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الجامعــــة
والتطبيقي

بهبهاني: اللقاءات التنويرية لطلبة »التطبيقي« 
تتضمن توجيهات عن إنفلونزا الخنازير

ويقوم كل قسم علمي بتعريف 
الطلبة املس���تجدين باملقررات 
الدراسية وبأعضاء هيئة التدريس 
واملرشد األكادميي واملرشد العام 
اضافة الى حتديد خريطة القاعات 

الدراسية واملختبرات العلمية.
واش���ارت الى انه سيتم هذا 
العام ضمن املقابالت الشخصية 
باألقسام العلمية توزيع كتيبات 
على الطالبات للتعريف مبرض 
انفلون���زا اخلنازير وخطورته 
الوقاي���ة منه. وذكرت  وكيفية 
د.بهبهاني ان خطورة ذلك املرض 
تكمن في أنه ڤيروس معد ينتقل 
إلى االنسان ويتسبب في حدوث 
مضاعفات مرضية ال ميكن تقدير 
خطورتها، مؤكدة ان الكلية اتخذت 
عدة اجراءات وقائية للحفاظ على 

الصحة العامة.
وأوضحت ان أفضل وسيلة 
للوقاية من االصابة بذلك الڤيروس 
االلتزام بقواعد النظافة الشخصية 
ألنها متن���ع انتقال املرض الذي 
يصيب بصورة أساسية اجلهاز 
التنفسي وبعد ذلك يصيب العينني 
أو الفم، مشيرة الى انه بإمكان 
ڤيروسات هذا املرض العيش عدة 
ساعات فوق األسطح املختلفة 

مثل مقابض األبواب.

قالت مس���ؤولة ف���ي الهيئة 
التطبيقي ان  العامة للتعلي���م 
طالب وطالبات الكليات التطبيقية 
سيتلقون خالل اللقاءات التنويرية 
الهيئ���ة عادة عند  التي تقيمها 
الدراسي توجيهات  العام  بداية 
اساس���ية للوقاية من االصابة 

مبرض انفلونزا اخلنازير.
وذكرت رئيسة جلنة الطوارئ 
وإدارة االزم���ات بكلية التربية 
األساس���ية في الهيئة د.بهيجة 
ل���� »كون���ا« امس ان  بهبهاني 
كلية التربية االساسية وكليات 
الهيئ���ة األخ���رى ستس���تقبل 
الطالب والطالبات املستجدين 
واملس���تمرين في بداي���ة العام 
الدراسي 2009/2010 بتاريخ 27 

سبتمبر املقبل.
الكلية  وأضافت ان عم���ادة 
س���تعقد لقاء تنويريا للطلبة 
املس���تجدين بحضوره���ا م���ع 
األقسام العلمية ورؤساء واعضاء 
املكاتب النوعية بالكلية اضافة 
الى املرشدين العامني في األقسام 

العلمية.
وأشارت الى انه سيتم في هذه 
الندوة تعريف الطلبة املستجدين 
ببنود الالئحة الطالبية املعتادة 
وتوجيههم خالل اللقاء التنويري 
الى االجراءات األساسية للوقاية 
م���ن االصابة مب���رض انفلونزا 
اخلنازير خالل محاضرة يلقيها 
رئيس قسم مكافحة األوبئة بوزارة 

الصحة د.مصعب الصالح.
الكلية  وأضافت ان عم���ادة 
ستشكل جلان مقابالت شخصية 
للطالبات املستجدات في األقسام 
العلمي���ة بحيث تضم كل جلنة 
اعضاء هيئة تدريس من القسم 
العلمي اضافة الى عضوي هيئة 
تدريس من األقس���ام التربوية 
)املناهج وطرق التدريس وعلم 

النفس(.

املستجدات قبيل سفرهن لبدء 
العام الدراسي اجلديد.

كما يعتزم االحتاد الوطني 
لطلبة الكوي���ت � فرع اململكة 
ايرلندا  املتحدة وجمهوري���ة 
اقامة مسابقة دينية خالل شهر 
املبارك حلفظ سورة  رمضان 

الكهف.
وقال نائب رئيس االحتاد 
الوطني لشؤون ايرلندا خالد 
الشطي في تصريح صحافي انه 
مع حلول شهر رمضان املبارك 
يحرص االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اململكة املتحدة 
وايرلن���دا على رب���ط الطلبة 
الكرمي تالوة وحفظا  بالقرآن 
وزي���ادة ال���وازع الديني عند 
الطلبة، مستذكرا حديث النبي 
ژ يقول في���ه: »يقال لقارئ 
القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت 
ترتل ف���ي الدنيا، فإن منزلتك 
عند آخر آي���ة تقرؤها«، وفي 
حديث آخر ان الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن كالبيت 

