
 16  الجامعة والتطبيقي  الخميس  ٦  اغسطس  ٢٠٠٩   
 من الكويتيين وأبناء الكويتيات محددي الجنسية وفترة التسجيل تبدأ األحد المقبل 

 الرفاعي: قبول ٦٣٦١ طالباً وطالبة في جامعة الكويت للفصل األول ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
 آالء خليفة

  أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
د.مثنــــى الرفاعي أنه قــــد مت قبول ٦٣٦١ طالبا 
وطالبة وهم إجمالي عــــدد الطلبة الكويتيني 
وأبناء الكويتيات محددي اجلنسية من خريجي 
املرحلة الثانوية املستوفني لشروط القبول والذين 
تقدموا بأوراقهم الى اجلامعة خالل فترة تسلم 
طلبات االلتحاق الــــى جامعة الكويت للفصل 
الدراســــي األول ٢٠١٠/٢٠٠٩ والتــــي انتهت في 

.٢٠٠٩/٧/٣٠
  واوضح انه حرص على ان تكون أسس قبول 
الطلبة واضحة للجميع فقد تقرر نشر النسب 
الدنيا للقبول في جميع التخصصات حسبما 
هو مبني في اجلدول املرفق، وأكد ان النســــب 
الدنيا للقبول في اجلامعة لهذا العام هي نفس 
النســــب التي أقرها مجلس اجلامعة في العام 
املاضي دون تعديل وهي ٧٠٪ للقسم العلمي أو 

٢٫٥٠ نقطة لنظام املقررات و٧٨٪ للقسم األدبي 
أو ٢٫٩٠ نقطة لنظام املقررات، وهي نفس النسب 

الدنيا املعمول بها منذ أعوام عدة.
  كما أوضــــح د.مثنى الرفاعي ان القبول في 
بعض الكليات قد مت بناء على املعدل املكافئ، 
فعلى سبيل املثال ان النسب املذكورة قرين كليات 
مركز العلوم الطبية هي املعدل املكافئ األدنى 
وهو محسوب بناء على نتائج امتحانات القبول 
التي أداها كل طالب باالضافة الى ٦٥٪ من نسبة 
الثانوية، أما النسب املذكورة قرين كلية العلوم 
الطبية املساعدة فهي املعدل املكافئ احملسوب بناء 
على نتائج امتحانات القبول التي أداها الطالب 
باالضافة الى ٧٠٪ من نسبة الثانوية، أما النسب 
املذكورة قرين كليات الهندسة والعلوم اإلدارية 
والبنات اجلامعية فهي املعدل املكافئ احملسوب 
بناء على نتائــــج امتحانات القبول التي أداها 
الطالب باالضافة الى ٧٠٪ من نسبة الثانوية. 

علما بأنه يشــــترط للتنافس على مقاعد مركز 
العلوم الطبية حصول الطالب على ٨٥٪ فأعلى 
في الشهادة الثانوية، أما للتنافس على مقاعد 
كلية الهندسة والبترول فيشترط حصول الطالب 
على ٨٠٪ فأعلى في الشهادة الثانوية، وللتنافس 
على مقاعد كلية العلوم الطبية املساعدة يشترط 
حصول الطالب على ٧٥٪ فأكثر في الشــــهادة 
الثانوية، أما بقية الكليات فيعتمد القبول فيها 
على نسبة الطالب في الشهادة الثانوية وليس 

على املعدل املكافئ.
  واضاف عميد القبول والتســــجيل انه على 
جميع الطلبة املتوقــــع تخرجهم من املدارس 
اإلجنليزية وثانوية املقررات تسليم شهاداتهم 
األصليــــة خالل يومي عمل من إعالن نتائجهم 
النهائية متهيدا للبت في قبولهم وحتديد موعد 

تسجيلهم في املقررات الدراسية.
  أما عن الطلبة غير الكويتيني، فأشار د.مثنى 

الرفاعي الى أنه ســــيبت في قبولهم قبل نهاية 
شهر أغسطس احلالي.

  كما أعلن عميد القبول والتسجيل ان فترة 
تسجيل الطلبة املستجدين في املقررات الدراسية 
ستبدأ األحد ٩ اجلاري وتستمر حتى اخلميس 
٢٠ اجلاري، وانه قد خصص موعد لتســــجيل 
طلبة كل كلية وفقا للجدول املرفق، كما ستقوم 
العمادة بإرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف 
النقالة للطلبة املستجدين بنتائج قبولهم وموعد 
تسجيلهم في املقررات الدراسية. فعلى جميع 
الطلبة مراعاة أهمية االلتزام باملواعيد احملددة لهم 
والتوجه الى صالة القبول والتسجيل بالشويخ 
حيث لن يســــمح للطالب بدخول الصالة بعد 
فوات املوعد احملدد. علما بأنه ال يشترط حضور 
الطالب شخصيا لتسجيل املقررات وميكن حضور 
من ينوب عنه بشرط وجود البطاقة األصلية 

للطالب ونسخة طلب االلتحاق.

  واضاف د.مثنى الرفاعي أنه ميكن للطلبة 
املقبولني معرفة موعد تسجيلهم من خالل صفحة 
www.reg.kuniv.edu. العمادة على شبكة اإلنترنت

kw علما بأن الطالب الذي لم يحضر في املوعد 
احملدد له سيسمح له بإمتام عملية التسجيل 

يوم اخلميس املوافق ٢٠٠٩/٨/٢٠.
  وفي نهاية حديثه تقدم د.مثنى الرفاعي عميد 
القبول والتسجيل بجامعة الكويت بأطيب التهاني 
للطلبة املستجدين وذويهم مبناسبة قبولهم في 
جامعة الكويت مطالبا إياهم ببذل املزيد من اجلهد 
في دراستهم للحفاظ على جناحهم وتفوقهم. 
كما تقدم بالشكر ملوظفات إدارة القبول بالعمادة 
وجميع املوظفني املشاركني في عمليات القبول 
جلهودهم الطيبة وتعاونهم املؤثر في إجناح 
عملية قبول الطلبة املستجدين للفصل األول 
٢٠١٠/٢٠٠٩ وخاصــــة ندى املطلق مديرة إدارة 

