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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي نتائج قبول الطالب 
واملتدربـــني في كليات ومعاهـــد الهيئة ودوراتها 
التدريبية اخلاصة في الفصل الدراسي االول من 
العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ والذين بلغ عددهم ٨٥٥٣ 

طالبا وطالبة.
وأعرب د.الرفاعي عن خالص متنياته بالتوفيق 
والنجاح جلميع ابنائه الطلبة والطالبات املقبولني 
بالهيئة، وحثهم مع بداية مشوارهم العلمي علي 
بذل املزيد من اجلهـــد واملثابرة للحصول علي ما 

يصبون اليه وخدمة وطنهم العزيز.
من جانبه، اكد العميد املساعد للقبول والتسجيل 

علي املطاوعة ان اجمالي املقبولني للفصل الدراسي 
االول ٢٠١٠/٢٠٠٩ مـــن الطـــالب الكويتيني وغير 
الكويتيـــني بلـــغ ٨٥٥٣ طالبا وطالبـــة، والطالب 
املقبولون موزعون علي خمس كليات هي «كلية 
التربية االساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية 
الدراســـات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية 

وكلية التمريض» وقطاع التدريب.
واضاف ان الطالب املقبولني بالهيئة ميثلون في 
اجماليهم شرائح الطالب املستجدين، احلاصلني علي 
االجازات الدراسية، احملولني من خارج الهيئة، طلبة 
االستكمال الدراسي، الشهادات القدمية، طلبة املنح 
الدراسية، ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيني من 
محددي اجلنســـية وغير محددي اجلنسية، ابناء 

الشهداء واالســـري، احلاصلني علي قرار معاملة 
كويتي، ابناء دول مجلس التعاون اخلليجي، ابناء 
العاملني وابناء اعضاء هيئة التدريس والتدريب 
بالهيئة، ابناء العســـكريني من محددي اجلنسية 
وغير محددي اجلنسية، ابناء الديبلوماسيني وابناء 
الوافدين، كما ميكن االطالع علي اسماء املقبولني 
www.paaet. من خالل موقع الهيئة علي االنترنت

.edu.kw
وحرص املطاوعة علي توضيح النقاط التالية: 
مت قبول جميع املتقدمني مـــن الطالب الكويتيني 
ممن تنطبق عليهم ضوابط القبول، ومت قبول عدد 
من الطالب غير الكويتيني وفقا لفئاتهم ونسبهم 
املوضحة في اجلداول املرفقة، وسيسمح للطالب 

الكويتيني اصحاب الشـــهادات احلديثة ٢٠٠٧ وما 
بعدها وغير املقبولني بإضافة رغبات وفقا للحدود 
الدنيا املعلنة، وذلك ايام االثنني والثالثاء واالربعاء 
املوافقني ١٤ و١٥ و١٦ مببني رقم ٧ من الساعة العاشرة 

صباحا وحتي الساعة الثانية عشرة ظهرا.
بالنسبة للطالب غير الكويتيني والذين لم يتم 
قبولهم فستنظر الهيئة في امكانية قبولهم في الفصل 
الدراســـي املقبل وميكنهم االطالع علي سبب عدم 

القبول من خالل موقع الهيئة علي االنترنت.
وعن طالب التحويل الداخلي مت قبول طلبات 
التحويل للطالب الكويتيني فقط ومت استبعاد باقي 
الفئات. وفيما يلي االسماء وجداول الكليات واملعاهد 

والدورات والرموز املخصصة لكل منها:

حسن عبدالرضا حجي املهدى ١٥٠١ ٭
حسن عبداهللا عيسى القطان ٠٨٣٤ ٭
حسن عالءالدين ميرزا علي السلمى ٠٨٠٠ ٭
حسن علي جوهر جوهر ٠٨٠١ ٭
حسن علي حسن الكندري ٠٤٤٣ ٭
حسن علي حسن محمد ٠٨٠٠ ٭
حسن علي نعمه رضا ٠٤٣١ ٭
حسن عيسى حسني اشكناني ٠٨٠٠ ٭
حسن فاضل حسن حيدر ٠٢٠١ ٭
حسن فهد حسن العجمي ١٥٠١ ٭
حسن محمد عباس محمد ٢٣٠٠ ٭
حسن منذر علي العجمي ٠٢٠٧ ٭
حسن ناصر ابراهيم املطوع ٠٨٠٠ ٭
حسن يعقوب حاجي كراشي ٠١١٥ ٭
حسن يوسف طاهر الدالل ٠٨٠٠ ٭
حسني احمد ابراهيم الكندري ٠٤٠٤ ٭

بنين كويتي

ابراهيم احمد ابراهيم ارحمه ٠٢١٠ ٭
ابراهيم بسام زيد الراشد ٠٢١٢ ٭
ابراهيم جابر عبداهللا السبيعي ٠١١٣ ٭
ابراهيم جابر فالح العازمي ٠٨٠٠ ٭
ابراهيم جاسم محمد العطار ٠٤٣١ ٭
ابراهيم حبيب شبيب اخلالدي ٠٤٠١ ٭
ابراهيم حمد براك العازمي ١٥٠١ ٭
ابراهيم خليل ابراهيم عبدالرحمن ٠٤٤٣ ٭
ابراهيم سعود قاطع الشمري ٠٢١٠ ٭
ابراهيم سليمان ابراهيم الدوسري ٠٤٠٥ ٭
ابراهيم صالح ابراهيم الفرحان ٢٣٠٠ ٭
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم ماالهللا ٠٢٠٣ ٭