اخلرب.
وعن شروط التسجيل في 
املسابقة ذكر الشطي ان املسابقة 
اململكة املتحدة  خاصة لطلبة 
وايرلندا وان موعد االختبارات 
للمس���ابقة س���يكون في 23 
رمضان بع���د صالة التراويح 
الكائن في  الكليب  في مسجد 
منطقة قرطبة، مشيرا الى ان 
احتاد بريطانيا وايرلندا رصد 
جوائز قيمة للطلبة احلاصلني 
على املراك���ز األولى وللطلبة 
املشاركني، مبينا ان املسابقة 
ستكون بإشراف الداعية فيصل 

الهاشمي.

النخيل مبنطقة  فندق شاطئ 
البدع االثنني 7 اجلاري.

اللجنة  وقال���ت رئيس���ة 
املنظم���ة ألنش���طة الطالبات 
في الكويت س���ارة شعبان ان 
العام  الرمضاني هذا  النشاط 
عبارة ع���ن »غبقة رمضانية« 
يتخللها القيام مبسابقات ثقافية 
وترفيهية وح���زاوي كويتية 

وتوزيع حلويات القرقيعان.
وأضافت شعبان انه خالل 
الغبقة ستقوم احدى داعياتنا 
بإلقاء درس دين���ي عن آداب 
وأهمية الصيام وفضل ش���هر 
رمضان الكرمي على عباد اهلل، 
مش���يرة الى ان تنظيم جلان 
الطالبات لهذا النوع من األنشطة 
يأتي من منطلق اميان االحتاد 
بأهمية تقوي���ة العالقات بني 
الطالبات الدارسات في اململكة 
املتحدة وايرلندا خالل تواجدهن 
في الكويت خالل فترة ش���هر 
رمضان الكرمي، باالضافة الى ان 
هذا النشاط االجتماعي يعتبر 
فرصة جيدة لاللتقاء بالطالبات 

»قلما جتد بلدا يقدم هذه التسهيالت 
ويبدي هذا احلرص على الطلبة 
الكويتي����ني كالبحري����ن«، مؤكدا 
ان االجراءات واللوائح اجلديدة 
ستصب في صالح الطالب املجد 

واملجتهد.
واشار الى ان اجلهات املعنية 
بالشؤون التربوية وعلى رأسها 
وزارة التربية البحرينية لن تقبل 
الكويتيون  الطلب���ة  بان يكون 
عرضة للض���رر جراء »االخطاء 
االداري���ة والقص���ور األكادميي 
في بعض اجلامعات املنتس���بني 

اليها«.
ان االجتماع بوزير  وأوضح 
التربية ماجد النعيمي يأتي في 
الكويتية  القي���ادة  اطار حرص 
على متابعة احوال ابنائها الطلبة 
الدارسني في اخلارج السيما ان 
التعليم  البلدين يضعان جودة 
ومخرجاته ركيزة اساس���ية من 

ركائز التنمية املنشودة.
من جانبه أشاد رئيس املكتب 

الثقافي في البحرين د.علي الدمخي 
بالتفهم واحلرص البالغني الذي 
ابدت����ه وزارة التربية البحرينية 
وعلى رأس����ها الوزي����ر النعيمي 
بتعديل اوضاع الطلبة الكويتيني 

الدارسني في البحرين.
انه من الضروري حني  وقال 
القواعد  استقرار األمور وإرساء 
واالجراءات املتعلقة باجلامعات 
وااللتحاق بالدراس����ة فيها عقد 
التنويري����ة واصدار  اللق����اءات 
الكتيب����ات االرش����ادية للطلبة 
الكويتيني الراغبني بالدراسة في 

جامعات البحرين.
واكد ان االجراءات التي تتخذها 
وزارة التربية البحرينية واملجلس 
األعلى للتعليم في البحرين ستكون 
الطلبة وستنعكس  من مصلحة 
بصورة ايجابية على املؤسسات 
التربوية وبخاصة اجلامعية في 
البحرين مما سيرفع من حتصيل 
الطلبة العلمي ويرتقي مبستواهم 

األكادميي.