القبول، وفيما يلي اسماء املقبولني: 

 ٭  احمد محمد ابراهيم حسن
 ٭  احمد محمد عبد جبار

 ٭  أحمد محمد عبدالرحيم الكندري
 ٭  احمد محمد مطلق العتيبي

 ٭  احمد محمود خضير التركماني
 ٭  احمد منصور احمد احلجي

 ٭  أحمــــد ناصــــر مطلق دعســــان 
اعليه

 ٭  اسامه حمد ابراهيم السداني
 ٭  إسماعيل غسان محمد الفرحان

غاطــــي  فرحــــان   ٭  إســــماعيل 
الرشيدي

 ٭  انور اسماعيل ابراهيم التميمي
 ٭  باســــل فــــواز غــــازي القريفــــه 

املطيري
 ٭  بدر سالم ناصر املطيري

 ٭  بدر صالح عبداهللا التركيت
 ٭  بدر عبداحلميد عبداهللا املعتوق
 ٭  بدر عبدالعزيز مرزوق اخلالدي
 ٭  بدر مبارك صالح سهو الشمري

 ٭  بدر محمد احمد الشمري
 ٭  بدر ناصر بدر مكي

 ٭  بندر محمد رجاء الرشيدي
 ٭  بندر مريبد محمد الرشيدي

 ٭  بندر نادر مجبل الشمري
 ٭  بندر ياسني مزعل الشمري

 ٭  تركي خالد خميس متلع
 ٭  تركي عثمان عبداهللا العثمان

 ٭  ثامر بدر قضيان العازمي
 ٭  ثامر محمد بطيحان املطيري
 ٭  جابر حسن محمد الرشيدي

 ٭  جابر سالم نافع الرشيدي
 ٭  جابر علي محمد املطيري

 ٭  جار اهللا محمد سالم املري
 ٭  جاسر مطلق جاسر املرد

 ٭  جاسم ديهان قاسم العميري
 ٭  جاسم سامي جاسم كلداني

 ٭  جاسم عيسى جاسم السيافي
 ٭  جراح عادل عبدالعزيز النهام

 ٭  جعفر شاكر علي القالف
 ٭  جمال علي حسني العتيبي
 ٭  حامد مبارك حامد املطيري

 ٭  حجرف ناصر فالح احلجرف
 ٭  حسن خالد رجب بوشهري

 ٭  حسن رضاحسني شرف
 ٭  حسن شاكر عبدالكرمي جاسم

رجــــب  عبداخلضــــر   ٭  حســــني 
العابدين

 ٭  حسني عدنان حسني يوسف
 ٭  حسني علي الفضلي

 ٭  حسني قاسم حسني الكندري
 ٭  حسني محسن عفاش العنزي

 ٭  حسني محمد جمعة يعقوب
 ٭  حسني محمد عايش احلمد
 ٭  حمد أمين خالد الرويشد
 ٭  حمد خالد احمد التويتان
 ٭  حمد خالد مطلق احلضني

 ٭  حمد طارق سعود اخلضير
 ٭  حمد غنيم فالح الرشيدي

 ٭  حمد محمد عبداحملسن املقاطع
 ٭  حمد يوسف محمد عبداهللا

 ٭  حمود ناصر حمود العجمي
 ٭  خالد عبداهللا هادي العجمي

 ٭  خالد فرحان عبداهللا العجمي
 ٭  خالد فيصل أحمد محمد

 ٭  خالد محمد اسلم
 ٭  خليل طليحان سمار املطيري
 ٭  داود عبدالعزيز جاسم القطان
 ٭  درويش سالم درويش ضيف
 ٭  راشد رشدان سيف الهاجري

 ٭  راشد فالح سالم بن غراب
 ٭  رايد عقيل مرزوق صالح

 ٭  ردهــــان محمد حمــــود الردهان 
املوسي

 ٭  زكريا حسني علي الشواف
 ٭  سالم حمد ارشيد مبارك

 ٭  سالم خالد احلميدي اخلالدي
 ٭  ســــالم رعد داخل مسير عكاش 

جنديل
 ٭  سالم صالح محمد املري

 ٭  ســــالم عبدالرحمــــن عايــــض 
املطيري

 ٭  سعد خشان األسود احلسيني
 ٭  سعد عبداهللا سعد املطيري
 ٭  سعد مناور محمد العازمي

 ٭  سعود بداح نزال الهرشاني
 ٭  سعود زيد عبداهللا املطيري

 ٭  سعود سالم سعود السليمان
 ٭  سعود مبارك حمد العجمي
 ٭  سعود محسن علي العجمي
 ٭  سعود مرشد مارق العتيبي

 ٭  ســــعود نايف عبداهللا حســــني 
البناء

 ٭  سلطان عواد ظاهر السعيدي
 ٭  سلطان عيد عايض العتيبي
 ٭  سلطان محمد فاضل العنزي

 ٭  سلمان عادل علي الكندري
 ٭  سليمان ماجد سليمان العنزي

 ٭  سند حميد حبيب علي كرم
 ٭  سيد علي أحمد إبراهيم الشماع

 ٭  شــــاهني عبداحلميــــد يوســــف 
الشاهني

 ٭  شاهني عبداللطيف محمد غريب
محمــــد  عبدالعزيــــز   ٭  صالــــح 

اخلليفي
 ٭  صالح مبارك محمد احلسيني

 ٭  صالح محمد عبداهللا الصريعي
 ٭  صغير حمد حسن العجمي

 ٭  منيره محمد ضاوي النصافي
 ٭  منيره محمد يحيى اليحيى
 ٭  منيره ناصر سعود الهدبه
 ٭  مها جاسم حسن عبداهللا
 ٭  مها جمال ناصر الطخيم