الســــلطان  ابراهيم  ابراهيــــم عبداللطيف   ٭
٠٨٠٠

ابراهيم عثمان صنيتان الشمري ١٥٠١ ٭
ابراهيم عدنان محمد عبداهللا ٠١١٣ ٭
ابراهيم عصام جاسم العبيد ٠٤٤٣ ٭
ابراهيم عويض ابراهيم البطحاني ٠١١٤ ٭
ابراهيم فاضل هالل الدوخي ٠٨٠٠ ٭
ابراهيم محمد درويش جواد ٢٣٠٠ ٭
ابراهيم محمد رجب صالح ٠٨٠٠ ٭
ابراهيم مصطفي حسني باقر ٠١١٥ ٭
ابراهيم مضحى غدير احلسيني ٠٢١٢ ٭
احمد ابراهيم احمد احلرمي ٠٢٠١ ٭
احمد ابراهيم عباس حسني ٠٤٠١ ٭
احمد اصف سيد اكبرعلي القزويني ٠١١٣ ٭
احمد انور عبكل العبكل ٠٢٠٦ ٭
احمد ايوب محمدرضا الشراح ٠٩٠١ ٭
احمد بادي صنيتان العتيبي ٢٣٠٠ ٭
احمد بدر رمضان الهاجري ٠٢٠١ ٭
احمد بدر علي البصيري ٠٨٠١ ٭
احمد بندر حمد العدواني ٠٢١٢ ٭
احمد جابر سليمان الضفيري ٠٤٥٥ ٭
احمد جابر عبدالكرمي الرشيدي ٠٢٠٣ ٭
احمد جابر محمد غلوم ٠١٠٩ ٭
احمد جاسم محمد االستاد ٠٨٠٠ ٭
احمد جاسم محمد املنصور ١٥٠١ ٭
احمد جاسم محمد الناصر ٠٢٠١ ٭
احمد جاسم محمد محمد ٠٤٦٢ ٭
احمد جزاع جعيثن الشمري ٠٩٠١ ٭
احمد جمعان عيد العازمي ١٥٠١ ٭
احمد حربي غازي احلربي ٠٢٠١ ٭
احمد حسن احمد بناسري ٠٩٠١ ٭
احمد حسن عبداهللا الصحاف ٠٣١٠ ٭
احمد حسني علي الهندال ١٥٠١ ٭
احمد حسني محمد عبداهللا ٠٩٠١ ٭
احمد حسني مديد القحطاني ٠٢٠١ ٭
احمد حمدان مشرف العنزي ١٥٠١ ٭
احمد حمود احمد املطاوعه ٠٤٠٣ ٭
احمد حمود عليسمحان الهاجري ٠٨٠٠ ٭
احمد حيدر حسني القطان ٠٨٠١ ٭
احمد خالد احمد العنيزي ٠٨١٨ ٭
احمد خالد خلف قمبر ٠٨٠٠ ٭
احمد خالد سالم ساملني ٠٨٠٠ ٭
احمد خالد سعودعيد الهدبه ٠٢١٠ ٭
احمد خالد شهاب صالح ٠٢٠١ ٭
احمد خالد عبيد العصيمي ٠١١٤ ٭
احمد خالد محمد الطريجي ٠٢٠٣ ٭
احمد خضر خالد العنزي ١٥٠١ ٭
احمد خلف فراج عياش ٠٢٠٧ ٭
احمد خليف دغيمان العدواني ٠٤٠١ ٭
احمد خليل عبدالرحمن رضا ٠٨٠١ ٭
احمد راشد غامن الرشيدي ١٥٠١ ٭
احمد رجب سليمان املعيوف ٠٨٠٠ ٭
احمد رشيد محمد املطيري ٠٤١١ ٭
احمد رفاعي بداح املطيري ٠٤٣١ ٭
احمد زايد عبيد العتيبي ٠١١٣ ٭
احمد زهير عبداهللا احلامت ٠٢٠١ ٭
احمد زيد حسن احملمدعلي ٠٢٠١ ٭
احمد زيد محمد زنبوعه ٠٤٤٣ ٭
احمد سالم سعد احلميدي ٠٩٠١ ٭
احمد سالم عمر العازمي ١٥٠١ ٭
احمد سعد حجي العازمي ١٥٠١ ٭
احمد سعد عنبر الشمري ٠٤٣٣ ٭
احمد سعد محمد الديحاني ٠١١٤ ٭
احمد سليمان حيدر احمد ٢٣٠٠ ٭
احمد سند ايوب سند ٠٨٠٠ ٭
احمد شريده سعد الشريده ٠٤٣٢ ٭
احمد شهاب احمد دشتي ٠٢١٢ ٭
احمد شوفان راشد املطيري ٠٨٠٠ ٭
احمد صادق عباس علي ٠٤٠٥ ٭
احمد صالح احمد احلجي ٠١١٤ ٭
احمد صالح جمعه علي ٢٣٠٠ ٭
احمد صالح فالح العازمي ١٥٠١ ٭
احمد صالح حميد جمال ٠٨٠٠ ٭
احمد صالح ناصر املسباح ٠٤٤٣ ٭
احمد صنيتان مزيد البرازي ٠٢١٠ ٭
احمد طالل عيسى املطوع ٠٢٠١ ٭
احمد عادل احمد الناصر ٠٤٤٣ ٭
احمد عاقول شقاحي السليماني ٠٩٠١ ٭
احمد عامر احمد مطر ٠٨٠٠ ٭
احمد عباس ابل حسن ٠٤٠١ ٭
احمد عباس علي العازمي ٠١١٤ ٭

