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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

 بعد ان انتهت فترة عمادة كليات التربية 
االساسية والدراســـات التجارية والدراسات 
التكنولوجية، اصدر املدير العام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
٣ قرارات لتكليف ٣ اساتذة للقيام مبهام اعمال 
العمادة في هذه الكليات وجاءت القرارات كما 
يلي: تكليف مساعد العميد للشؤون الطالبية 

د.بهيجـــة بهبهاني بالقيام بأعمال عميد كلية 
التربية االساسية، اضافة الى قرار آخر بتكليف 
العميد للشؤون  د.عبدالواحد خلفان مساعد 
الطالبية بالقيام مبهام عميد كلية الدراســـات 
التجارية. وجاء القرار الثالث بتكليف مساعد 
العميد للشؤون الطالبية د.وائل احلساوي للقيام 

بأعمال عميد كلية الدراسات التكنولوجية. 

 تكليف بهبهاني وخلفان والحساوي بأعمال عمادة «األساسية» و«التجارية» و«التكنولوجية»

 ٭  علي حسني عليمحمد محمد
 ٭  علي خالد عبدالرسول اخلياط

 ٭  علي صالح علي الكهيدان
 ٭  علي غايب علي العازمي

 ٭  علي محمد شحنان الشحيتاوى
 ٭  علي مرزوق خليفه العازمي
 ٭  عمر عبداهللا صالح العازمي

 ٭  عمر علي ناصر العازمي
 ٭  عمر محمد حجي العازمي

 ٭  عواض مانع مهدى العتيبي
 ٭  عيد راضى مبارك حشاش 

 ٭  عيسى حبيب معيض العازمي
 ٭  فراج دحام فراج الشمري

 ٭  فرج عبدالرحمن بليه العجمي 
 ٭  فالح مهدى عبداهللا العازمي

 ٭  فهد بدر سليمان املطيري
 ٭  فهد جابر محمد اخلشم

 ٭  فهد حمود محمد العازمي
 ٭  فهد خضير منصور العازمي

 ٭  فهد خلف ابداح اقريعيط
 ٭  فهد راشد فرحان العازمي
 ٭  فهد راكان شطى العجمي 

 ٭  فهد رجعان سعد اجلويسري
 ٭  فهد زيد صالح سعيد

 ٭  فهد سعد رجا العازمي
 ٭  فهد شاكر عاصى مذيور

 ٭  فهد صباح ظاهر العازمي
 ٭  فهد عبداهللا شيحانشذر عفات

 ٭  فهد عبداحملسن محمد الفايز
 ٭  فهد عبيد صالح الشالحى
 ٭  فهد عبيد محمد العازمي

 ٭  فهد علي حسني البلوشي
 ٭  فهد علي عبدالكرمي منصور

 ٭  فهد عوض عامر العتيبي
 ٭  فهد فايز غزاى العازمي
 ٭  فهد فراج علي العازمي

 ٭  فهد مبارك براك العازمي
 ٭  فهد مرزوق فالح العتيبي

 ٭  فهد مريس هاضل العازمي
 ٭  فهد هادى سعد العازمي

 ٭  فهد هزاع عماش املطيري
 ٭  فواز مسعد سعد الرشيدي
 ٭  فيصل بدر محسن العتيبي
 ٭  فيصل بركه مشعان الروقى
 ٭  فيصل راشد مبارك العازمي

 ٭  فيصل عايد عالي العازمي
 ٭  فيصل فالح سيف العازمي
 ٭  ماجد فهد محسن الديحانى

 ٭  ماجد ناصر سعد صفتان
 ٭  مبارك سالم مبارك دغمان

 ٭  مبارك صالح رومى الفضلى
 ٭  مبارك عبدالكرمي طعمه اخلالدى

 ٭  مبارك علي شيخى الفضلى
 ٭  متعب رجا سعود العازمي

 ٭  متعب رفاعى الدباغ العازمي
 ٭  متعب فهد حزمى الدوسري
 ٭  محمد جاسم فهد العسالوى

