمد  ٭

هيا صالح محمد العيدان  ٭

وضحة عبداهلل احمد الطبطبائي  ٭
الهنوف مشعل عبدالرحمن النقيدان  ٭

بدر عبدالقادر محمد نوري  ٭
عبد العزيز علي حبيب جعفر  ٭

الجامعة األميركية

علوم الكمبيوتر

يعقوب محمد عبد اهلل جوهر  ٭
يوسف أحمد حجي عيدي  ٭

صالح خالد محمد الرفاعي  ٭
نوره عبد العزيز حسن البلوشى  ٭

اسيا عبد اهلل احمد التركيت  ٭
حوراء على عبد اهلل العنزى  ٭

حنان عبد احملسن عبد اهلل الصانع  ٭
رؤى ناصر محمد العجيمان  ٭

ليلي هشام حسن املزيدي  ٭
طيبة محمد عبد الرحمن الكندرى  ٭

اسماء حسني على العدوانى  ٭
خلود ناصر فهيد العجمي  ٭

وليد عبد اهلل صالح ابو سيدو  ٭

تصميم جرافيكي

سالم عبد الرضا سالم بن سالم  ٭
ساره مدحت شوقي محمد سليمان  ٭

انوار نصر اهلل سيد حميد بهبهاني  ٭
مرمي صبيح حاجى ابواحلسن  ٭

حليمه عبد احلميد عبد الرزاق الوزان  ٭
شهد أنور عبداهلل العصفور  ٭

حنان ثانى امني احمد  ٭
فاطمه احمد ابراهيم التميمى  ٭

الزهراء جنف غلوم محمد  ٭
سليمان موسى ابراهيم الريش  ٭

ابرار عقيل محمد سليمان  ٭
بدور محمد جاسم غازى الفضلى  ٭

مرمي سامي عبد اهلل مندني  ٭
مجتبى جابر ابراهيم حسني  ٭

لينه عيسى سليمان سليمان  ٭

لغة انجليزية

ايات احمد جمعه البلوشى  ٭
محمد مالك جواد احلسني  ٭

الهام عبد اهلل حسن حسني  ٭
سالم سعد سالم البلوشى  ٭

رمي طارق عبد اهلل احلنيان  ٭
فرح على فاضل الشمرى  ٭

اخالص منتصر موسى شعيب  ٭
عيسى جاسم عبد الرسول حسني  ٭

فجر شكرى حمد العبدالهادى  ٭
حسن شاه اصوار حسن شاه اصوار  ٭

زهره على عبد اهلل البغلى  ٭
جاسم دانيال ماسترز  ٭

فهد عباد احلميدى املطيرى  ٭
عبد الرزاق باسل عبد الرزاق املجلهم  ٭

عبداهلل سعد حمود الشريده  ٭

الوسائل االعالمية

غزالن عدنان محمد الوزان  ٭
ساره خالد عبد اهلل الفضاله  ٭

عبدالرحمن شاكر محمود البستكي  ٭
زينب عادل رمضان اخلليفه  ٭

شيخه بدر ناصر البرقش  ٭
عبد اهلل فيصل حمد العنزى  ٭

هيا حامد طالب النقيب  ٭
سارة على صالح النجاده  ٭

لطيفه عدنان عبد احملسن السعد  ٭
عمر علي عبداملجيد العسكري  ٭

عبد اهلل جعفر جنف محمد علي  ٭
محمد علي أحمد البلوشي  ٭
محمد عادل فاضل العنزي  ٭
محمد عبداهلل علي الصفار  ٭