احمد عباس ســــيد مرتضي سيد علي سيد   ٭
حمزه ٠١١٥

احمد عبداالمير احمد شهاب ٠١١٢ ٭
احمد عبداحلسني عبدالكرمي حسني ٠٢١٠ ٭
احمد عبداخلالق احمد محمد ٠٨٠٠ ٭
احمد عبدالرحيم احمد شمس الدين ٠٤٠١ ٭
احمد عبدالصمد محمد سليمان ٠٩٠١ ٭
احمد عبدالعزيز احمد الوشمي ٠٢٠١ ٭
احمد عبدالعزيز فيصل املطوع ٠١١٥ ٭
احمد عبدالكرمي جابر الفضلي ٠٨٠٠ ٭
احمد عبدالكرمي سلمان ابراهيم ٠٢٠١ ٭
احمد عبداهللا احمد الكندري ٠٢٠١ ٭
احمد عبداهللا احمدحجي العبداهللا ٢٣٠٠ ٭
احمد عبداهللا جاعد الرشيدي ٠٨٠١ ٭
احمد عبداهللا سالم علي ٢٣٠٠ ٭
احمد عبداهللا سالم محمد ٠١١٤ ٭
احمد عبداهللا عبدالرزاق جرخي ٠٨٠٠ ٭
احمد عبداهللا فرحان الضفيري ٠٤٣٢ ٭
احمد عبداهللا محمد السميط ٠٢١٠ ٭
احمد عبداهللا محمد العازمي ٠٩٠١ ٭
احمد عبداملجيد حبيب خليفه ٠٢١٠ ٭
احمد عبداملجيد حسن املذكوري ٠٢٠١ ٭
احمد عبداملجيد سليمان اسماعيل ٠٩٠١ ٭
احمد عبدالهادي محمدعلي الصايغ ٠١١٤ ٭
احمد عبدالوهاب احمد الهالل ١٥٠١ ٭
احمد عبيد مثعي الرشيدي ١٥٠١ ٭
احمد عتيق سالم راشد ٠١١٤ ٭

احمد عجيل محان الشمري ٠٤٤٣ ٭
احمد عدنان ابراهيم الشطي ٢٣٠٠ ٭
احمد عدنان طاهر احلرز ٠٢١٠ ٭
احمد عدنان عبدالهادي اظبيه ٠٢١٠ ٭
احمد عصام ابراهيم الكندري ٠١١٥ ٭
احمد عقيل اسد ناصر ٠١١٤ ٭
احمد علي احمد القبندى ٠٨٠١ ٭
احمد علي امثيب املطيرات ٠٢٠٧ ٭
احمد علي بنعلي رضا ٠٨٠٠ ٭
احمد علي دغيم احلربي ٠٩٠١ ٭
احمد علي راشد الرندى ٠٩٠١ ٭
احمد علي ضاهر العدواني ٠٤٣٢ ٭
احمد علي عبدالهادي الشنفا ٠٩٠١ ٭
احمد علي محمد احلطب ٠٤٠٤ ٭
احمد علي محمد الشدوخي ٠٨٠٠ ٭
احمد عوض عايض راشد ٠٩٠١ ٭
احمد عيد ساحب الشمري ٠٤٣١ ٭
احمد عيسى محمد احلجي ٠٢١٠ ٭
احمد عيسى محمد بورحمه ٠٢١٠ ٭
احمد غازي جويزي العتيبي ٠٨٠٠ ٭
احمد فؤاد احمد الفيلكاوي ٠٨٠٠ ٭
احمد فؤاد سعيد احمد ٠١١٥ ٭
احمد فاضل احمد ماالهللا ١٥٠١ ٭
احمد فاضل اسماعيل مراد ٠١١٤ ٭
احمد فريد محمد العوضي ٠١١٥ ٭
احمد فالح عبداهللا الرشيدي ٠١١٥ ٭
احمد فهد الطرقي الرشيدي ٠٩٠١ ٭
احمد فهد جدعان العازمي ٠٨٠٠ ٭
احمد فهد صنيتان املطيري ١٥٠١ ٭
احمد فهد عيسى الردهان ٠٢١٠ ٭
احمد فهد ناصر املدعج ٠٢١٠ ٭
احمد فيصل عبداهللا القطان ١٥٠١ ٭
احمد قاسم احمد احلداد ٠٤٥٥ ٭
احمد كرم عبدالرضا احمد ٠١١٢ ٭
احمد الفي حمود املطيري ٠٢١٠ ٭
احمد لطيف صالل العنزي ٠٤٤٣ ٭
احمد ماجد فالح العازمي ٠٤٤٤ ٭
احمد ماضي عبداحملسن العازمي ٠٨٠١ ٭
احمد مبارك حماد العازمي ٠٢٠١ ٭
احمد مجبل زيد املطيري ١٥٠١ ٭
احمد مجبل محمد املطيري ٠٨٠٠ ٭
احمد محسن جهز املطيري ٠٩٠١ ٭
احمد محسن عوض احلربي ٠٨٠٠ ٭
احمد محسن محمد العجمي ١٥٠١ ٭
احمد محمد احمد القدفان ٠٩٠١ ٭
احمد محمد احمد عبداهللا ٠٨٠٠ ٭
احمد محمد اسماعيل السماعيل ٠١١٤ ٭
احمد محمد طحنون العازمي ٠٢١٢ ٭
احمد محمد عطيه خليفه ٠٨٠٠ ٭
احمد محمد محبوب احلقان ٢٣٠٠ ٭
احمد محمد مطر الشمري ٠١١٣ ٭
احمد مرضي مسلم العازمي ٠١١٣ ٭
احمد مساعد نشمي احلريجي ٠١١٤ ٭
احمد مسيعيد ناشي حميد ٠٢١٢ ٭
احمد مشعان جاسم العنزي ١٥٠١ ٭