 ٭  محمد جاسم محمد سياه
 ٭  محمد جمال عبدالرضا جوهر
 ٭  محمد حبيب حمود الشمري

 ٭  محمد حيدر علي دشتي
 ٭  محمد رجا مدغم العازمي

 ٭  محمد زيد صقرناصر العنزي
 ٭  محمد سعود نوارمشني العازمي

 ٭  محمد شجاع فراج العتيبي
 ٭  محمد طالل علي حسني

 ٭  محمد عبداهللا خامت العازمي
 ٭  محمد عبداهللا سلمان البحرانى

 ٭  محمد عبداهللا فالح العازمي
 ٭  محمد علي دوريش عباس 
 ٭  محمد فالح سعيد العازمي
 ٭  محمد فرحان الفى العنزي
 ٭  محمد فالح قبالن العازمي

 ٭  طالل محارب فالح العازمي
 ٭  طالل محمد فهد الدوسري
 ٭  طالل نايف سالم الهاجري

 ٭  عايش سالم حمدان العازمي
 ٭  عبدالرحمن حامد لفته الشمري
 ٭  عبدالرحمن عادل علي احلبيل
 ٭  عبدالرحمن فهد خلف املطيري
 ٭  عبدالرحمن فهد مبارك العازمي

 ٭  عبدالرحمن متعب مبارك الهاجري
 ٭  عبدالسالم فالح عالي العازمي

 ٭  عبدالعزيز احمد سبتى سكني الكندري
 ٭  عبدالعزيز جمعان سعود العازمي

 ٭  عبدالعزيز حامد ابطيحان الدويهيس 
 ٭  عبدالعزيز حمزه احمد علي

 ٭  عبدالعزيز خالد محمد اخللف
 ٭  عبدالعزيز خلف تنوش العنزي

 ٭  عبدالعزيز شاكر مطر عباس 
 ٭  عبدالعزيز شعيل مطنى السليمانى

 ٭  عبدالعزيز عبداملجيد هاشم العوضي
 ٭  عبدالعزيز فالح سعد الدوسري

 ٭  عبدالعزيز فيصل ابراهيم ابراهيم
 ٭  عبدالعزيز مصبح مطلق العازمي

 ٭  عبدالعزيز ملفى نافل العازمي
 ٭  عبدالعزيز مناور مجبل العازمي

 ٭  عبدالعزيز هادى سالم الصواغ العازمي
 ٭  عبداللطيف جاعد جالى احلربى

 ٭  عبداهللا بدر جاراهللا العازمي
 ٭  عبداهللا بدر مبرك حواس 

 ٭  عبداهللا حسن حيدرى دشتستان
 ٭  عبداهللا حكيم الزم عبداهللا

 ٭  عبداهللا حمود صالح العازمي
 ٭  عبداهللا حمود عبداهللا العازمي
 ٭  عبداهللا خالد هرماس العازمي
 ٭  عبداهللا دخيل فراج الشمري

 ٭  عبداهللا راشد عبداهللا الرشيدي
 ٭  عبداهللا راشد مطلقراشد العازمي
 ٭  عبداهللا رسمان عبداهللا العجمي 

 ٭  عبداهللا سالم منصور مطلق
 ٭  عبداهللا سعد سعد العازمي

 ٭  عبداهللا سعود حمود الديحانى
 ٭  عبداهللا سعود نوارمشني العازمي

 ٭  عبداهللا سعيد صالح سعيد
 ٭  عبداهللا شبيب عبداهللا العجمي 

 ٭  عبداهللا طالل مبارك العازمي
 ٭  عبداهللا عايض جريان العازمي
 ٭  عبداهللا عايض خليفه العازمي

 ٭  عبداهللا عبدالهادى عبداهللا الصقران
 ٭  عبداهللا علي خالد مظهور

 ٭  عبداهللا عماش رجعان العازمي
 ٭  عبداهللا عيد عبداهللا الرشيدي
 ٭  عبداهللا فالح شريده الديحانى