 ٭  مها زيد الهبي العازمي
 ٭  مها عبدالرحمن عايض العتيبي

 ٭  مها ناصر جلوي الشمري
 ٭  مها هويدي لفته العصيمي

 ٭  موضي احمد سلطان السالم
 ٭  موضــــي تركــــي محمــــد اللذيذ 

العنزي
 ٭  موضي سليمان داود املروان

 ٭  موضي محمد دغيمان العازمي
 ٭  موضــــي وليــــد عبدالعزيز مال 

اهللا
 ٭  مي رجعان سعد سالم

 ٭  مــــي محمــــد عبــــداهللا جفــــني 
الرشيدي

 ٭  ميثا فهد محمد العجمي
 ٭  ناديه سعد فرحان العازمي

 ٭  ناديه سعود ذياب الديحاني
 ٭  ناديه عيد صالح البرازي

 ٭  ناديه ناصر محمد املطيري
 ٭  ندا خليفه عبداهللا سويدان

 ٭  ندى عبدالصاحب جابر الهندال
 ٭  ندى علي عبداهللا علي

 ٭  نسيبة بدر سليمان القصار
 ٭  نسيبه عادل محمد العنجري

 ٭  نفله براك مطلق العازمي
 ٭  منشه شحاذه راجي املطيري

 ٭  نهي مشعل سعد املطيري
 ٭  نوال حسن عبداهللا االنصاري

 ٭  نوال سالم فالح الرشيدي
 ٭  نوال شخير خدعان العازمي
 ٭  نوال عبداهللا شارع الظفيري

 ٭  نور احمد راضي املطرود
 ٭  نور بدر رجب البدر

 ٭  نور ثامر مبارك القمالس
 ٭  نور جمال احمد حديد

 ٭  نور عبدالرحمن محمد الرويشد
 ٭  نور ناصر محمد الرويح

 ٭  نور ناصر يوسف الفريح
 ٭  نورا علي عبدالعزيز شبيب

 ٭  نورا مشعل نافل بويابس
 ٭  نورة دعيج خليفة العدواني
 ٭  نورة عبدالكرمي علي اجلريد
 ٭  نوره برغش محمد العجمي

 ٭  نوره خالد عوض العنزي
 ٭  نوره دغيم سلمان املطيري

 ٭  نوره سعود عبداهللا العتيبي
 ٭  نوره عادل يوسف بوحميد

 ٭  نوره عبدالرحمن احمد احلجي
 ٭  نــــوره عبــــداهللا يوســــف روح 

الدين
 ٭  نوره فيصل احمد شير

 ٭  نوره محمد عبداهللا الوزان
 ٭  نوره مصلط مطلق املطيري
 ٭  نوره ناجي سليمان الياقوت

 ٭  نوره ناصر فهد السويد
 ٭  نوريه مرزوق فهد العازمي

 ٭  نوف احمد عبدالعزيز الدوب
 ٭  نوف سعد نايف العنزي

 ٭  نوف سعود عبيد الرشيدي
 ٭  نوف فهد غازي الرشيدي

 ٭  نوف فهد محيل الصالل
 ٭  نوف مطلق خالد املطيري

 ٭  نوف نبيل عبداللطيف الناصر
 ٭  نوف هادي حسن حمود

 ٭  هبه اشرف اسعد الشلقاني
 ٭  هبه جابر حزام الشريفي

 ٭  هبه صالح مبارك العجمي
 ٭  هبه مفلح محمد الصليلي
 ٭  هدى هليم بقان الشمري

 ٭  هديل صباح محسن عامر
 ٭  هديل عبدالعزيز حمد الرومي
 ٭  هديل علي عبدالهادي العازمي

 ٭  هال ابراهيم عيد الرشيدي
 ٭  هال شمالن عبداهللا الرومي

 ٭  هناء احمد محمد ناصر
 ٭  هناء فالح عبداهللا العنزي
 ٭  هنادي فالح علي العنزي

 ٭  هنادي مصبح مطلق العازمي
 ٭  هند سالم سعد الفجي

 ٭  هند عبدالهادي غايب العازمي
 ٭  هند محمد غزاي العتيبي

 ٭  هند يوسف حسن االنصاري
 ٭  هنوف وليد سعد املسعود

 ٭  هيا حمد خلف السميري
 ٭  هيا دهيران مرمح ابا اخليل

 ٭  هيفاء عبداللطيف صقر الفهد
 ٭  وجن عصام الطبطبائي

 ٭  وسن أحمد عبدالرزاق القالف
 ٭  وضحه براك عوض صنيتان
 ٭  وضحه فالح محمد الهاجري
 ٭  وضحي شاهر بداح املطيري
 ٭  وعد منصور محسن العجمي

 ٭  وعود احمد فالح العازمي
 ٭  وفاء صطام العتيبي

 ٭  ياسمني عبدالعزيز ابراهيم علي
عبــــداهللا  مضحــــي   ٭  ابراهيــــم 

العتيبي
 ٭  أحمد عبداهللا اجفني العازمي

 ٭  احمد امين علي النجاده
 ٭  احمد خالد محمد الهاجري
 ٭  أحمد سامي إبراهيم بوزيد

 ٭  احمد سعد صلبوخ الرويعي
 ٭  احمد سليمان يحيى سليمان
 ٭  احمد عبدالوهاب احمد احمد
 ٭  احمد محمد ابراهيم الفصام

 ٭  لطيفه عبداهللا حسني الشمري
 ٭  لطيفه مساعد فهد العثمان

 ٭  لطيفه يوسف ناصر الصميعي
 ٭  ملياء ثامر منيزل العنزي
 ٭  لولوه توفيق خالد الدايل