احمد مصبح مفلح العازمي ١٥٠١ ٭
احمد مصطفي حسني الناصر ٠٤٠١ ٭

احمد مصطفي سيد حسني السيد ابراهيم   ٭
١٥٠١

احمد مضيان فهد الشمري ٠٨٠٠ ٭
احمد مطر عبداهللا العنزي ٠٢١٠ ٭
احمد معزي شالح الشمري ٠٨٠١ ٭
احمد منذر نعمان العمر ٠٢٠٣ ٭
احمد منصور ناصر اسماعيل ٠٤٦١ ٭
احمد مهدى صالح حمادهالنهابه ٠٤٥٥ ٭
احمد موسى شهيد عيسى ٠٩٠١ ٭
احمد ناصر احمد ملك ٢٣٠٠ ٭
احمد ناصر سالم اخلشتي ٠٨٠٠ ٭
احمد ناصر محمد املطيري ١٥٠١ ٭
احمد نافع ونيس الرشيدي ٠٩٠١ ٭
احمد نايف مبارك السعيدي ٠٩٠١ ٭
احمد نايف محمد الشمري ٢٣٠٠ ٭
احمد نزال حمود العازمي ٠٢٠١ ٭
احمد نواف فهد الدوسري ٠١١٤ ٭
احمد نوري جابر سرحان ٠٣٠٥ ٭
احمد نوري عصفور العصفور ٠٤٤٤ ٭
احمد هادي ثامر العازمي ٠٨٠٠ ٭
احمد هادي ناصر الرشيدي ٠٨٠٠ ٭
احمد هاني احمد الشطي ٠٨٠٠ ٭
احمد وليد عبداهللا جميعان ٠٢١٢ ٭
احمد يعقوب يوسف الشعبان ٢٣٠٠ ٭
احمد يعقوب يوسف املكيمي ٠١١٥ ٭
احمد يعقوب يوسف حسني ٠٢١٠ ٭
احمد يوسف احمد علي ٠٨٠٠ ٭
احمد يوسف احمد محمد ٠٨٠٠ ٭
احمد يوسف سعود احلسن ٠٨٠٠ ٭
احمد يوسف عبداهللا الهولي ٠٨٠٠ ٭
احمد يونس محمد ميرزا ٠٨٠٠ ٭
اسامه خالد عمار العمار ٠٢٠١ ٭
اسامه علي حسني حسني ٠٩٠١ ٭
اسامه يوسف ابراهيم الرشود ٠١١٤ ٭
اسحاق احمد عطيه الشمري ٠٣٠٥ ٭
اسماعيل احمد اسماعيل املقصيد ١٥٠١ ٭
اسماعيل حيدر اسماعيل عبدالرحيم ٠٤٠١ ٭
اسماعيل خالد سالم محمد ٠٤٠٥ ٭

العجيمان  اعجيمان عبداللطيف اعجيمان   ٭
٠٨٠٠

احلسني احمد محمد صالح ٠٤٦٢ ٭
الفهد نوار غازي العتيبي ١٥٠١ ٭
امصبح عادل امصبح التيسي ٢٣٠٠ ٭
انس علي سليمان ابوغيث ٠٤١١ ٭
انس عوض مشحن العنزي ٠٢١٢ ٭
انس مساعد فرج السعيد ٠١٠٩ ٭
انور خزمي عواد العنزي ٠٢١٠ ٭
انور عادل احمد بنيوسف ٠٨٣٤ ٭
انور محمود حبيب بولند ٠٢١٢ ٭
ايوب حسني عطيه العطيه ٠٢٠١ ٭
ايوب زيد ضويحي فرحان ٠١١٥ ٭
باسل جاسم محمد احلجي ٠٨٠٠ ٭
باسل سالمه سعود البذالي ٠٢٠١ ٭