 ٭  عبداهللا فالح هداف الهاجري
 ٭  عبداهللا فرحان عبداهللا العنزي
 ٭  عبداهللا فرحان معزى العازمي

 ٭  عبداهللا فالح غنيم املطيري
 ٭  عبداهللا فهد فنيس القحطاني
 ٭  عبداهللا مبارك حمود العازمي

 ٭  عبداهللا مجعد ميزرالقعمر العازمي
 ٭  عبداهللا محمد غالم محمدى

 ٭  عبداهللا مرزوق شوميى العازمي
 ٭  عبداهللا مرزوق عايد العنزي

 ٭  عبداهللا مساعد علي حماده
 ٭  عبداهللا مصلح عايض الشالحى

 ٭  عبداهللا مطر كنعان الشمري
 ٭  عبداهللا مطلق زايد العازمي

 ٭  عبداهللا مظهور محمد احلربى
 ٭  عبداهللا جنم جاسم نصيب

 ٭  عبداهللا هادى صياح العازمي
 ٭  عبداهللا هادى عيد العازمي

 ٭  عبداهللا يوسف خالد العازمي
 ٭  عبدالهادى فالح حمد العازمي

 ٭  عذبى عبدالرحمن عطيه احلمدان
 ٭  علي جعفر علي ذياب

 ٭  علي حسني حسن حاجيهمحمد

 ٭  راشد فضل حكم جمعان
 ٭  راكان علي حسني العجمي 
 ٭  رشيد عيد غريب العازمي

 ٭  سالم بدر محمد العامر
 ٭  سالم خالد محمد العنزي

 ٭  سالم خليفه سالم العازمي
 ٭  سالم زعل حويان العازمي

 ٭  سالم محمد سالم العبد
 ٭  سالم مطلق سالم العازمي
 ٭  سامى سيف فالح العازمي
 ٭  سامى علي فهيد العازمي
 ٭  سامى الفى هالل العتيبي

 ٭  سامى محمد عواد الظفيرى
 ٭  سعد ظاهر سعد العازمي

 ٭  سعد عبدالهادى ثامر اجلمهور
 ٭  سعد عيد سعد العازمي

 ٭  سعد قبالن رجاء العازمي
 ٭  سعد مبارك سعود العازمي

 ٭  سعد نافل سعد السبيعى
 ٭  سعد نايف ناصر املطيري
 ٭  سعد هزاع سعد املطيري

 ٭  سعود احمد سعود السعدى
 ٭  سعود سعود عبداهللا البشير

 ٭  سعود عباد مزيد املطيري
 ٭  سعود عبدالعزيز سلطان الشمري

 ٭  سعود علي فهيد العازمي
 ٭  سعود غازى عويد العنزي
 ٭  سلطان بدر حمود العميره

 ٭  سلطان محمد عباس العتيبي
 ٭  سلطان مسلم عمير عجاج العازمي

 ٭  سلمان مهدى سلمان العازمي
 ٭  سليمان علي جمعه علي

 ٭  سليمان مساعد مبارك اخلرافي
 ٭  سيدمحمد سيدقاسم سيد حسني باوفا

 ٭  شبيب سعد سعيد العازمي
 ٭  صالح باسل هشام املغربي

 ٭  صالح سعد مطر املزيعل
 ٭  صالح فهيد علي العازمي
 ٭  صالح محمد فالح فرحان
 ٭  ضارى سالم ابراهيم علي
 ٭  ضارى سالم مبارك راكب