 ٭  لولوه سامي سلطان الشايع
عيســــى  عبــــداهللا   ٭  لولــــوه 

العبداجلادر
 ٭  لولوه فرج محمد احلويلي
 ٭  ليلى صباح عبداهللا ناصر
 ٭  مراحب صباح ربيع محمد
 ٭  مرزوقه زايد هزاع العازمي
 ٭  مروة عامر حسن العزاوي
 ٭  مروه خليل ابراهيم اخللف

 ٭  مــــرمي إبراهيــــم ســــعد إبراهيم 
املانع

 ٭  مرمي احمد حسن ابراهيم
 ٭  مرمي ايوب مصطفي حسن

 ٭  مرمي جمال عبداحلميد املطوع
 ٭  مرمي حسن جمعه دشتي

 ٭  مرمي خالد ابراهيم العبداحملسن
 ٭  مرمي خالد احمد السيف

 ٭  مرمي خالد احمد سند
 ٭  مرمي خليفه راشد املذن

 ٭  مرمي سالم مطر الشمري
 ٭  مرمي سعد مطلق العتيبي
 ٭  مرمي صالح فهد اخلرجي

 ٭  مرمي صالح علي االمير
 ٭  مرمي عبدالكرمي علي قمبر غلوم

 ٭  مرمي عبداهللا مطلق الهاجري
 ٭  مرمي علي عبدالعزيز مراد
 ٭  مرمي علي عبداهللا البليس

 ٭  مرمي عيسى عثمان األنصاري
 ٭  مرمي محمود جاسم بودستور
 ٭  مرمي موسى عاشور املاجدي
 ٭  مرمي ناصر يعقوب احلسن

 ٭  مزيان محمد عبداهللا املعجل
 ٭  مشاعل ثامر حمود الشمري

 ٭  مشاعل رجعان خالد العازمي
 ٭  مشاعل رحيل محسن الشمري

 ٭  مشاعل رشيد خلف الشمري
 ٭  مشاعل شداد مساعد العازمي

 ٭  مشــــاعل قاســــم ناصر حســــن 
الشويكر

 ٭  مشاعل نادر محمد الدوسري
 ٭  معالي عبدالناصر احمد الناصر

 ٭  مالك حمدي حمود املطيري
 ٭  مالك ناصر عيد السويحل

 ٭  مليحه فيصل وسمي الوسمي
 ٭  منار راشــــد عبداجلبــــار علوان 

الشراد
 ٭  منار سالم عبدالكرمي الشمري

 ٭  منار صالح غامن اخلالدي
 ٭  منار عادل دحام الشمري

 ٭  منار مشعل تركي العنزي
 ٭  منال طالب اسماعيل دنبوه

 ٭  منال ناصر سليمان الرشيدي
 ٭  مناير سليمان محمد املطيري
 ٭  مناير عبداهللا سعد العدواني

 ٭  منى راشد رجعان العازمي
 ٭  منى زايد مزيد زايد املطيري

 ٭  منى عبداهللا مبارك املنديل
 ٭  منى علي احمد الناصر
 ٭  منى علي خليل العنزي
 ٭  منى فهد سعد العجمي

 ٭  منى فهيد مجالد العازمي
عبدالعزيــــز  احمــــد   ٭  منيــــرة 

الدوسري
 ٭  منيرة عبدالستار أحمد املال
 ٭  منيرة فهد معجب الهاجري

 ٭  منيرة مصلح جلوي العنزي
 ٭  منيرة ناصر فهد املطيري

 ٭  منيره حبيب خالد احلمدان
 ٭  منيره ضافي محمد املطيري

 ٭  منيره عبدالعزيز فهد الوهيب
 ٭  منيره عبداهللا محمد العجمي

 ٭  منيره غنام ناصر القريني
 ٭  منيــــره مبــــارك عامــــر ارطــــام 

العجمي
 ٭  منيره متعب زيد البصمان

 ٭  عنود عيد عبيان الرشيدي
 ٭  عنود مجبل بداح العازمي

 ٭  عهد الفي زايد الديحاني
 ٭  عهد مبارك عبداللة املطيري
 ٭  عهود جاسم احمد احلشاش
 ٭  عهود سرور حماد العازمي

 ٭  عهود شبيب بريكان العجمي
 ٭  عهود عبداهللا محمد ابو الهوس

 ٭  عهود عواد خليف الشمري
 ٭  عهود عيد هجاج الرشيدي

 ٭  عواطــــف ضويحــــي عــــوض 
الرشيدي

 ٭  غادة هالل إبراهيم الهولي
 ٭  غاليه محمد ابجاد الشامي

 ٭  غدير خشمان سلطان السهلي
 ٭  غدير زكريا ابراهيم بوزيد

 ٭  غدير مبارك غازي الصليلي
 ٭  غدير ندى ساير العنزي

 ٭  غنيمة علي صالح العنزي
 ٭  فاطمة احمد طاهر اجلعفر
 ٭  فاطمة شاكر نوري اجباره

 ٭  فاطمــــة عبداحلكيــــم عبدالغفار 
العوضي

 ٭  فاطمة عماش محمد العجمي
 ٭  فاطمة محمد حسني رضا

 ٭  فاطمة مهند صاحب القزويني
 ٭  فاطمة ناصر محمد زينل

 ٭  فاطمة اله كرم ليراوي
 ٭  فاطمة جحيل فرج فرحان

 ٭  فاطمة حامد جعفر الهاشمي
 ٭  فاطمة حسن علي سعدون

 ٭  فاطمة حمد عبدالعزيز الفالح
 ٭  فاطمة حمدان فهد الصالح
 ٭  فاطمة خالد علي املرهون

 ٭  فاطمة خالد علي مهدي
 ٭  فاطمة صالح حبيب الشمري

 ٭  فاطمة ضرغام عبداهللا املتروك
 ٭  فاطمة عبدالعزيز خليل الراشد

 ٭  فاطمــــة عبدالعزيــــز محســــن 
املطيري

 ٭  فاطمة عبداهللا محمد ماحسني
 ٭  فاطمة عبداهللا ياقوت العواد

 ٭  فاطمة مناحي محمد الرشيدي
 ٭  فاطمة مناع عبداهللا مشخص

 ٭  فاطمة مهدي حسني عباس
 ٭  فاطمة يوسف سكران الظفيري

 ٭  فجر ابراهيم احمد الفيلكاوي
 ٭  فجر اسعد عامر ابو قذيله

 ٭  فجر جاسم عبدالعزيز الرقوه
 ٭  فجر جلوي ناصر العازمي
 ٭  فجر خالد عبداهللا اخلياط