بدر ناصر غلوم عبداهللا ٠١١٢ ٭
بدر ناصر فهيد جريس العازمي ٠٢١٢ ٭
بدر نايف جليل الشمري ٠٢١٢ ٭
بدر نايف سعد الشمري ٠٢٠٣ ٭
بدر هادي فهاد العازمي ٠٤٠٤ ٭
بدر هاني مختار محمد ٠٤٢١ ٭
بدر وليد مجرن املجرن ٠٨٠٠ ٭
براك احمد جابر العتيبي ١٥٠١ ٭
براك احمد حسني بوعركي ٠٢١٠ ٭
براك سالم خليفه العميري ٠١٠٩ ٭
براك سعد مطلق سعود الدغيم ٠٢١٠ ٭
براك صالح نبجي اجلناح ٠٨٠٠ ٭
براك عبداحملسن جاسم العباسي ٠٩٠١ ٭
براك عبداحملسن عبداهللا السريع ٠٢٠١ ٭
براك ناصر حامد العيد ١٥٠١ ٭
برغش سالم برغش العجمي ٠٢٠١ ٭
برغش مرزوق فارس العازمي ١٥٠١ ٭
بركه سالم بركه الرشيدي ٢٣٠٠ ٭
بسام مفرح مجبل اخليوطي احلربي ٠٨٠٠ ٭
بشير علي عيد الرشيدي ٠٤٠٣ ٭
بندر سعد عبداهللا العجمي ٠٣١٠ ٭
بندر سعد عقاب العنزي ٢٣٠٠ ٭
بندر سعيد عيد العازمي ٠٩٠١ ٭
بندر فريح عبدالرحمن الرشيدي ٠١١٤ ٭
بندر محمد هذال احلربي ٠٢١٢ ٭
بندر ناصر محمد املطيري ١٥٠١ ٭
بندر نشمي غازي الشمري ٠١٠٦ ٭
بندر وليد نهير العنزي ٠٢٠١ ٭
تركي راشد دغمي الرشيدي ٠٢٠١ ٭
تركي عامر خلف الرشيدي ٠٨٠٠ ٭
تركي عبداهللا جدعان املطيري ٠١١٤ ٭
تركي فارس تركي العنزي ٠٤٠١ ٭
تركي فالح سلطان السبيعي ٠٩٠١ ٭
توفيج صالح توفيج مبارك ٠٢١٠ ٭
ثاعي زيد حمود السهلي ١٥٠١ ٭
ثامر جراح شلوان اجلميلي ٠٢٠١ ٭
ثامر جربوع فرج عبداهللا ٠٨٠٠ ٭
ثامر حمود حرفان احلرفه ١٥٠١ ٭
ثامر سعيد زيد الشمري ٠٨٠٠ ٭
ثامر شبيب سعد الهاجري ٠١١٤ ٭
ثامر عايد صالح الرشيدي ٠٨٠٠ ٭
ثامر عبدالرحمن علي الفارسي ٠١١٢ ٭
ثامر فهيد هادي املطيري ٠٢١٠ ٭
ثامر مبرد مبارك العازمي ٢٣٠٠ ٭
ثامر محسن عواض ذياب ٠٩٠١ ٭
ثامر محمد سعود العميره ٠٤٢١ ٭
ثامر مصبح قبالن العازمي ٠١١٤ ٭
ثامر مطلق ثامر الهندال ٠٨٠٠ ٭
ثامر هديان اذعار املطيري ٠٢١٠ ٭
جابر حسني حبيب احلداد ٠١١٥ ٭
جابر حماد فهيد الكفيف ٠٤٤٣ ٭
جابر حمد علي املري ١٥٠١ ٭
جابر حمد غنيم العازمي ٠٨٠٠ ٭
جابر خالد عبدالشمري ٠٨٠٠ ٭
جابر دياب سالم العازمي ١٥٠١ ٭

جابر عبداخلالق حسني دشتي ٠١٠٦ ٭
جابر عبدالرضا جابر محمد ٠٤٠١ ٭
جابر عبدالعزيز علي شامخ ٠١١٤ ٭
جابر عبداهللا جابر املري ١٥٠١ ٭
جابر عبداهللا جمعه الكعاك ٢٣٠٠ ٭
جابر عبيد حمود العنزي ٠٢١٢ ٭
جابر عبيد علي املري ١٥٠١ ٭
جابر علي جاراهللا مرزوق ٠٨٠٠ ٭
جابر عيد عنيف العنزي ٠١١٥ ٭
جابر كامل سعود السبيعي ٠٢٠١ ٭
جابر محمد امني عبدالنبي العريان ٠٤٠١ ٭
جابر محمد جابر املري ١٥٠١ ٭
جابر محمد عباس غلومشاه ٠٥٠١ ٭
جابر مصطفي يوسف عبداهللا ٠٤٦١ ٭
جابر معيض فنيخر العنزي ٢٣٠٠ ٭
جابر يوسف جابر اجلابر ٠٨٠٠ ٭
جاسم بدر جاسم املخلف ٠٤٦١ ٭
جاسم حسني جاسم الشمالي ٢٣٠٠ ٭
جاسم صالح احمد اجلاركي ٠١١٥ ٭
جاسم عبداهللا محمد جاسم ٠٨١٨ ٭
جاسم عبيد معدي الزعبوط ٠٤٣١ ٭
جاسم محمد احمد ابراهيم ٠٤٤٣ ٭
جاسم محمد جاسم الطويرش ٠٢١٠ ٭
جاسم محمد حرفان الهاجري ٠٤٠٤ ٭
جاسم محمد خليفه الهيلع ٠٢٠١ ٭
جاسم محمد رجب حسني ٠٢١٢ ٭
جاسم محمد سلطان القالف ٠٤٠٥ ٭
جاسم محمد سمير صليهم الهاجري ٠٨٠٠ ٭
جاسم محمد سيد القالف ٠١١٢ ٭
جاسم محمد عبداالمير اشكناني ٠١١٣ ٭
جاسم محمد عبدالعزيز املسعود ٠٢١٠ ٭
جاسم محمد عبداهللا القروي ٠٣٠٧ ٭
جاسم محمد عبداحملسن الفرج ٠٢٠٣ ٭
جاسم محمد علي البلوشي ٠٨٠٠ ٭
جاسم محمد مطر مطر ٠١١٥ ٭
جاسم محمد منحوش الشمري ٠٩٠١ ٭
جاسم محمد منيخر العازمي ٠٢١٠ ٭
جاسم محمد ناصر العراك ٠٨٠٠ ٭
جاسم محمد هاني املتروك ٠٢١٠ ٭
جاسم محمد يعقوب العبدوه ٢٣٠٠ ٭
جاسم ناصر احمد املهنا ٠٢٠٦ ٭
جاسم يوسف سلطان طارش ٠٨٠١ ٭
جامع فالح جمعان سعدالعازمي ٠٨٣٤ ٭
جديع عبيد جديع العجمي ٠٣٠٥ ٭
جذنان مشرف علي العجمي ٠١١٤ ٭
جراح دحيم حسن العتيبي ٠١١٥ ٭
جراح طلب مطلق العجمي ٠٢٠١ ٭