محمد المجر
تقيم قائمة االحتاد والنهج 
الطالب���ي باململك���ة املتح���دة 
 )et7ad-nahj.com( وايرلندا
غبقتها الرمضانية بعد صالة 
عش���اء اليوم )اخلميس( في 
صالة الش���يخة مرمي س���عد 

العبداهلل بالقادسية.
وأك���د أم���ني س���ر القائمة 
حمد الشمري ان قائمة النهج 
واالحتاد الطالبي حرصت هذا 
العام وبعد اجتماعات مكثفة 
ملكتب التنس���يق عل���ى إقامة 
األنش���طة املتواصلة للطلبة 
من بداية العام النقابي احلالي 
وصوال الى شهر رمضان الذي 
أعددنا له خطة خاصة، حيث 
تقام األنش���طة في هذا الشهر 
بصورة شبه أسبوعية حتى 
نحقق هدفنا في زيادة تواصل 
الطلبة الدارس���ني في اململكة 
املتحدة وايرلندا ومد جسور 
االخوة بينهم حتى يتمكنوا من 
الطلبة  االستفادة من خبرات 
السابقني واحلاليني في جميع 

املجاالت.
واضاف الشمري ان الغبقة 
انش���طة متنوعة  س���تتخلل 
وسيشارك فيها مؤسسو القائمة 
ومنهم اعضاء حاليون ورجال 
اقتص���اد لهم دوره���م البارز 
في املجتم���ع، وكذلك مكاتب 
التنسيق السابقة والقيادات 
الطالبية التي تس���لمت سدة 

االحتاد سابقا.
الى ذلك، تقيم جلان الطالبات 
ف���ي االحتاد الوطن���ي لطلبة 
الكويت � فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا نشاطها الرمضاني في 

� كونا: قال س����فيرنا  املنامة 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح امس انه ملس تفهما كبيرا 
خالل اجتماعه مع وزير التربية 
البحريني ماجد بن علي النعيمي 
لألوض����اع التعليمية والتربوية 
التي يواجهها الطلبة الكويتيون 

في البحرين.
السفير في تصريح  واضاف 
خاص ل� »كونا« ان االجتماع الذي 
جمعه مع وزير التربية البحريني 
ام����س بحضور رئي����س املكتب 
البحرين  ف����ي  الكويتي  الثقافي 
د.علي الدمخي »كان مثمرا وبناء 

الى ابعد احلدود«.
وأض����اف »اننا على يقني بان 
الطلبة الكويتيني بني اياد امينة«، 
مش����يرا ال����ى ان وزي����ر التربية 
البحريني اكد مجددا التزام اجلهات 
البحرينية بتقدمي افضل البدائل 
للطلب����ة الكويتي����ني وتعويض 
من حلقه ضرر ج����راء القرارات 
التربوي����ة الرامي����ة ال����ى تقومي 
التعليمية ومؤسساتها  العملية 

في البحرين.
يذكر ان مجلس التعليم العالي 
في البحرين اتخ����ذ قرارا بوقف 
القبول للطلبة اجلدد وتسجيلهم 
ملدة عام دراسي واحد في خمس 
جامعات في البحرين هي )جامعة 
اململكة واجلامعة اخلليجية وجامعة 
دملون للعلوم والتكنولوجيا وكلية 
البحرين اجلامعية واملركز الدولي 
ملعهد بيرال للتكنولوجيا( باالضافة 
الى وقف قبول للطلبة اجلدد في 
كل البرامج األكادميية ملدة فصل 
العلوم  دراسي واحد في جامعة 

التطبيقية.
وقال السفير عزام الصباح انه 

د.مثنى الرفاعي

د. بهيجة بهبهاني

خالد الشطي

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه ماجد النعيمي

التقى وزير التربية البحريني واطلع على أوضاع طلبتنا الدارسين هناكلجان الطالبات تقيم نشاطها الرمضاني 7 الجاري

قائمة االتحاد والنهج الطالبي بالمملكة المتحدة 
وأيرلندا تقيم غبقتها الرمضانية اليوم

عزام الصباح: طلبتنا لن يكونوا عرضة للضرر جراء 
أخطاء إدارية وقصور في الجامعات المنتسبين إليها

بدء التسجيل في المقررات الدراسية األحد 6 الجاري

الرفاعي: قبول 370 طالبًا من المحولين وغير الكويتيين وخريجي »اإلنجليزية« في الجامعة
آالء خليفة

صرح عمي��د القبول والتس��جيل بجامعة الكويت 
د.مثن��ى الرفاعي بأنه ق��د مت البت في قبول خريجي 
املدارس االجنليزية من الكويتي��ن وأبناء الكويتيات 
املتقدم��ن الى اجلامعة ممن اس��توفوا اوراقهم حتى 
يوم االثنن 2009/8/24. كما مت قبول 67 طالبا وطالبة 
محول��ن من جامعات أخرى وخريج��ي كليات الهيئة 
العامة للتعلي��م التطبيقي والتدري��ب، وكذلك الطلبة 
املرش��حن من قبل أكادميية س��عد العب��داهلل للعلوم 
األمنية وكلية علي السالم للعلوم العسكرية واملستوفن 