 ٭  فجر خالد عيسى الراشد
 ٭  فجــــر ســــعود راشــــد احلباج 

العازمي
 ٭  فجر سليمان عبداهللا العمير

 ٭  فجر عبدالرحمن مطر الشمري
 ٭  فجر عبدالرحمن املعوشرجي

ابراهيــــم  عبدالرحيــــم   ٭  فجــــر 
ابراهيم

 ٭  فجر علي ناصر الصليهم
 ٭  فجر مشعل سلطان املشعل

 ٭  فجر مطلق رجعان اخلصيلي
 ٭  فرح احمد عبدالوهاب الشايجي

 ٭  فرح خليفه مساعد حماده
 ٭  فرح طالــــب ســــيد عبداحلميد 

الرفاعي
 ٭  فرح عبدالرحمــــن عبداهللا علي 

يوسف
 ٭  فرح ناجي ابراهيم االبراهيم

 ٭  فرح ناصر سلمان الهبيده
 ٭  فرح هويدي راشد البذالي

 ٭  فضه قذيالن سلطان املطيري
 ٭  فوز عدنان سليمان بورسلي

 ٭  في فيصل علي فرج
 ٭  قمرة معزي عليان املطيري

 ٭  قيروان صالح عبداهللا احلنيان
 ٭  كوثر سالم ظاهر كرم

 ٭  جلني محمد ثاني التويتان
 ٭  لطيفة مشعل هالل العتيبي

 ٭  لطيفه أحمد سعود البصيري

 ٭  سارة ملام صياح العازمي
 ٭  سارة متروك ساير العتيبي

 ٭  سارة محمد احمد عبدالواحد
 ٭  سارة محمد جاسم الباطني
 ٭  سارة محمد سعيد املطوع

 ٭  سارة محمد جنيب محمود شوقي 
االيوبي

 ٭  ســــارة مســــاعد محمد الســــبع 
احملمد

 ٭  ســــارة منصور احمــــد البندري 
القطان

 ٭  سارة ناصر محمد السريع
 ٭  سارة وليد عبداهللا الشرقاوي
 ٭  سارة يونس محمد بن محمود

 ٭  سندس بدر ناصر احلمد
 ٭  سهير ماجد عبيد الدوسري

 ٭  سوسن مصطفي عبداهللا محمد
 ٭  شروق باتل مبارك الدويله

 ٭  شروق ملفي صالح املطيري
 ٭  شريفة عواد علي العنزي

 ٭  شريفة غامن محمد البنوان
 ٭  شريفة مشعل عبداهللا املسعد

 ٭  شماء زيد عايد اجلنفاوي
 ٭  شهد احمد عبدالكرمي مطر

 ٭  شهد سالم أحمد الزايد
 ٭  شهد سيف سعود الدويله
 ٭  شهد مجبل سمري عبداهللا

 ٭  شهد مصطفي رجب اشكناني
 ٭  شهد وائل عبدالرحمن العيسي

 ٭  شوق احمد خلف احلربي
 ٭  شوق أحمد عبداهللا املطيري

 ٭  شوق سالم جلوي جلوي
 ٭  شيخة فهد فارس الشامي
 ٭  شيخه احمد محمد الغامن

 ٭  شيخه بدر عبدالرحمن الشويب
 ٭  شيخه حمود ابراهيم العبيان

 ٭  شــــيخه عبدالعزيــــز عبــــداهللا 
الزومان

 ٭  شيخه عبداهللا مساعد العبيدان
 ٭  شيخه فهد محسن ملهي

 ٭  شيخه فيصل رافع الديحاني
 ٭  شيخه كرمي طعمه ماهود

 ٭  شيخه محمد عبدالرحمن املال
 ٭  شيخه ناجي عبداهللا مبارك

 ٭  شيماء احلميدي حسني املطيري
 ٭  شيماء عماد يعقوب علي

 ٭  شيماء يوسف مصطفي عبداهللا
 ٭  صفاء أحمد عبدالعزيز املذن
 ٭  ضحى بداح مطلق املطيري
 ٭  ضحى جنم عبداهللا الشراح

 ٭  طفله جمال زيد البصمان
 ٭  طيبه صالح علي الشيخ

 ٭  عائده عيسى مبارك الزنكي
 ٭  عائشة فهد عبدالرحمن اللهو

 ٭  عائشة فيصل فهد القروي
 ٭  عائشة هاشم محمد املاجد
 ٭  عائشه حسن حسني الزايد

 ٭  عائشه حسني علي الهويدي
 ٭  عائشه خالد علي القطان

 ٭  عائشه صالح راشد الغيث
 ٭  عائشه عقيل عبداهللا اإلبراهيم
 ٭  عائشه حلسن محمد الرمايتي

 ٭  عائشه محمد هادي العازمي
 ٭  عائشه ناصر عيد بن عبيد
 ٭  عاليه فالح قبالن العازمي
 ٭  عاليه محمد فهيد العجمي

 ٭  عايشه عيد عايش الرشيدي
 ٭  عبير علي عبداهللا احمد

 ٭  عبير مبرد مبارك العازمي
 ٭  عبير معزي عليان املطيري

 ٭  عذاري خليل عبدالكرمي شموه
 ٭  عريب يعرب قحطان الفوزان
 ٭  عسلي عبيد خضران املطيري
 ٭  عفاف فهد هويدي الهرشاني
 ٭  عفيفه لفته سلمان حسناوي