 ٭  ضارى سمير عباس محمد عبداهللا
 ٭  ضارى طالب مسعود بالل

 ٭  طارق خالد عبداهللا اخلريبط
 ٭  طالل احمد فالح العازمي

 ٭  طالل عبداهللا محمد العازمي
 ٭  طالل قاعد مسلم املطيري

 ٭  براك مفلح عامر العازمي
 ٭  ثامر الفى فهاد العازمي

 ٭  ثامر مبارك براك العازمي
 ٭  جابر حجي سعودعبيد العازمي

 ٭  جابر عايض علوش العازمي
 ٭  جابر علي مسفر العجمي 

 ٭  جاسم اسماعيل احمد ابراهيم
 ٭  جاسم حكيمالزم

 ٭  جاسم محمد اوشيل الشمري
 ٭  جاسم محمد سعد العازمي

 ٭  جراح تركىالشافى
 ٭  جراح جابر محمد العازمي

 ٭  جراح حمود حرفان احلرفه
 ٭  جراح سعد ساهى العنزي

 ٭  جراح مرزوق رجعان الصواغ
 ٭  جراح نايف عبداهللا العتيبي
 ٭  جواد حسني جواد القديحى
 ٭  حبيب سالم حبيب العازمي

 ٭  حبيب مجيد شهاب حمد
 ٭  حجاب ارشيد خالد الهاجري
 ٭  حسن حسني ناصر العازمي

 ٭  حسن علي حسن صالح
 ٭  حسني خليفه حسني بومطيع

 ٭  حمد احمد محمد عبداهللا
 ٭  حمد عبداهللا حمد الدوسري

 ٭  حمد علي مفرح العازمي
 ٭  حمد غايب حمد املطيري

 ٭  حمد محمد مبرك العازمي
 ٭  حمدان طلق زيد العتيبي

 ٭  حمزه يعقوب حمزه خلف
 ٭  حمود صقر مفلح العازمي

 ٭  حمود ظاهر محمد احلسينى
 ٭  حمود عيد سعد العازمي
 ٭  حمود فهد ناصر املدعج

 ٭  خالد عبداهللا براك العتيبي
 ٭  خالد عزيز هملول العتيبي

 ٭  خالد عيد عوض العازمي
 ٭  خالد فالح مطلق العازمي

 ٭  خالد فالح صانوت العازمي
 ٭  خالد محمد صحن العازمي

 ٭  خالد مرزوق اشذى العازمي
 ٭  خالد مطلق نواهى العتيبي
 ٭  خالد يعقوب جابر الشمري

 ٭  خلف محمد خلف العنزي
 ٭  دعيج معيض محمد العجمي 
 ٭  راشد خلف مرزوق احلريص 

 ٭  راشد سعد راشد العازمي

 ٭  محمد احمد محمد بوخلف
 ٭  محمد جاسم حسني جاسم

 ٭  محمد جمال ابل حسن
 ٭  محمد حبيب غشام العازمي
 ٭  محمد حسني يوسف احلامت

 ٭  محمد سعد علي ابوقذيله
 ٭  محمد عبداهللا حسني القطان

 ٭  مشارى خالد ثويران املاجدي
 ٭  مشعل عادل هشام املغربي

 ٭  مطر ثامر عواد الشمري
 ٭  منصور عدنان منصور الصفار

 ٭  ناصر احمد عبداهللا الشراح
 ٭  ناصر عبداهللا حمود احلربى
 ٭  نواف احمد ابراهيم البحرانى

 ٭  نواف عباس حسني املويل
 ٭  وليد عاصى فرحامنانع العنزي

 ٭  يوسف احمد عبداهللا الشطى
 ٭  يوسف اسماعيل احمدرضا احمد

 ٭  يوسف عايش يوسف احلمر
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 ٭  ابراهيم خليل ابراهيم بوعركى
 ٭  ابراهيم ذياب عقله العنزي