جلميع شروط التحويل الى جامعة الكويت.
كم��ا مت قبول 291 طالبا وطالب��ة غير كويتين من 

مختلف اجلنسيات في جميع كليات اجلامعة، ويشمل 
ه��ذا العدد فئ��ات الطلبة غي��ر الكويتين م��ن ابناء 
الديبلوماسين، ابناء اعضاء هيئة التدريس باجلامعة، 
ابن��اء العاملن باجلامعة، املن��ح الثقافية، منح الرئيس 
األعل��ى للجامع��ة، أزواج الكويتين، أبناء الش��هداء، 
ابن��اء دول مجل��س التع��اون املقيمن ف��ي الكويت 
والطلبة املتفوقن. علما بأن هناك طلبة املنح الثقافية 
من املرش��حن للقبول في كليات الهندس��ة والعلوم 
اإلداري��ة والطب املس��اعد لم يبت ف��ي قبولهم حلن 
ادائهم اختبارات القدرات األكادميية مع بداية الدراسة 

للفصل األول 2010/2009.
وأوض��ح عميد القبول والتس��جيل ان��ه مت قبول 

الطلبة غير الكويتين وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء 
االع��داد احملددة لهم ف��ي كل كلية وفقا لقرار مجلس 
اجلامعة أخذا بعن االعتبار احلدود الدنيا لقبول الطلبة 

الكويتين في الكليات املختلفة.
وأضاف د.مثنى الرفاعي انه قد مت ارس��ال رسائل 
قصيرة عبر الهواتف النقالة الى جميع الطلبة املقبولن 

محددة فيها الكلية التي مت قبول الطالب فيها.
وأوضح عميد القبول والتسجيل انه قد حدد األحد 
6 اجلاري لتسجيل هؤالء الطلبة في املقررات الدراسية 
للفصل األول 2010/2009، علما بأن طلبة كلية احلقوق 
سيتم تسجيلهم بعد اجتياز املقابلة الشخصية، وستقوم 
عمادة القبول والتس��جيل بإرسال رسائل قصيرة الى 

الطلبة عبر هواتفهم النقالة إلبالغهم مبوعد التسجيل 
في املقررات الدراسية للفصل األول املقبل.

وقد أضاف عميد القبول والتسجيل انه على جميع 
الطلبة التوجه الى صالة القبول والتس��جيل بالشويخ 
في املواعيد احمل��ددة لهم مع ضرورة مراعاة االلتزام 
باحلضور ش��خصيا او من ميثلهم في املوعد احملدد 

واصطحاب البطاقة املدنية األصلية معهم.
وخت��م د.مثنى الرفاعي عميد القبول والتس��جيل 
بجامع��ة الكوي��ت تصريحه بتهنئة الطلب��ة املقبولن 
وأولي��اء أمورهم على قبولهم ف��ي اجلامعة ومتنياته 
للطلبة مبس��يرة دراس��ية موفقة. وفيما يلي أسماء 

الطلبة املقبولن:

كلية اآلداب

أنيسة يوسف شعبانوفيش  ٭
منال محمود حسني قاضي  ٭

فروغ موسوي  ٭
هبة يعقوب محمد يوسف الهندي  ٭

ملى باسم احمد صفوري  ٭
حترير زاهي حايف الظفيري  ٭

آدم يوسف ابراهيم توري  ٭
حليمة العوفي  ٭

شيماء احمد سفينه محمد  ٭
محمد اكهوان بن محمد يوسف  ٭

فاطمة شيخ عبدالسالم  ٭
هبة احمد مصطفى باكير  ٭

هويدا احمد جمال بسيوني  ٭
نادية عادل عيادي  ٭

آمنة كاجني  ٭
انتصار بشير عبدي عبدالالهي  ٭

عائشة محمد حسني عريقات  ٭
عبداهلل سيال احمد سيال  ٭
اميان علي سيار العنزي  ٭

أوسام علي قويعان العنزي  ٭
سعد مثعي مارق املطيري  ٭

دانيل الجن  ٭
تركي محمد تركي املطيري  ٭

مرمي جعفر هاشم  ٭
عمران بن جميل  ٭

شاميرا ادمز  ٭
هدى صالح محمد السعدي  ٭

جنوى محمد مبارك الرشيدي  ٭
أمل شمخي نايف العنزي  ٭

عائشة محمد ضحوي العنزي  ٭
نوف ظاهر فحيمي الظفيري  ٭

ليندا عبدالرضا سعد  ٭
محمد رشاد عبدالصمد  ٭

هيثم سليم سالم العويسي  ٭
سعاد عجو جنامي بجاي  ٭

احمد كرميي  ٭
فاطمة محمد حسن كركي  ٭

حفيظة حسني زاده  ٭
نادين محمود محمد سالم  ٭

آالء علي دهش  ٭
فاطمة سالم دريس  ٭

سلمى تشوير  ٭
سعيد ناصر منير العجمي  ٭
علي يوسف محمد حياتي  ٭

فرح عبداللطيف بن عيسى  ٭
منيرة عبدالعزيز اليذ احلامت  ٭

بدر خليفة مجبل اجلدعي  ٭
آية محمد طه سيد نصار ٭

كلية البنات الجامعية

بشاير جابر عبدالهادي الراكب  ٭

كلية التربية/ التخصصات االدبية  ٭

ابتسام محمد هاشل املالكي  ٭
جمانة سعود عبدالعزيز املاص  ٭
جنود حمدان بليبص الصلبي  ٭

عذاري هابس نداء املطيري  ٭
حترير محمد حزول العنزي  ٭
روابي فيصل دغيم الظفيري  ٭
عهود فهد عبدالعزيز امللحم  ٭
دمية فؤاد اسعد أبوسعود  ٭
دالل عليوي السالم الوكاع  ٭

سرج عبداالحد اجناي  ٭
امل. ماسينج  ٭

اشواق صالح بوهان الظفيري  ٭
اميان عامر سالم املهري  ٭

تهاني دخيل اهلل فليح املطيري  ٭
بخيتة راشد علي املري  ٭

حترير محمد صخي الظفيري  ٭
عياد كمني عياد الشمري  ٭

سارة فرحان سالمة العنزي  ٭
سلطان محمد عواد احلسيني  ٭
بدور الكاسب شنان الشمري  ٭

فايزة بركات سالم احلريزي املهري  ٭
موضي خليفة محسن العازمي  ٭

بدور خميس عبيد النعيمي  ٭
زكية سعيد سالم النصيري  ٭

كلية التربية/ التخصصات العلمية

مروة ابراهيم عبداهلل محمد  ٭
منى نبيل سويد  ٭

ابتسام شطي عابر الظفيري  ٭
نورة سعد تركي الدوسري  ٭

فيصل رحيل هدروس الظفيري  ٭
محمد حسن صبري حسن  ٭

ستيابورن. بنتوجن  ٭
آمنة هزاع ميس الشمري  ٭

عنود اديهم عقيل الظفيري  ٭
عهد صالح ثعيل املطيري  ٭

سلوى متروك فواز العنزي  ٭
انوار غامن رشيد الظفيري  ٭

كمال مصطفى حلمي عبدالقادر  ٭
وفاء عايض سعدان الرشيدي  ٭
حترير خلف نغموش العنزي  ٭
ياسمني سعد عبداهلل العنزي  ٭

علية حسن شوكت طاهر  ٭
عبيد عياد عبيد الشمري  ٭
اديب مساعد عبيد يحيى  ٭
مرمي ثامر جبر الظفيري  ٭
نوف سعد حمد الشمري  ٭

رقية حمود عقاب العنزي  ٭
غالية فهيد دليان الظفيري  ٭
حترير محمد علي الشمري  ٭

جناح معيض عايض الرشيدي  ٭
مشاعل عريان كريدي املطيري  ٭

امل مطشر فالح هزاع الضفيري  ٭
رشا شنني روجان العنزي  ٭

رمي احمد حمد الرشيدي  ٭
فهد بردان شطي العنزي  ٭

انتصار مسعد العفني الرشيدي  ٭
بشائر علي احلارثي  ٭

عهود فرج محمد اخلالدي  ٭
نبيلة عادل شاه محمد اخالص  ٭

شوق محمد بدر العنزي  ٭
سعد عائش عايد املطيري  ٭

كلية الحقوق

عائشة سعيد مرهون الغافري  ٭
خليفة عيسى خليفة العيسى  ٭
احالم محمد مبارك الرشيدي  ٭
محمد معيوف خليف العنزي  ٭