 ٭  علياء حمد العازمي
 ٭  علياء مفلح سعود االصفر
 ٭  عنان عماد مبارك العيسي

 ٭  عنود راضي دوش الشمري
 ٭  عنود عبداهللا بدحان السليماني

 ٭  دالل انور ناصر العريفي
 ٭  دالل حسن عبداهللا الشراح

 ٭  دالل سعد مجبل العازمي
 ٭  دالل علي حمدان العتيبي
 ٭  دالل علي محمود حسني

 ٭  دالل فاروق عبداحملسن املتروك
 ٭  دالل فوزي ابراهيم الشريده

 ٭  دالل مبارك سعد اخلنني
 ٭  دالل محمد عبدالرحمن املال

 ٭  دالل محمد علي املطيري
 ٭  دالل محمد قاطع الشمري
 ٭  دالل محمد قبالن العريف

 ٭  دليل راشد شاجع العجمي
 ٭  رحاب مبارك عجاج الصليلي

 ٭  ردينــــه فيصــــل عبداحملســــن 
الهاشم

 ٭  رسمه حصني سعد العجمي
 ٭  رفعه عبداهللا فرحان الرشيدي

 ٭  رقيه عبداهللا احمد دشتي
 ٭  رهف شقير فرج املطيري
 ٭  روان جياد ثامر الشمري

 ٭  روان خالد سعود لذيذ العنزي
 ٭  روان راشد كرمي شمشول راشد 

الرشيدي
 ٭  روان سعود ربيح مصبح

 ٭  روان عبداهللا فهاد العجمي
 ٭  روان علي محمد الدويله

 ٭  روان محمد هديان خميس
 ٭  روان ناجي عبداملجيد الفودري

 ٭  رمي احمد محمد الغضوري
 ٭  رمي حريبي مزلوه الظفيري
 ٭  رمي حميدي عطيه السعيدي

 ٭  رمي خالد محمد املظفر
 ٭  رمي زبن مناور الرشيدي
 ٭  رمي سالم صالح العازمي

 ٭  رمي سعود ضبيعي احلريجي
 ٭  رمي صالح احمد محمد

ابراهيــــم  عبدالوهــــاب   ٭  رمي 
التركيت

 ٭  رمي عماش عبداهللا املطيري
 ٭  رمي فراج فالح هزاع املطيري

 ٭  رمي محمد دليج الشالحي
 ٭  رمي نواف شحاذه املطيري

 ٭  زهراء جاسم محمد زمان
 ٭  زهراء عادل حسن الشواف
 ٭  زهراء كاسب محمد عباس

 ٭  زهراء وليد علي ابل
 ٭  زهره عبدالرضا حجي املهدي
 ٭  زينب حمزه عباس اجلريدان

 ٭  زينب عادل احمد عبداهللا
 ٭  زينب علي مختار الصراف

 ٭  زينب محمد جاسم الزيد
 ٭  زينب محمد حسني باقر

 ٭  سارة تركي رميح املطيري
 ٭  سارة سعدون فارس العازمي

 ٭  سارة عيد جمعان الونده
 ٭  سارة فؤاد محمد العوضي

 ٭  سارة فالح حسن العباد
 ٭  ســــارة محمــــد ناصــــر تركــــي 

العتيبي
 ٭  سارة أحمد محمد العازمي

 ٭  سارة حجي علي محمد علي
 ٭  سارة حسني علي كمال

 ٭  سارة خالد عبداهللا الهدهود
 ٭  سارة داوود سليمان مال اهللا

عبدالرحمــــن  رشــــيد   ٭  ســــارة 
الواليتي

 ٭  سارة سالم عيسى بو هادي
 ٭  سارة سعود باني العازمي
 ٭  سارة سعيد راشد ابوساره

 ٭  سارة عبدالعزيز احمد الكندري
أحمــــد  عبداحلســــني   ٭  ســــارة 

الصراف
 ٭  ســــارة عبدالــــرزاق ســــلطان 

النجدي
 ٭  سارة عبداهللا ماطر الرشيدي

 ٭  سارة عبدالهادي عامر العجمي
 ٭  سارة علي محسن اجلعفر
 ٭  سارة فهد جاسم السلطان
 ٭  سارة فهد خليفة الصالل

 ٭  إميان عوض ســــيد نعمه السيد 
عوض

 ٭  اميان فهد حسني العازمي
 ٭  اميان مبارك شاهر الهاجري

 ٭  اميان مبارك فالح العازمي
 ٭  إميان هاني محمد سليمان
 ٭  بتالء وحيد علي الصباغ
 ٭  بتله حمد حسني الدويله

 ٭  بتله مسعود علي الرشيدي
 ٭  بدريه احمد عبداهللا الكندري
 ٭  بدريه سهل عايض العتيبي

 ٭  بدريه مساعد عوض املطيري
 ٭  بدريه نامي حويل العازمي

 ٭  بدريه يوسف جاسم الوزان
 ٭  بدور عبدالرزاق حمود العنزي

 ٭  بزه حجي عثمان احلالبيك
 ٭  بشائر جمال جدي الرشيدي

 ٭  بشائر مديرس محمد املديرس
 ٭  بشاير بدر عبداهللا الشمري

 ٭  بشاير حمود عبداهللا العتيبي
 ٭  بشاير طالل محمد املطيري

 ٭  بشاير عبدالعزيز حسن علي
 ٭  بشاير عبداهللا محمد بلوشي

 ٭  بشاير ملاس سند الشمري
 ٭  بشاير مرزوق مصبح العازمي

 ٭  بشاير نايف مجبل الشمري
 ٭  بشاير هزاع زيد املطيري

 ٭  بشــــري عبداحلميــــد يوســــف 
الكنعان

 ٭  بيبي ثابت يوسف علي
 ٭  بيبي فيصل عبدالرسول عبدالهادي 

معرفي
 ٭  حترير خلف ملوح الصليلي

 ٭  حترير دغيم سعود الضويحي
 ٭  حترير رحيل راهي الفضلي
 ٭  حترير ساير عيد الظفيري

 ٭  حترير شباب محمد السبيعي
 ٭  حترير طالب حسني القطان

ســــالم  عبدالعزيــــز   ٭  حتريــــر 
الشمري

 ٭  حترير علي فرج السليماني
 ٭  حترير فارس حجي املصعب

 ٭  حترير فهد هليل العنزي
 ٭  حترير فهيد خالد العجمي
 ٭  حترير كامل سعود شبرم

 ٭  حترير مبارك جمعان الرشيدي
 ٭  حترير محمد سيف البذالي
 ٭  حترير محمد نهار املطيري