نظم معلومات

هانى غالم قادر بات  ٭
حصه عامر عبد الرحمن احلسن  ٭

زينب عبد اهلل ابراهيم القالف  ٭
فرح داود على محمد  ٭

دالل احمد ابراهيم الشرهان  ٭
نور فاضل محمد املسلم  ٭

زينب فاضل عباس الصفار  ٭

شهد نعمان عبد اهلل بو يابس  ٭
شهد عبد الصمد يحيى جاسم عبداهلل  ٭

عبداهلل على ابراهيم دنبوه  ٭
دالل عاطف عبد الصمد الظاهر  ٭

يوسف جمال بدر النقيب  ٭
عبداهلل محمد جاسر الشمري  ٭

محاسبة

زهره عبد الوهاب عيسى بن نخي  ٭
دالل ياسر حسني كاكولى  ٭

شيخه ناصر فهد األمير  ٭
شيخه فواز سعيد فايز  ٭

وسن عبد العزيز حمزه عبد العزيز  ٭
شهد احمد عبد النبى عبد اهلل  ٭

يحيى حسن االمني  ٭
فاطمه على احمد بارون  ٭

اصيل فالح حسن السبيعى  ٭
دالل عبد العزيز عبد احملسن الدعيج  ٭

محمد باسم محمد القعود  ٭
فجر هاشم بدر املال  ٭

زينب نبيل مصطفى محمد علي  ٭

ادارة

هدى حيدر محمد أل رشيد  ٭
عائشة خالد أحمد الفويرس  ٭
فرح عادل يوسف بورسلي  ٭

زهراء محمد عبد اهلل الشيخ  ٭
وفاء على عبد اهلل بن غيث  ٭

أحمد عدنان عبدالعزيز البحر  ٭
ماهر محمد عبدالفتاح قرطم  ٭

سليمان خليفة سليمان البناى  ٭
محمد عبد احلميد محمد املوسوى  ٭

حنان حسن ابراهيم النادى  ٭
مشعل حماد ناصر الرباح  ٭

عبدالوهاب جواد طاهر املطوع  ٭
فاطمه عادل عبداهلل عبدالكرمي العيسى  ٭

اقتصاد

لولوه وليد أحمد املهنا  ٭
ليلى محمد عبد القادر اجلاسم  ٭

سحر فؤاد يوسف العجيل  ٭
علي يوسف غلوم علي  ٭

منذر محمد منذر النعمه  ٭
أماني خالد فالح الهاملي  ٭

احمد يوسف سعيد السعيد  ٭
راشد نزال عبداهلل احلربي  ٭

علي يوسف يعقوب البعاره  ٭
أحمد فريد محمد العوضي  ٭
منيره عادل صالح االثرى  ٭

يوسف محمود عبداهلل جمال  ٭
لطيفة جمال عبدالعزيز البلوشي  ٭

تمويل

فاطمه محمد علي ياسني مصيب  ٭
اميان امين عبد العزيز املزينى  ٭

عائشة حمد عبداهلل الغامن  ٭
شيخة مازن جراح الصباح  ٭

فرح عبدالعزيز يعقوب النفيسي  ٭
شيخة باسل عبدالرزاق الفهد  ٭

االء خالد اسماعيل بو قماز  ٭
جاسم محمد عبد احلميد الصانع  ٭

عائشه احمد على روح الدين  ٭
خالد وليد عبد الرحيم العصفور  ٭

نوره جاسم محمد رزيحان  ٭
حسن ناصر هادى حمد الفضلى  ٭
عبد الرزاق السيد هاشم الرفاعي  ٭

هندسة الكمبيوتر

خالد عدنان علي البوزيد  ٭
على حبيب حسني املسلم  ٭

منار حسن طاهر البدر  ٭
ساره خالد نايف املزعل  ٭
فرح أسامه ياسني العلي  ٭

بشاير خالد محمد املسباح  ٭
علي أحمد سردار محمد نواب  ٭

اصايل محمد عباس املطوع  ٭
منال حسني احمد الشراح  ٭

فاطمه وليد حسني مال اهلل  ٭
دعاء مجيد علي مراد  ٭

عبداهلل فيصل احمد الرشيد  ٭

اره صالح فؤاد الدوسرى س ٭
بشاير عبداهلل خلف البيشى  ٭

خلود جمال بباوى محمد  ٭
سبيكه سيف محمد عبد اهلل  ٭
فاطمه صالح عبداهلل حمادى  ٭

نور سعد محمد العوضى  ٭
اميان عبد العزيز راشد مال محمد  ٭

ضحى نواف اسماعيل احمد  ٭

الدراسات الدولية

سميره نادين شعيبى  ٭
خالد احمد خليل حسني  ٭

بشاير منصور عبدالرحمن سعد  ٭
عبد اهلل حسني محمد الدابى  ٭

عبدالرحمن عبداهلل مبارك املزعل  ٭
علي توفيق حسن بوعليان  ٭
أسيل محمود جاسم األستاذ  ٭
احمد عبد الوهاب احمد ديني  ٭
منور سلطان الفي العصيمي  ٭