خلود ماجد سليمان العودة  ٭
نايف سعود دعسان الشمري  ٭

سعد فهد سعد الدبيس  ٭
احمد علي علي سلمان  ٭

خالد وليد ابراهيم الصولة  ٭
بدر عدنان محمود العسعوسي  ٭

فهد عبدالرحمن صالح بوبشيت  ٭
عبداهلل محمد داود اخلميس الرقم  ٭

جراح طالل ابراهيم الهاجري  ٭
فهد راجح حمود الهاجري  ٭

عبداهلل بدر احمد العوضي  ٭
عبداهلل محمود عبدالعزيز الصالح  ٭

حسني سمير ابراهيم القالف  ٭
حمود مبارك حمود دبيس  ٭

يوسف محمد مسعود السيحان  ٭
نايف محمد شريدة العدواني  ٭

فهد احمد حسني حلدان  ٭
محمد بدر محمد امليعان  ٭

فهد مخلف منصور العنزي  ٭
فيصل محمد جاسم الدبيان  ٭

فيصل عبداهلل مساعد الضبيبي  ٭
ناصر سليمان مبارك القمالس  ٭

عيسى عبداهلل جنم النجم  ٭
عبدالعزيز مسلم عبدالعزيز الزامل  ٭

ضاري مخيط عبداهلل املطيري  ٭

زيد فهد زيد القريان  ٭
غطفان فيصل بندر الدويش  ٭

خلف دعيج خلف الشمري  ٭

كلية الشريعة

عماد سعود محسن احلشاش  ٭
منى محمد اسماعيل وارسامي  ٭

شيخنا. مبكي  ٭
هبة جامح حسني شيرة  ٭

تشي. يحيى  ٭
مدين. ابراهيموفيتش  ٭

محمد اشرف محمد بشير  ٭
سليمان داود ادريس عمر  ٭

سلطان سيف راشد املعمري  ٭
روبينة رؤوف خان  ٭

عبدالرحمن علي عيفان عذاب  ٭
فواز عقاب مطر احلربي  ٭

مصطفى أمير الدين سراجناني  ٭
عمران محمد طيب عبدالغفور  ٭

شافعي مهدي عبدي  ٭
سيدي عمر. سيدي مختار  ٭

شريفة جالل محمد يوسف عبداهلل  ٭
عمر محمد ارشاد محمد اسالم  ٭

خديجة مؤنس مصطفى سليمان  ٭
ابراهيم. يونس  ٭

بسمة عبداهلل هليل املطرفي  ٭
محمد خالد احمد درويش  ٭

عبدالوهاب. عبدالواحد  ٭
نصرت. فظلي  ٭

اميان جابر عطية الظفيري  ٭
رشا كسار سردي العنزي  ٭

عائشة كاتب صالح الرشيدي  ٭
خليفة عيد خليفة البوعينني  ٭

هبة اهلل عبدالكرمي اخلالد  ٭
مرمي عوض زايد املطيري  ٭
تهاني رياض البريجاوي  ٭

عهود سعود برزي الرشيدي  ٭
عبدالقادر نواف كريدي الظفيري  ٭

دعاء جمال رشدي السيد  ٭
عبدالرحمن صديق سومالونغ  ٭
خالد محمد خالد ابراهيم محمد  ٭

لطيفة رجاء علي الظفيري  ٭
محمد قاسم تاروسان مصنف  ٭
عبدالناصر عبدالرؤوف خان  ٭

عبدالرحمن عبد اللطيف   ٭
مرمي وليد محمد سالم عبداهلل  ٭

خلف عايد مطلق العتيبي  ٭
عبداهلل عوض عبداهلل ابوصميخ  ٭
عبداحملسن مخلد سلطان املطيري  ٭