 ٭  ابراهيم محمد رمضان الهيشان
 ٭  احمد جابر مرزوق العازمي

 ٭  احمد جهاد فرج العازمي
 ٭  احمد خليفه مجبل ناصر

 ٭  احمد سعد حمدان املاجدي
 ٭  احمد سعود عبداهللا العازمي

 ٭  احمد سعيد ندا العازمي
 ٭  احمد علي عناد العطايا

 ٭  احمد عيد مطلق العازمي
 ٭  احمد فالح مرزوق العازمي
 ٭  احمد فهد شبوط اخلميلى

 ٭  احمد مرزوق مبارك العازمي
 ٭  احمد مصطفى ناجى العازمي

 ٭  احمد مطلق محمد العازمي
 ٭  احمد نافل عبداهللا العازمي

 ٭  السيدمحسن مكى ناصر قارونى
 ٭  باسل حمود سليمان الظفيرى

 ٭  باقر فاضل ابراهيم احمد
 ٭  بدر خميس عبداهللا العازمي

 ٭  بدر سالم سمرى العازمي
 ٭  بدر سطام شليويح املطيري

 ٭  بدر كرم حبيب كرم
 ٭  بدر مجبل راضى العازمي
 ٭  بديح فالح بداح العازمي

 ٭  هاجر باقر علي الفيلى
 ٭  هاجر حسن عبدالعزيز املتروك

 ٭  هبه حمود عبداهللا التوحيد
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 ٭  احمد خالد عبداهللا محمد
 ٭  احمد محمد راضى صادق

 ٭  ايوب فيصل عبدالرحمن طيب
 ٭  جاسم علي محمد احلريجى

 ٭  جاسم محمد يعقوب اجلويهل
 ٭  جراح فيصل عبداهللا الشمالى

 ٭  حسن يعقوب احمد علي
 ٭  حسن يعقوب طاهر املطوع

 ٭  حسني يعقوب احمد علي
 ٭  حمد شايع سميح العازمي

 ٭  خالد سليم علي كمشاد
 ٭  خالد فرحان جابر القحطاني

 ٭  راشد ناصر راشد القراوى
 ٭  رضا محمود سيدرضا سيدحسن

 ٭  سالم مبروك سالم ابراهيم
 ٭  سعود عبدالعزيز راشد املجاوب

 ٭  سعود علي مطلق العنزي
 ٭  سلطان بدر عبداهللا املطيري

 ٭  سلمان ناصر سلمان العصيمي
 ٭  صالح محمد فالح مطيران

 ٭  ضارى وليد خالد املير
 ٭  طالل مطلق سعد الشمري

 ٭  عبدالعزيز بدر عبدالعزيز املشوطى
 ٭  عبدالعزيز علي عبداهللا الشيحه

 ٭  عبداهللا ابراهيم علي سلمان
 ٭  عبداهللا احمد عبداهللا االحمد

 ٭  عبداهللا بداح علي الهاملي
 ٭  عبداهللا علي حسني الوهيب

 ٭  عبداهللا علي سعود الرشيدي
 ٭  عبداهللا محمد فالح فرحان

 ٭  عبدالوهاب عدنان ابراهيم االبراهيم
 ٭  عبيد عامر فهاد العجمي 

 ٭  عمر وليد يوسف بوعركى
 ٭  عوض عبداهللا مهدى العجمي 

 ٭  فالح مهدى داخل العنزي
 ٭  فهد رجب عبداهللا مبارك

 ٭  فهد صباح فهد الفهد
 ٭  فهد عبدالرحمن علي العبداالله

 ٭  فهد مجبل جابر علي
 ٭  فهد محمد عثمان الفهد

 ٭  ماجد عبدالرحمن سعد الشاهني
 ٭  محمد احمد ايوب القوز

 ٭  هناء حطاب رومى اخلالدى
 ٭  هيفاء حسني علي العنترى

١١٠٣  

 ٭  احالم عبداخلالق حسني البلوشي
 ٭  اسراء مهدى صالح الصراف

 ٭  الهام محمد هويدى علي
 ٭  انوار براك كنيهر الشمري
 ٭  انوار محمد خلف الشمري
 ٭  ايات فايز بانى الدوسري

 ٭  ايالف محمد علي محمد
 ٭  جمانه علي مهدى اشكنانى
 ٭  حنان يوسف عيسى املذن
 ٭  دانه مبارك طالع املطيري