العلوم االجتماعية والسلوكية

فاطمه محمد خليل القالف  ٭
نوره خالد عبد الرحمن العمر  ٭

فاطمه فايز حسني الوهيب  ٭
نوره عيسى أحمد الدرويش  ٭

رمي حسني عبد اهلل احمد العيدان  ٭
انتصار فهاد مبارك الدويله  ٭

محمد ثامر هطيل العنزي  ٭
داود سلمان عبداهلل القالف  ٭

تسويق

لولوه خالد إبراهيم التويجري  ٭
دالل عبد اللطيف صالح الذربان  ٭

مرمي السلطان  ٭
فرح عصام محمد البحر  ٭

فاطمه يوسف يعقوب املطوع  ٭
عائشه محمد عبد اهلل اجليران  ٭

عدنان محمد عباس عيدان  ٭
منيرة عبدالوهاب محمد الغامن  ٭

ساره ماجد محمد اخلالدى  ٭
سيرينا رشاد محمد احلناوى  ٭

بتول علي محمد النجاده  ٭
انوار يوسف عيسى االنصاري  ٭

اميان جابر احمد غضنفر  ٭

جامعة الشرق األوسط االميركية

ادارة نظم المعلومات

جناه محمد احمد الشاعر  ٭
دانه صالح محمد عبدالرحيم  ٭

دالل محمد عبدالرحمن ابوحيمد  ٭
وسميه محمد سهيل الشمرى  ٭
باسل جاسم ابراهيم الشطى  ٭

محمد عبداهلل سليمان الفاضل  ٭
فهد سعد محمد املطيرى  ٭

فهد عبدالرحمن محمد اجلاراهلل  ٭
فهد علي أحمد العبدالهادي  ٭
عبداهلل صباح فهد احملمد  ٭

عائشه علي سلطان االنصارى  ٭
امنه طه ياسني الوائل  ٭

أحمد عباس حسني جاسم  ٭
زهراء عبدالصمد على بن صفر  ٭

ناجى حمد محمد العجمى  ٭
مزنه مهدي كتاب عطيه الشمرى  ٭

عامر مبارك محمد الهاجرى  ٭
ناصر عبداحملسن رجب حسن بولند  ٭

جنالء عبداهلل ماجد املاجد  ٭
شريفه احمد شهاب بوفتني  ٭

على حيدر صالح حسن  ٭
زينب على عبدالرحيم شموه  ٭

على حسني مختار كابلي  ٭
سعود عبدالعزيز سعود العنبرى  ٭

عبداهلل على احمد الكندرى  ٭
شيخه عبدالعزيز عبداهلل السريع  ٭

فيصل عبدالكرمي محمود امليعان  ٭
محمد جابر عبداهلل اجلابر  ٭

احمد خالد اسد عبدالرسول  ٭
ابرار حسني ابراهيم الكندرى  ٭

تسويق

دالل حسني مطلق احلسيان  ٭
فرح فريد بدر العيسى السعد  ٭

عبدالرحمن محمد جاسم احلوقل  ٭
دالل ناصر منصور عبداهلل الغامن  ٭

عبداهلل احمد عبداهلل اخلضرى  ٭
زينب نبيل درويش غلوم  ٭

عبدالعزيز مبارك مزيد املعوشرجى  ٭
عائشه محمد عبداهلل العمير  ٭

ابراهيم ماجد عبداملجيد ابراهيم  ٭
امينه خالد علي قحطاني  ٭

عبدالرحمن حيدر عباس فرمن  ٭
منيره توفيق عبدالواحد الكلبى  ٭

امانى على ابراهيم الفارسى  ٭
طالل خالد صالح احلامت  ٭

نورا عبداهلل تركي ساكت العتيبي  ٭
شيماء يوسف سالم الوهيب  ٭
منيره ابراهيم حمد اخلميس  ٭