جــــراح عبداللطيــــف العبداللطيف الدعي   ٭
٠٢٠١

جراح عبداهللا ذعار العتيبي ٠٢١٢ ٭
جراح عبداهللا عيد الشريع ٠٨٠٠ ٭
جراح علي صالح عبداهللا ٠٩٠١ ٭
جراح فهد ضيدان ابوعدل ٠٤٣١ ٭
جراح محمد فهد العتيبي ٠١١٣ ٭
جراح محمد هويدي املطيري ٠٩٠١ ٭
جراح محمود عبداهللا املصيليخ ٠٨٠٠ ٭
جراح مسير فرج العنزي ٠٢١٠ ٭
جعفر محمود غلوم خاجه ٠٨٠٠ ٭
جعفر يعقوب حسن مقيم ٠٤٥٥ ٭
جلوي محمد جلوي العتيبي ٠٢١٠ ٭
جمال مفرح محيا الرشيدي ٠٢٠١ ٭
جمعان سرور جمعان املجري ٠٨٠٠ ٭
حامت محمد صابر صيهود ٠٢١٠ ٭
حامد راشد حامد العبداهللا ٠١١٥ ٭
حامد عيسى حامد بوقمبر ٠٤٠٢ ٭
حبيب حسني علي بوحمد ٠٢٠٧ ٭
حبيب سائر فرحان العازمي ١٥٠١ ٭
حبيب عبدالرحمن حبيب علي ٠٤٠٢ ٭
حبيب مشعل ثويني مطرود ٠٤٠٥ ٭
حربي محمد حمود احلربان ٠٢١٠ ٭
حسن جاسم محمد اخلرس ٠٨٠٠ ٭
حسن حسني دويان الشمري ٠٨٠٠ ٭
حسن روضان غدنان روضان ٠٤٠١ ٭
حسن عباس علي اخلليفي ٠١١٣ ٭
حسن عباس نصار عثمان ٠٨٠٠ ٭
حسن عبداالمير مكي طه ٠١١٣ ٭

باسل ناصر فالح الهاجري ٠١١٥ ٭
بدر احمد حمزه الفيلكاوي ٠٢٠١ ٭
بدر احمد سليمان اخليري ٠٢٠٣ ٭
بدر احمد يوسف احلجي ٠١١٥ ٭
بدر متيم عبدالهادي الدوسري ١٥٠١ ٭
بدر جاسم محمد عابدين ٠١٠٩ ٭
بدر جمال خالد الغربللي ٠١١٥ ٭
بدر حسن احمد الفيلكاوي ٠٩٠١ ٭
بدر حمود ذايب املطيري ٠١١٤ ٭
بدر حمود زيد املطيري ٠٨٠٠ ٭
بدر حمود عياد املطيري ٠٢٠١ ٭
بدر خالد عبدالستار بندر ٠٨٠٠ ٭
بدر خالد لزام الشمري ٠٢١٠ ٭
بدر خالد محمد العازمي ١٥٠١ ٭
بدر خليفه عبداحملسن احملسن ٠٩٠١ ٭
بدر دغيم فال ح العازمي ٠٩٠١ ٭
بدر دهيم مشعان العازمي ٠٢٠١ ٭
بدر سرور خالد وبران السيحان ٠٢٠١ ٭
بدر سعد عبداهللا العجمي ١٥٠١ ٭
بدر سعد مروح العنزي ٠٨٠١ ٭
بدر سعود بدر املطيري ٠٢٠١ ٭
بدر سعود محمد الصديقي ٠١١٥ ٭
بدر سمير بدر القناعي ٠٨٠٠ ٭
بدر سمير محمد البقشي ١٥٠١ ٭
بدر صالح سويلم العنزي ٠٢٠٣ ٭
بدر طلق ضحوي العدواني ٠٤٠٤ ٭
بدر عبداحلسني ابراهيم صادقي ٠٤٠٣ ٭
بدر عبداهللا بدر العدواني ٠١١٣ ٭
بدر عبداهللا علي النمش ٠٢١٠ ٭
بدر عبداهللا عيسى الشعيب ٠٣١٠ ٭
بدر عبداهللا محمد مجاربي ٠٨٠٠ ٭
بدر عبداهللا مشرع العتيبي ٠٢١٢ ٭
بدر عبيد سعود العتيبي ١٥٠١ ٭
بدر فراج ضيدان الشمري ٠٢٠٣ ٭
بدر فيصل شامي الهاجري ١٥٠١ ٭
بدر فيصل عبدالرحمن البالول ٠١١٥ ٭
بدر كاظم عبدالرضا القطان ١٥٠١ ٭
بدر مالك محمد اجلعفر ٠٢٠٧ ٭
بدر مبارك الهاده البغيلي ٠١١٤ ٭
بدر مبارك مرزوق اسنان ٠٨٠٠ ٭
بدر محمد صالح القطان ٠٢٠٧ ٭
بدر محمد صالح بعركي ٠٤٢١ ٭
بدر محمد عبداهللا القبندى ٠٩٠١ ٭
بدر محمد علي احمد ٠١١٣ ٭
بدر محمد فيصل الصراف ٠٢١٠ ٭
بدر مرزوق عبداهللا العتيبي ٠١١٤ ٭
بدر مسيهيج مفرج الدملاني ٠٨٠١ ٭
بدر ناصر ابراهيم عبداهللا ١٥٠١ ٭
بدر ناصر اسماعيل جعفر ٠٢١٢ ٭
بدر ناصر جلوي العازمي ٠٤٤٤ ٭
بدر ناصر حسني بلوشي ٠١٠٩ ٭
بدر ناصر حمود السفيح ٠٤٤٣ ٭
بدر ناصر ربيعه الربيعه ٠٢٠١ ٭
بدر ناصر سعود القرضام ٠١١٣ ٭
بدر ناصر عبداهللا اخلليفي ٠١٠٩ ٭