 ٭  دالل محمد زيد احلجنونى
 ٭  روان جمال فيروز عبداهللا

 ٭  رمي خلف حماد الشمري
 ٭  رمي مجيد دخيل احلساوى

 ٭  ساره انور كلمحمد جوامير
 ٭  ساره بنترضاالفرحانى

 ٭  ساره ردن مخرب وطبان
 ٭  ساره سليمان عبدالرزاق مالعلي

 ٭  شريفه طارق جاسم العثمان
 ٭  غيروان غامن فرج مبارك

 ٭  فاطمه ابراهيم سردار جاسم
 ٭  فاطمه جنم عبود قاسم

 ٭  فجر صالح عويد عبداهللا
 ٭  مرضيه محمد سلطان فيروز

 ٭  مرمي علي حسني سلطان
 ٭  جنوى مساعد مسفر املطيري

 ٭  نوره علي حسني البلوشي
 ٭  نوف عادل حسن قاطع شريف

 ٭  هنادى سرحان سعدون سرحان
 ٭  هنوف حسني علي خيراهللا

١٣١١  

 ٭  متيم جابر عون العطيه
 ٭  جاسم محمد جاسم عواد

 ٭  حمد جميل اسماعيل التميمي
 ٭  خالد جاسم محمد املنيع

 ٭  خليفه يعقوب يوسف الراشد
 ٭  راشد حمد راشد الغريبه
 ٭  سليمان ناصر بدر علي

 ٭  عبدالرحمن انور عيدعصفور العصفور
 ٭  عبدالرحمن فيصل احمد العبادى

 ٭  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن املهندى
 ٭  عبدالرزاق يوسف عبدالرحيم اخللف

 ٭  عبدالعزيز احمد حسني حطب
 ٭  عبدالعزيز عبداحلميد مبارك احلموه
 ٭  عبدالعزيز عبدالوهاب احمد الزمامى

 ٭  عبداهللا حسني محمد حسني
 ٭  عبداهللا محمود احمد الفودرى

 ٭  عقيد جابر عون العطيه
 ٭  عقيل عبدالرحمن خضير الفرج

 ٭  فاضل احمد حميد الصفار
 ٭  فهد حسن عبداهللا حسن

 ٭  فهد عبدالرحمن عبدالكرمي السالم
 ٭  فواز فراج سعود العجمي 
 ٭  فواز محسن عيد العازمي

 ٭  محمد ابراهيم ارشود الرشود
 ٭  محمد عادل عبدالرحمن محمد
 ٭  محمد عادل محمدطاهر معرفى

 ٭  محمد عبداهللا احمد الكندري
 ٭  مروان محمد حسني املناعى
 ٭  مشارى مبارك علي العنزي

 ٭  مصطفى ابراهيم عبدالرحمن عبدالسالم
 ٭  اسرار عبدالكرمي احمد الصايغ

 ٭  انوار سعد سيف العازمي
 ٭  اميان توفيق جواد الفيلى

 ٭  روان فواد عبدالعزيز العيسى
 ٭  زينب احمد طاهرشاوى عبداهللا

 ٭  ساره بدر احمد القويعى
 ٭  ساره عبدالرزاق محمد بكر

١١٠١ 

 ٭  ابتسام احمد مشعاب سحلول
 ٭  ابرار عجاج مناور العنزي

 ٭  اسماء عبداحلميد احمد االنصارى
 ٭  االء شاكر منصور القطان
 ٭  انوار صالح خالد دهش 

 ٭  انوار عجاج مناور العنزي
 ٭  اميان رجعان سعد العازمي

 ٭  تهانى عثمان داود اخلراز
 ٭  جمانه فؤاد حمزه الصراف

 ٭  حوراء عادل حسن قمبر
 ٭  ذكريات طالل االسود الشمري

 ٭  رمي سعد سالم العالطى
 ٭  زهور مشعل ثنيان الشمري

 ٭  زينب ابراهيم راشد مبارك
 ٭  ساره احمد سليمان املطيري
 ٭  ساره ناجى سعود املقهوى
 ٭  سمره جابر وادى سلطان