شاهه احمد عبدالعزيز املزيني  ٭
خالد عقيل خلف احلزمي  ٭

لولوه شايع عبدالرحمن الشايع  ٭
علي حسني علي غريب  ٭

هبه حمود عوده القحطاني  ٭
شيخه صالح سليمان النامى  ٭
فرح نضال عبداللطيف العمر  ٭

رهف محمد خليفه اخلليفه  ٭
ساره سمير يوسف الشاهني  ٭

رمي عدنان عبدالوهاب العميرى  ٭
زليخا على اسماعيل الهولى  ٭

عبدالعزيز محمد أحمد املاجد  ٭
احمد سعدي احمد الظفيري  ٭

عثمان فهد عثمان املضف  ٭

تمويل

فاطمه مساعد يعقوب النجار  ٭
لوما عادل على  ٭

خديجه حسني عبداالمير طه  ٭
زهراء محمود ابراهيم الطباخ  ٭

ميثم علي حسني زاده  ٭
بتول عبداهلل عبدالرضا عباس  ٭

عبداهلل احمد عبدالوهاب الرفاعي  ٭
محمد عبدالرضا ناصر النجدى  ٭

صفاء جابر احمد علي  ٭
عبدالعزيز وليد حسونى الشمرى  ٭

عبداحلميد طارق عبداحلميد بوعباس  ٭
محمد يعقوب عبد على الشطي  ٭

وجيهه باسل محمد العلي  ٭
فجر على عبدالرسول البناى  ٭

ساره بدر عبداهلل الدعى  ٭
سالم حمود صالح العنزى  ٭

عبداهلل على حسني باقر  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل الصالح  ٭
عائشة اسماعيل يعقوب الفيلكاوي  ٭

مبارك خماس فرج السعد  ٭
ابرار هادي سيد محمد الشماع  ٭
سلمان اسماعيل علي أشكناني  ٭

امل محمد اسماعيل الصراف  ٭
عبدالهادي حسني علي العجمي  ٭

عبداهلل بدر عماش احلربي  ٭
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الفرحان  ٭

جابر محمد عبداحملسن املراغى  ٭
فواز اسماعيل عبداهلل مندنى  ٭

فيصل حسن علي كمال  ٭
رباب وليد محمد حسن  ٭

عبدالعزيز محمد سليمان الفوزان  ٭

ادارة الموارد البشرية

ندين عادل عبداحملسن اخلترش  ٭
محمد ابراهيم احمد عبدالرضا  ٭
نوف خميس سلطان املرزوق  ٭

فجر حسني على العازمى  ٭
حنان فيصل يعقوب الفودري  ٭

عبدالكرمي فيصل عبدالكرمي املعراج  ٭
عبداهلل بدر عبداهلل حسني  ٭
فاطمه على عبداهلل احلداد  ٭