 ٭  حترير مشعل هالل العتيبي
 ٭  تسنيم جعفر عمران اجلمعة
 ٭  متاضر يوسف احمد فناهي

 ٭  تهاني حبيب عبداهللا املطيري
 ٭  تهاني سعود دليم العازمي

 ٭  تهاني سعود مبارك الرشيدي
 ٭  تهاني محمد عواد العازمي

 ٭  جمانه ناصر سالم االنصاري
 ٭  جميلة محمد دغيمان العازمي

 ٭  جنان زيد مزيد الهاملي
 ٭  جنان سلمان محمد أشكناني

 ٭  جنان فيصل علي املهدي
 ٭  جنان يوسف احمد عبدالرضا

ســــعد  اهللا  ضيــــف   ٭  جواهــــر 
العتيبي

 ٭  جواهر محمد حميد العنزي
 ٭  جواهر مفلح فهيد احلماد

 ٭  جــــوزاء صقر ســــعودالقهيدي 
املطيري

 ٭  حسناء توفيق احمد اجلراح
 ٭  حصة أحمد عبداهللا األحمد

 ٭  حصــــة حســــني ناصــــر اخلنني 
العجمي

 ٭  حصه سليمان محمد صالح
 ٭  حصه قمبر حامد بوقمبر

 ٭  حصه هادي هالل الديحاني
 ٭  حنــــان ابراهيــــم محمــــد غلوم 

حسني
 ٭  حنان حسني علي مخصيد

 ٭  حنان راشد مرزوق العتيبي
ســــعود  عبدالعزيــــز   ٭  حنــــان 

السحيب
 ٭  حنان محمد سعد الرشيدي
 ٭  حنان نوران عوض فرحان
 ٭  حنني عبداهللا محمد احمد

 ٭  حوراء احمد خليفة حسني
 ٭  حوراء أحمد محمود املعراج

 ٭  حوراء حسني سيد عباس سيد 
علي

 ٭  حوراء عبداهللا جواد الرشيد
 ٭  حوراء علي عبداهللا عبد علي
 ٭  حوراء محمود عبداهللا بخش
 ٭  حوريه منيخر راشد االصقه

حمــــزه  عبــــاس   ٭  خديجــــة 
عبدالرحمن

 ٭  خديجه احمد محمد الكندري
 ٭  خديجه خالد موسى كاكولي

 ٭  خلود احمد جاسم السعد
 ٭  خلود سعد سرحان العنزي

 ٭  خلود علي سعد املرشاد
 ٭  دارين عادل بدر حسني

 ٭  دانة احمد عبدالرحمن ذياب
 ٭  دانه جراح جاسم الوزان

 ٭  دانه خليفه عبدالرحمن نصار
 ٭  دانه عدنان عبداهللا مزعل
 ٭  دانه فهد مبارك الرشيدي

عبدالعزيــــز  فيصــــل   ٭  دانــــه 
املقيصيب

 ٭  دانه محمد عبدالرحمن السنان
 ٭  دانه نبيل احمد البالول

 ٭  دعاء عبداهللا محمد احلوطي
 ٭  دالل أحمد علي الفريح

 اآلداب
 ٭  ابرار حماد ثامر املطيري

 ٭  ابرار سعود فالح الوسمي
 ٭  ابرار عبيد سرور العتيبي

 ٭  أبرار محمود محمد الصراف
 ٭  ابرار يوسف عبداهللا حيدر

 ٭  اجواء يوسف محمد الضاحي
 ٭  احرار عبداهللا عيد العنزي

البخيت   ٭  احــــالم احمــــد ســــعد 
الديحاني

 ٭  احالم سليمان عبداهللا السعدي
 ٭  ارزاق خالد حمد اجليران
 ٭  أريج أحمد راهي احلطاب
 ٭  اريج داود عبداهللا محمد

 ٭  اريج عبدالكرمي محمد املطيري
 ٭  اسراء عارف محمود عبداهللا

 ٭  اســــراء عبدالرســــول عبــــداهللا 
القطان

 ٭  اسراء عبدالعزيز علي الراشد
 ٭  اسراء عبداحملسن أحمد الشطي

 ٭  اسراء ناصر عبداهللا الغامن
 ٭  أسرار عماد كرمي جاسم السعيد
 ٭  اسرار ناصر عبدالكرمي الفضلي

 ٭  أسماء أحمد جاسم الدخيل
 ٭  اسماء اعبيان عبداهللا العجمي

 ٭  أسماء تركي محمد العازمي
 ٭  اسماء خلف مبارك العازمي
 ٭  اسماء سالم سفر الديحاني

 ٭  اسماء سعود عبداهللا املطيري
 ٭  اسماء وليد عبداهللا القطامي

 ٭  اشواق خميس محمد العازمي
 ٭  افراح جمال عبداهللا اخلشان

 ٭  أفراح سعد ثميل الشمري
 ٭  أفراح صالح فالح سالم

 ٭  افراح عاطف صالح الشهاب
 ٭  افراح عواض رفاعي املطيري
 ٭  افراح فالح عبداهللا املطيري
 ٭  افراح فيصل مفرح اجلميلي
 ٭  افراح مرزوق سلطان مبارك
 ٭  افنان سامي عثمان العثمان