حسني احمد حسن القالف ٠٨٠٠ ٭
حسني احمد صالح القالف ٠٤٦٢ ٭
حسني احمد محمود الشطي ٠١١٥ ٭
حسني بسام عبدالهادي عبدالنبي ٢٣٠٠ ٭
حسني توفيق سليمان العوضي ٠٩٠١ ٭
حسني جاسم حبيب سليم ٠٤٥٥ ٭
حسني جاسم علي احلداد ٢٣٠٠ ٭
حسني جواد حسن محمد ٠٤٦١ ٭
حسني حسن محمد مقيم ٢٣٠٠ ٭
حسني خالد خلف قمبر ٠٤٤٣ ٭
حسني راكان راجح الهاجري ٠٢١٢ ٭
حسني سعد حسني بنحسني ٠٨١٨ ٭
حسني سمير محمد البقشي ٠٢١٢ ٭
حسني شاكر علي اجباره ٠٤٥٥ ٭
حسني صالح احمد اشرف ٠٢٠١ ٭
حسني صباح ياسني الطراح ٠٩٠١ ٭
حسني صقر عيسى حيدر ٠٤٠٣ ٭
حسني ظافر محمد العجمي ٠١١٤ ٭
حسني عادل عبداحلميد املوسى ٠٢١٠ ٭
حسني عبداجلبار محمود عبداهللا ١٥٠١ ٭
حسني عبدالكرمي خضر عايد ٠٨٠٠ ٭
حسني عبداهللا عبدالكرمي شموه ٠٤٠١ ٭
حسني عبداهللا غلوم محمد ١٥٠١ ٭
حسني عبدالنبي عباس حسني ٠١١٣ ٭
حسني علي احمد محمد ٠١١٣ ٭
حسني علي حسن القضيب ٠٨٠٠ ٭
حسني علي حسني احلمر ٠٤٠٣ ٭
حسني علي حسني العجمي ٠١١٥ ٭
حسني علي حسني القطان ٠١١٥ ٭
حسني علي حسني الكندري ١٥٠١ ٭
حسني علي حسني املطوع ٠٢٠١ ٭
حسني علي رجب حسني ٠٨٠١ ٭
حسني علي صباح البلوشي ٠٩٠١ ٭
حسني علي عاجل البصير ٠١٠٩ ٭
حسني علي عبداحلسني علي ٠١١٣ ٭
حسني علي عبدالرسول بوعباس ٠٤٥٥ ٭
حسني علي عبدالكرمي االبراهيم ٠١١٢ ٭
حسني علي عبداهللا مالاحمد ٠٨٠١ ٭
حسني علي محمد الصفار ٠٨٠٠ ٭
حسني علي مرهون القالف ٠١١٣ ٭
حسني علي منصور العطار ٠٩٠١ ٭
حسني عليمحمد طالب املال ٠٨٠٠ ٭
حسني عيسى حسني اشكناني ٠٨٠٠ ٭
حسني فؤاد عبداحلميد فرج ٠٢١٠ ٭
حسني فؤاد عبدالصمد الصراف ٠٢٠٦ ٭
حسني فاضل صالح املشموم ٠٤٠١ ٭
حسني فراج محسن العجمي ٠٤٤٣ ٭
حسني قاسم حسن القالف ٠٢١٠ ٭
حسني قاسم رمضان قاسم ٠٢١٠ ٭
حسني كاظم جاسم الصفار ٠١١٥ ٭
حسني كاظم حسني بنزيد ٠٢٠١ ٭
حسني مانع فرهود العجمي ٠٤٠٢ ٭
حسني محمد بدر ملك ٠٨٠٠ ٭
حسني محمد جواد حسن ٠٢١٢ ٭
حسني محمد جواد عبداهللا ٠٨٠٠ ٭
حسني محمد حسني املطيري ٠١١٤ ٭
حسني محمد درويش جراغ ٠٩٠١ ٭
حسني محمد ربيعحسني ربيع ٠٨٠٠ ٭
حسني محمد روضان الشمري ٠٤٠٥ ٭
حسني محمد صفر بلوشي ٠٩٠١ ٭

البقية ص٨

الرفاعي: أسماء ٨٥٥٣ طالبًا وطالبة مقبولين في كليات ومعاهد ودورات «التطبيقي»
في الفصل الدراسي األول للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وتشمل الكويتيين وغير الكويتيين