رزان عبداهلل ناصر اخلميس  ٭
نوف ميال حمود امليال  ٭

دالل حبيب عبدالرزاق أحمد  ٭
منيره يوسف علي الراشد  ٭

رفاعى على رفاعى العتيبى  ٭
عائشه على حسني رجب  ٭

ابرار راضى عطيه احلربي  ٭
اروى احمد عبداهلل التركى  ٭

حسن احمد محمد البدر  ٭
رمي يوسف محمد عبداهلل  ٭

روان عبداهلل هاشم العوضى  ٭
هبه سالم محمد السدانى  ٭

منيره حمد مشعان حمود املشعان  ٭
ابرار جاسم محمد احلوشان  ٭

ابرار احمد عبداهلل على  ٭
شهد حسن عيسى الشطي  ٭

بدر عباس حسني نزر  ٭
دانه صالح سعيد عبداهلل جابر  ٭

زينب عادل اسماعيل القالف  ٭
علي فياض فياض  ٭

مرمي خليل اسماعيل محمد  ٭
حسن جابر عبداهلل حيدر  ٭

هندسة صناعية

روان عبداهلل يوسف جراغ احلداد  ٭
فجر ابراهيم علي الصالح الصويلح  ٭

الطاف بدر صالح املضيان  ٭
سعاد عبداهلل يوسف السويطى  ٭

عبداهلل عيسى عبدالعزيز اخلميس  ٭
ساره ابراهيم محمد صالح العلى العوضى  ٭

احمد عبداهلل على العبداهلل  ٭
صفيه على عبداهلل الصيرفى  ٭

بشاير نورى عبداهلل الربيعان  ٭
شيخه جمال بدر الدبوس  ٭

محمد احمد عبداهلل العطار  ٭
محمد شاكر عبدالعالى  ٭

حنان محمود عباس حسني  ٭
ابتهال منذر محمد املسباح  ٭

رايه حسني على الدبوس  ٭
دالل جاسم صالح ابودهام  ٭

بشاير يوسف يعقوب الشطى  ٭
جمانه حسن ابراهيم احلداد  ٭
شهد فاضل محمد علي شير  ٭

روان عادل حسني خاجه  ٭
منيره جاسم محمد سعد  ٭

بشاير مانع راضى محمد العنزي  ٭
اميان جاسم عباس الدريع  ٭

عبد الرحمن عادل عوض محمد  ٭
ابرار يوسف بدر القالف  ٭

اسماء عبدالصمد محمد اسماعيل  ٭
عبدالرحمن خالد حسونى الشمرى  ٭

زينب فهد جنم حميد  ٭
سكينه وائل كاظم القالف  ٭
فرح محمد عبداهلل زمانى  ٭
بدور سبتى محمد السبتى  ٭

هدير عيسى محمد اجليران  ٭
فيء عبداحملسن عبداهلل اخلرافي  ٭

احمد خالد عبدالعزيز القطان  ٭
ساره يونس ابراهيم االبراهيم  ٭

دانه احمد خليفه اخلضر  ٭
دانه عارف حسني القطان  ٭

مرمي احمد عبدالرحمن العبداجلادر  ٭
على عبدالكرمي محمد القالف  ٭
فاطمه جمال طاهر العبداهلل  ٭

نوره حسن صالح العلى  ٭
فاطمه انور حمد احلمد  ٭

فاطمه محمد صالح كلبان  ٭
نوره غالب عبداللطيف الفهد  ٭
لولوه عابد عبداهلل الرشيدي  ٭

نور ناصر محمد عاشور  ٭

محاسبة

فاطمه خالد حسني باقر  ٭
بشاير قاسم كاظم خضير  ٭

راشد طارق راشد عبدالرحيم  ٭
طارق رفاع محمد الرومى  ٭

امنه على جعفر احلداد  ٭
مرمي جاسم محمد شريف  ٭

شهد عادل عبدالرسول العوضى  ٭
حوراء محمود عباس شيشتر  ٭

عبدالعزيز فوزان محمد مندنى  ٭
سلطان سليمان عمران الفيلكاوي  ٭

بسمه سامى شايع املاجد  ٭
دالل عبدالرضا مصطفى ابراهيم  ٭

شهد وليد عبدالرزاق الشطى  ٭
ساره باسل محمد العلي  ٭

مهدى حسني عبداهلل عباس  ٭
ساره محمد مصطفى اسحق  ٭
علي فرج عبداالمير اشكنانى  ٭
محمد حسن محمد الكندري  ٭
بشار ابراهيم محمد جاسم  ٭

مرمي عبداهلل محمد ابراهيم  ٭
زهراء هيثم عبداحلسني عباس  ٭

تسنيم جمال عبدالعزيز البشاره  ٭
طيبه محمد إسماعيل االنصاري  ٭

امنه عبدالواحد احمد عبدالرحيم  ٭
نواف نبيل جاسم منصور  ٭
ضارى نبيل محمد االيوب  ٭

جنان محمد عبدالرزاق العبدالرزاق  ٭
مشارى مشعل احمد املنصور  ٭

عبدالوهاب بدر فاضل املطرود  ٭
نور عدنان عباس علي  ٭
مرمي عادل حامد العيد  ٭

عبدالرحمن راشد جوده الفضلى  ٭
بدر حسني عبداهلل الصفار  ٭

زينب فيصل عبد العزيز شهاب  ٭
محمد عبداهلل سلمان العريعر  ٭

لبرامج البكالوريوس بالفصل الدراسي األول في كل من جامعة الخليج و»األميركية« وجامعة الشرق األوسط