 ٭  أفنان عبداهللا محمد العيسي
 ٭  اقبال الفي سعد الرشيدي

 ٭  االء حسني خلف علي
 ٭  االء فاضل محمد الصراف

 ٭  البتول محمود مراد اشكناني
 ٭  البندري حمد ذياب العجمي

نشــــمي  مبــــارك   ٭  اجلوهــــره 
الضفيري

 ٭  الطاف مبارك محمد العجمي
 ٭  الطاف ناصر عبداهللا القبندي
 ٭  العنود جمال ناصر بورسلي

 ٭  العنــــود عبدالرحمــــن منــــوخ 
اخلالدي

 ٭  العـنــــود مـــــرزوق عـــــــوض 
اجلويسري

 ٭  العنود نهار خلف السعيدي
 ٭  الهام عادل عباس خان

 ٭  الهنوف مبارك متعب املطيري
 ٭  أمانــــي عبداللطيــــف مدربــــي 

الكندري
 ٭  أماني عبداهللا مشرع العتيبي

 ٭  اماني علي حماد الشمري
 ٭  اماني موسى حاجيه حيدر

 ٭  امثال راشد فهد العجمي
 ٭  امل حسن علي جاسم

 ٭  امل سلطان فهد املطيري
 ٭  أمل طالل محمد العنزي

 ٭  امالك حمود حســــني الشــــريكه 
الرشيدي

 ٭  امنه عبدالســــميع ســــيد خلف 
بهبهاني

 ٭  اميره عبداهللا براك الصليلي
 ٭  اميره نايف ذعار السعيدي

 ٭  امينه صالح ضايف جنم
 ٭  انتصار زعيزع سليم العنزي
 ٭  انتصار عبداهللا عواد املطيري
 ٭  انتصار عويد عبداهللا الشمري

 ٭  انتصــــار محمــــد عبدالهــــادي 
املطيري

 ٭  انعام اسماعيل ســــيد مرتضي 
سيد حمزه

 ٭  انفال جمال احمد الهارون
 ٭  انفال حسني علي باقر
 ٭  انفال سعد احمد سالم

 ٭  أنفال عايد فالح العازمي
 ٭  انفال محمد ادبيان املطيري

 ٭  انفال محمد جابر الوردان
مجيــــدل  احلميــــدي   ٭  انــــوار 

السليماني
 ٭  انوار جسار ناصر احلطاب

 ٭  أنوار جمال عبدالرحمن الشيحه
 ٭  انوار خليف ناصر العازمي
 ٭  انوار سيف حمران خشمان

 ٭  أنوار صقر فهد العازمي
 ٭  انوار عليان عايض الوهيده

 ٭  انوار محسن فيحان العتيبي
 ٭  انوار يوسف سعد اخلطاف

بــــدر عيــــد خليــــف   ٭  اوضــــاح 
اجلبيالن

 ٭  اوضاح خالد شبيب الدقباسي
 ٭  اميان حسيان عياده العنزي

عايــــض  رجعــــان   ٭  اميــــان 
اجلويسري

 ٭  اميان سعود مطلق املطيري
 ٭  اميان سليمان سعد العنزي

 ٭  إميان صالح مصلح الرشيدي
 ٭  اميان عبداحملســــن عبداحلميد 

الصفار
  اميان علي عيدان عبداهللا ٭

 د.مثنى الرفاعي 

 مواعيد تسجيل الطلبة المستجدين للفصل الدراسي األول ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

 الكلية  التاريخ  اليوم 

 مركز العلوم الطبية ٢٠٠٩/٨/٩  األحد 
  العلوم الطبية املساعدة 

 الشريعة  ٢٠٠٩/٨/١٠  االثنني 

 التربية  ٢٠٠٩/٨/١١  الثالثاء 

 العلوم االجتماعية  ٢٠٠٩/٨/١٢  االربعاء 

 اآلداب  ٢٠٠٩/٨/١٣  اخلميس 

 العمارة ٢٠٠٩/٨/١٦  األحد 
  تخصصات الهندسة األخري 

 العلوم  ٢٠٠٩/٨/١٧  االثنني 

 العلوم  ٢٠٠٩/٨/١٨  الثالثاء 

 العلوم اإلدارية ٢٠٠٩/٨/١٩  األربعاء 
  البنات اجلامعية 

 طلبة جميع الكليات الذين لم يسجلوا في  ٢٠٠٩/٨/٢٠  اخلميس 
الفترة السابقة 

  هام: ضرورة إحضار البطاقة املدنية للطالب إلمتام عملية التسجيل. 

 الحدود الدنيا للقبول في جامعة الكويت للفصل الدراسي األول ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
 الحد األدنى  الكلية 

 كليات تعتمد على نسبة الثانوية كأساس للقبول فيها 
 ٨٥٫٦٧  احلقوق 
 ٧٨  اآلداب 
 العلوم 

 ٧٠  علوم بيولوجية 
 ٧٠٫٣٨  علوم رياضية وطبيعية 

 التربية 
 ٧١٫٦٠  تربية/ تخصصات علمية 
 ٨٣٫٦٢  تربية/ تخصصات أدبية 

 ٧٨  الشريعة 
 ٨١٫١١  العلوم االجتماعية 

 كليات تعتمد على المعدل المكافئ كأساس للقبول فيها 
 ٧٦٫٠٦  الطب املساعد * 

 ٦١٫٦٦  البنات اجلامعية * 
 أدبي  علمي  العلوم اإلدارية * 

 ٧٢٫٠٤  ٦٨٫٦٨ 
 طالبات  طالب  مركز العلوم الطبية * 

 ٨٧٫٤٣  ٨٠٫٢٤ 
 ٨٨٫٣٢  ٨٠٫١٢  الهندسة – عمارة * 

 ٨٠٫٤٦  ٧٠  الهندسة – تخصصات أخرى * 

  * احلدود الدنيا املذكورة هي املعدل املكافئ الذي يحتسب وفقا لنسبة 
 البقية ص١٧ الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات. 