علي املطاوعةد.يعقوب الرفاعي

جدول مراجعة الكليات للبنين والبنات

أداء امتحان مستوي اللغة االثنني ٢٠٠٩/٩/٢٨املقبولون في جميع الكليات
الساعة التاسعة صباحااإلجنليزية

كليات التربية األساسية والعلوم 
الصحية والتمريض

االثنني ٢٠٠٩/٩/٢٨
الساعة التاسعة صباحااجراء املقابلة الشخصيةوالثالثاء ٢٠٠٩/٩/٢٩

االثنني ٢٠٠٩/٩/٢٨املقبولون في جميع الكليات
والثالثاء ٢٠٠٩/٩/٢٩

حضور الندوات التنويرية للطلبة 
الساعة التاسعة صباحااملستجدين

األربعاء ٢٠٠٩/٩/٣٠جميع الطالب املستجدين
الساعة التاسعة صباحافترة اإلرشاد والتسجيلواخلميس ٢٠٠٩/١٠/١

بداية الدراسة للفصل األول ٢٠١٠/٢٠٠٩األحد ٢٠٠٩/١٠/٤جميع كليات الهيئة

«التطبيقي» يدعو المستجدين للقاء التنويري بفندق رامادا بالرقعي
محمد المجر

هنأ رئيس جلنة املستجدين في االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
حزام الدوسري الطلبة والطالبات الذين مت قبولهم في 
كليات ومعاهد الهيئة للفصل االول من العام الدراسي 

٢٠١٠/٢٠٠٩ ومتنى لهم حياة دراسية موفقة.
ودعا الطلبة املقبولني حلضور اللقاء االرشـــادي 

والتنويـــري الذي ينظمه االحتاد مســـاء ١٢ اجلاري 
للطلبـــة، و١٣ للطالبات املقبوالت بالكليات واالثنني 
١٤ للطالبات املقبـــوالت باملعاهد، الفتا الي ان اللقاء 
التنويري سيبدأ الســـاعة الـ ٩ مساء بفندق «رامادا 
الرقعـــي»، واكد ان هذا اللقاء مهم للطلبة ملا فيه من 
مصلحة وليتعرفوا علي الكثير من اجلوانب التي تهم 

مسيرتهم التعليمية.

تخصصات كلية التربية األساسية
اسم التخصصالرمز
التربية اإلسالمية٠١٠١

اللغة العربية٠١٠٢

العلوم٠١٠٤

الرياضيات٠١٠٥

تربية فنية٠١٠٦

تربية بدنية٠١٠٧

تربية موسيقية٠١٠٩

رياض األطفال٠١١٠

التصميم الداخلي٠١١٢

الكهرباء٠١١٣

علوم املكتبات واملعلومات٠١١٤

تكنولوجيا التعليم٠١١٥

اللغة اإلجنليزية٠١١٦

تخصصات كلية العلوم الصحية
اسم التخصصالرمز
سجالت طبية٠٣٠٤
العلوم الصيدالنية٠٣٠٥
علوم أغذية وتغذية٠٣٠٧
تكنولوجيا املختبرات الطبية٠٣٠٩
صحة البيئة (بكالوريوس)٠٣١٠

فني طوارئ طبية٠٣١٣

تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية
اسم التخصصالرمز
ميكانيكا قوي محركة٠٤٠١
ميكانيكا إنتاج٠٤٠٢
ميكانيكا سيارات٠٤٠٣
ميكانيكا تبريد وتكييف٠٤٠٤
ميكانيكا هندسة بحرية٠٤٠٥
ميكانيكا حلام٠٤٠٦
آالت كهربائية٠٤١١
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية٠٤١٢
الكترونات اتصاالت٠٤٢١
انشاء مباني٠٤٣١
انشاء طرق٠٤٣٢
مساحة٠٤٣٣
تكنولوجيا تشغيل املصافي٠٤٤٣
تكنولوجيا صناعة كيميائية٠٤٤٤
علوم تطبيقية (فيزياء اساسية)٠٤٥١
علوم تطبيقية (كيمياء اساسية)٠٤٥٢
هندسة كمبيوتر٠٤٥٥
هندسة بترول استكشاف وتطوير٠٤٦١
هندسة بترول انتاج وتصدير٠٤٦٢

تخصصات كلية التمريض
اسم التخصصالرمز
دبلوم التمريض العام٥٠١
بكالوريوس متريض٥٠٢

تخصصات قطاع التدريب
اسم التخصصالرمز
الدورات اخلاصة٠٨٠٠

دورة تفتيش جمركي٠٨٠١

دورة رسم هندسي٠٨١٨

دورة مسح أراضي٠٨٣٤

دورة حتفيظ قرآن كرمي٠٨٥٣

املعهد العالي لالتصاالت واملالحة٠٩٠١

معهد السياحة والتجميل (تصميم أزياء)١١٥٢

معهد السياحة والتجميل (سياحة ومناسبات)١١٥٤

املعهد العالي للطاقة (الكهرباء واملاء)١٥٠١

معهد السكرتارية٢٣٠٠

تخصصات كلية الدراسات التجارية
اسم التخصصالرمز
محاسبة٠٢٠١

ادارة مواد٠٢٠٣

تأمني٠٢٠٦

بنوك٠٢٠٧

حاسب آلي٠٢٠٨

اإلدارة٠٢١٠

القانون٠٢١٢