أسماء 708 طالب وطالبات مقبولين في البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة
صرح��ت األمني العام لألمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة باإلنابة 
د.فريدة العلي بأن اللجنة االشرافية للمنح والبعثات الداخلية قد اعتمدت 
قب��ول 708 طالب وطالبات في البعثات الداخلي��ة لبرامج البكالوريوس 
في كل من )جامع��ة اخلليج للعلوم والتكنولوجي��ا � اجلامعة األميركية 
في الكويت � جامعة الش��رق األوس��ط األميركية( وذلك من اصل 1068 
طالبا وطالبة تقدموا بطلباتهم، حيث مت القبول تطبيقا لسياس��ة القبول 
املعتمدة من مجلس اجلامعات اخلاصة التي تعطي األولوية ألعلى النسب 
ف��ي حدود املقاع��د املخصصة لكل تخصص. وقد كانت النس��ب الدنيا 

للمقبولني للفصل الدراسي األول 2010/2009 كما في اجلدول املرفق.
ودعت الطلبة املقبولني الى مراجعة املنش��آت التعليمية املقبولني فيها 
الس��تكمال اج��راءات القبول وتقدمي امتحانات القدرات واال فس��يعتبر 

قبولهم ملغى.
وأعلنت أن اللجنة االش��رافية وافقت على اتاح��ة الفرصة خلريجي 
الثانوي��ة من نظ��ام الفصلني لهذا الع��ام الذين لم يتمكن��وا من التقدم 
بطلباتهم للبعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس نظرا لصدور ش��هادات 
الثانوي��ة لهم ف��ي آخر يومني من فترة اس��تقبال الطلب��ات بالتقدم مع 
خريجي الفصل الصيفي الذين مت حتديد فترة استقبال طلباتهم من 23 

.2009/8/30 �
وأوضحت ان باب القبول للتقدم للبعثات الداخلية لبرامج الدبلوم في 
)الكلية األسترالية � كلية بوكهل � كلية الشرق األوسط األميركية( مازال 
مفتوحا حتى 20 اجلاري وميكن للطلبة الذين لم يحالفهم احلظ بالقبول 

د.فريدة العليفي برامج البكالوريوس التقدم لبرامج الدبلوم.

المقبولون في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ـ الجامعة األميركية في الكويت 
وجامعة الشرق األوسط األميركية الفصل األول 2010/2009

النسب الدنياعدد المقبولينالتخصص

محاسبة ـ خليج
علوم الكمبيوتر ـ خليج

إدارة نظم املعلومات ـ خليج
إعالم ـ خليج

لغة اجنليزية بتشعيباتها ـ إناث ـ خليج
إدارة أعمال بتشعيباتها ـ خليج

علوم الكمبيوتر ـ أميركية
تصميم جرافيكي ـ أميركية

لغة اجنليزية ـ أميركية
الوسائل اإلعالمية ـ أميركية

نظم معلومات ـ أميركية
محاسبة ـ أميركية

إدارة ـ أميركية
اقتصاد ـ أميركية
متويل ـ أميركية

هندسة الكمبيوتر ـ أميركية
الدراسات الدولية ـ أميركية

العلوم االجتماعية والسلوكية ـ أميركية
تسويق ـ أميركية

إدارة نظم املعلومات ـ شرق أوسط األميركية
تسويق ـ شرق أوسط األميركية
متويل ـ شرق أوسط األميركية

إدارة املوارد البشرية ـ شرق أوسط األميركية
هندسة صناعية ـ شرق أوسط األميركية

محاسبة ـ شرق أوسط األميركية

45
34
23
43
38
150
13
15
15
14
13
13
13
13
13
20
9
8
13
30
31
31
30
46
35

81.6
76.6
78.9
75.9
75.8
77.1
83.2
78.8
76.3
75.6
77

79.4
76.6
75.5
79.3
89.2
75.5
75.7
78

76.9
76.7
77.2
75.7
87.2
82.2