محمد عمر ذعار العتيبي  ٭
انور عطيه فياض العنزي  ٭

صالح حمد جار اهلل املري  ٭
نواف فيحان عبدالرحمن العتيبي  ٭

فهد غريب مرجي العنزي  ٭
ناصر محمد عبداهلل العوضي  ٭

عمر علي حمدان اجدعان العازمي  ٭
مجبل مطر رحيم املطيري  ٭

سلمان عبدالرحيم محمد العصفور  ٭
محمد مرجاح محمد املطيري  ٭

عبداهلل عبدالرزاق حسن اجلاراهلل  ٭
سعود صالح برغش منش  ٭

سعد عيادة خشمان احلربي  ٭
ماجد نايف بشير الدوسري  ٭

عبدالرحمن عبداهلل الكندري  ٭
خالد عبداهلل هادي العجمي  ٭

كلية العلوم االجتماعية

حوراء غالب دورقي  ٭
نورة أحمد صايل الشمري  ٭

مروان سعيد حمدان العبيداني  ٭
انتصار شداد هديان العازمي  ٭

هنادي منصور عايض الرشيدي  ٭
عبير راضي سند الشمري  ٭

فرح رائد سليمان الدواغرة  ٭
نوف ثامر ضميد العجمي  ٭

مرام حسني عيسى الزهراني  ٭
آية ابراهيم اسماعيل املعصراوي  ٭

تهاني ناصر ماجد الظفيري  ٭
همسة حمدي عبداحلميد محمد  ٭

جاسم محمد جاسم الزيد  ٭
نهى نايف منيف املطيري  ٭

كلية العلوم اإلدارية

أمان أمني محمد ادريس  ٭
رزان محمد فرحات  ٭

بياينا. بابلنيان  ٭
اسيل مطر كنعان شرهان الشمري  ٭

متاضر نايف ربيع الشمري  ٭
الدانة حكمت عودة عايش  ٭

دينا باسم صالح احمد  ٭
سيف هندي حمد الهاجري  ٭
اسماء سعيد أحمد الغامدي  ٭

طالل محمد سليمان املرجان  ٭
انس مأمون عبدالنبي كوكي  ٭

حفيظ أمير تاجو  ٭
هادي محمد حسني مكي  ٭

حسني هديب فرج الهاللي  ٭
هبة محمد حيدر  ٭

ادم كندو  ٭
يسرا مصطفى احمد فايد  ٭

محمد جابر محمد املري ٭
نواف مشعل السويط الظفيري  ٭

عبدالغفور محمد عبد الهادي محمد  ٭
سلطان حسن ناصر العجمي  ٭
ضاري علي عبداهلل املضف  ٭

زينب محمد محمود الفودري  ٭

كلية العلوم الطبية المساعدة

عبير مبارك محمد الظفيري  ٭
ياسمني عصام حسن صالح عطية  ٭

هديل باسم محمد عبدالفتاح  ٭
دانة وائل جواد الكيالي  ٭

رشا راهي شافي الشمري  ٭
وسمية هالل عيادة العنزي  ٭

اميان شعبان احمد جودة  ٭
هنوف مبارك عقاب الشمري  ٭

عنود مضحي غدير عودة  ٭
سارة ناصر ميشيل يونان  ٭

االء عكرمة قدور  ٭
بدرية موسى صخيبر الرشيدي  ٭

شيخة احمد دوجان الظفيري  ٭
فاتن عمر محمد خنفر  ٭

آية اخللف  ٭
آية حامت انور هاشم احلسيني  ٭

انوار محمد شعيب  ٭

كلية العلوم/العلوم البيولوجية

احالم قدي مياني  ٭
راما محمد نبيل شموط  ٭
سارة ياسني درخباني  ٭

حوراء حميد رضا باكيزة دل  ٭
دالل فرج عودة السليماني  ٭

سلمان سلمان غنيم الصلبي  ٭
عبدالرحم���ن م���داد خلف مش���حن   ٭

العنزي
اميان نور الهدى موسى رزيق  ٭

بصيرة حسني علي  ٭
بشاير فالح محسن فالح  ٭

سارة جابر نغيمش الدوسري  ٭
منال سليمان مشعل الشمري  ٭

مشاعل زامل عبداهلل الظفيري  ٭
فرح احمد محمود خشاب  ٭

جناح سليبان حسن عرالي  ٭
امل علي حسن سليمان  ٭

بشائر عبدالعزيز ابراهيم فخر  ٭
سناء عبد القادر معلم علي  ٭

رحاب محمد املصمودي ٭

كلية العلوم/ رياضيات وطبيعة

انور عبده محمد ادم  ٭
ان الهيلم عجاج الظفيري امي ٭

فؤاد جميل عبار العبد  ٭

طارق محمود محمود اجليزاوي  ٭
محمد عواد حمود الشمري  ٭

زينب مجدي محمد فرج  ٭
خالد حمود فهد الشمري  ٭
خالد مفلح سراي الغيثي  ٭

احمد صالح غريب عبد املقصود  ٭
فرح كرمي جابر الظفيري  ٭

رامي خالد أحمد حطب  ٭
طارق رفيق توفيق معروف  ٭
دانة فايز محمد ابو حشمة  ٭
ادهم عاطف محمد ابراهيم  ٭
اشرف طارق موسى هيبة  ٭

احمد ماهر احمد توفيق  ٭
بوجن بات بول ساوات  ٭

يوسف محمود محمد ابو مصطفى  ٭
محمد مجدي محمد فرج  ٭

أحمد حسان مانع  ٭
احمد امين رجاء ابوالسعود  ٭

هيام سيد احمد خلف اهلل  ٭
مساعد علي بن نداء العنزي  ٭

عبداهلل حسني احمد علي  ٭
محمد ضاري جابر العجمي  ٭

عبداحلكيم عبدالرحمن اجادي  ٭
شروق سعد محمد الدوسري  ٭
رشدي طالب رشدي الصالح  ٭

عبدالرحمن ضاري جابر العجمي  ٭

كلية الهندسة/ بقية التخصصات

دمية امين احمد شخاشيرو  ٭
مليحة عايشة انور رفيع  ٭

رباب يسري محمد سعيد عبداهلل  ٭
أحمد عبدالرزاق عبدالرحمن محمد  ٭
احمد عبد الكرمي عزمي عبد الكرمي  ٭

احمد محمد عطية محمد  ٭
هبة احمد رزق املزيني  ٭

ايناس محمد محمد السراجي  ٭
نواف رضوان محمد محسن  ٭

عمر غسان قاسم  ٭
عيسى خلدون الزعبي  ٭

سالي السيد السيد غازي  ٭
ندى احمد حمدنااهلل رفاعي  ٭
امين مدحت محمود شومان  ٭

منذر محمود رشيد دلبح  ٭
كرمي محمد سعد الصناديدي  ٭

رهام وليد حسن حقاني  ٭
مصطفى محمد نبوي سليم  ٭

سالم ابراهيم نشاوي  ٭
نور راسم يوسف عوض  ٭
محمد عبدو علي حسني  ٭

مرام طارق عبد اخلالق تلة  ٭

طالل نواف متعب الشعالن  ٭
روان عبدالقادر فايز عبدالرزاق  ٭

سارة عبدالعال عبدالقادر عوض  ٭
دينا محمد حسن عيون السود  ٭

عيسى عبداهلل محمد املزيني  ٭
رزان احمد عبد سالم شبير  ٭

فراس عبدالرحيم طالب الفقهاء  ٭
شيماء عباس املوسوي  ٭

يسرا محمد شريف احمد كرمي  ٭
منى رمضان احمد حجازي  ٭

عمرو داود عبدالرحمن السفاريني  ٭
احمد محمد بشير محمود محمد  ٭

داليا عماد حلمي عياش  ٭
مرمي علي محمد عثمان  ٭

اسماعيل جاسم محمد املشموم  ٭
علي صالح ناصر اخلالدي  ٭

سليمان عدنان عبدالعزيز مصطفى  ٭
نورة فرج خلف الدوسري  ٭
بدر راشد مناحي العجمي  ٭

دعاء هالل علي سليمان  ٭
جنان عصام صالح شهاب  ٭

محمد شاكر عبدالعالي  ٭
العنود مشعل راشد الرشيدي  ٭

سيد محمد سيد هاشم لفتة ابافت  ٭
فهد علي جابر الصباح  ٭

كلية الهندسة/ عمارة

محمود عزام الطيش  ٭
احسان عبدالرسول رحيمي  ٭
لولوة عبداهلل علي احلبشي  ٭

مركز العلوم الطبية

آسر ابراهيم خطاب  ٭
ماهر م جويزاني  ٭

هيا عبداملنعم حمصي  ٭
دانة أمين فتحي حسنيه  ٭
دينا محمود أحمد حجاج  ٭
مثال غسان بكر بشناق  ٭
عمار انور رفيع قريشي  ٭

محمد اسماعيل محمد هيبة  ٭
نهى ممدوح محمد سليمان  ٭

مصطفى فاضل بينتر  ٭
منار عبدالظاهر االعصر  ٭

مي حسني جاسر الشمري  ٭
رمي فيصل مثقال السعيدي  ٭

حوراء عبداهلل احمد العوض  ٭
سارة عبد اللطيف احمد العبيد  ٭

سباء يوسف علي السداح  ٭
شمة محمد عبدالعزيز بوشهري  ٭

محمد هالل الخالدي
أعلن مدير إدارة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدر البراعصي عن بداية 
التسجيل للفصل اخلريفي للعام الدراسي 2010/2009 من االحد 
6 اجلاري الى االربعاء 17 اجلاري من الساعة الثامنة وحتى 
الساعة احلادية عشرة مساء وذلك في املواقع التالية: ديوان 
عام الهيئة بالعديلية ق 4 شارع سلطان الكليب مقابل الدائري 

الثالث � مبنى رقم 2 الدور األول، ثانوية جابر بن عبداهلل 
الصباح مقررات )بنني( اجلهراء، مدرسة كاظمة املتوسطة 
بنات اجلهراء، ثانوية املباركية )بنني( الفروانية. وأوضح 
البراعصي ان التسجيل مس���تمر على مدار العام الدراسي 
بحي���ث تتاح الفرصة امام الراغبني من املواطنني واملقيمني 
لتسجيل رغباتهم في اي وقت يتناسب مع ظروفهم على ان 

يحددوا الفصل الدراسي املناسب الستمرار دراستهم.

البراعصي: بدء التسجيل للفصل الخريفي في سبتمبر ببرامج خدمة المجتمع