 ٭  شيخه علي احمد املويل
 ٭  شيماء ابراهيم راشد مبارك

 ٭  شيماء وليد عبيد محمد
 ٭  عائشه وليد احمد اجلاسم

 ٭  علياء عباس يوسف احلداد
 ٭  فاطمه جابر محمد شير

 ٭  فاطمه جاسم محمد الربيع
 ٭  لطيفه طارق جاسم العثمان
 ٭  مرمي علي ابراهيم السلطان
 ٭  مرمي نبيل سليمان الرشيد

 ٭  منال نايف بشر ظاهر
 ٭  هديه عبيد ظاهر محسن
 ٭  ياسمني عطيهالشحيمه

١١٠٢  

 ٭  اسراء عادل غلوم حسن
 ٭  اسماء محمد فارس العازمي

 ٭  الزهراء حسني عبداالمير احلداد
 ٭  اميره ضويحى مطلق املطيري

 ٭  امينه محمد ابراهيم عبداهللا
 ٭  انوار الفى فريح العازمي

 ٭  بشائر عبدالعزيز عبداهللا السرهيد
 ٭  بشاير جاسم محمد القالف
 ٭  بشاير خالد يوسف احلجي

 ٭  بشاير علي جدعان الراجحي
 ٭  تهانى مساعد سعيد املطيري

 ٭  جواهر سليمان خلف الصلبي
 ٭  رمي بدر ناصر محمد

 ٭  رمي سعد عبداهللا العتيبي
 ٭  ساره حسني علوش احلميدي

 ٭  ساره علي مهنا عبداحلي
 ٭  ساره محمد زيد الزيد

 ٭  ساره محمد مفلح العازمي
 ٭  سميه صالح ساملني باحمدان

 ٭  شريفه فوزى سليمان الشهاب
 ٭  شهد هانى احمد الذويخ

 ٭  شيخه جاسم محمد املريفع
 ٭  ضحى جمال يوسف خليل

 ٭  عائشه يعقوب جاسم عبداهللا
 ٭  غاليه صقر مفلح العازمي

 ٭  غنيمه عيسى احمد الدرويش 
 ٭  فاطمه سالم مبارك احلجيالن

 ٭  فاطمه عبيد حمد الهاجري
 ٭  فاطمه فهد محمدمحمد علي

 ٭  فاطمه محمد صالح املولد
 ٭  فاطمه محمد مبارك الصليلي

 ٭  لطيفه محمد عبداهللا الكندري
 ٭  مرمي سعيد جمعه متيوح

 ٭  مرمي مبارك سعيد الرشيدي
 ٭  مشاعل حسني علي محمد

 ٭  منى عبداهللا عبدالعزيز البديوى
 ٭  نوف ماجد سلطان بخيت

 ٭  هبه عبدالرحمن محمد البناى
 ٭  هبه غازى حياوى بديوى

 ٭  هدوه مطلق حمدان العتيبي

 من الحاصلين على شهادة الصف التاسع في النظام التعليمي العام وما دونها ونتائج المتقدمين لمعهد التمريض تعلن الحقًا

  «التطبيقي»: قبول ١٤١٢ متدربًا ومتدربة بمعاهد التدريب والدورات الخاصة 
 محمد المجر

ــام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب    اعتمد مدير ع
د.يعقوب الرفاعي نتائج قبول املتقدمني ملعاهد التدريب والدورات 
التدريبية اخلاصة للفصل التدريبي األول ٢٠٠٩/٢٠٠٨ للحاصلني 
على شهادة الصف التاسع في النظام التعليمي العام وما دونها، 

حيث بلغ عدد املقبولني ١٤١٢ متدربا ومتدربة.
ــؤون التدريب باإلنابة حصة  ــادت نائب املدير العام لش   وأف
القاضي بأنه مت قبول ١٣٠٠ متدرب (بنني) باملعاهد التالية: قبول 
ــالم بنسبة ال تقل عن  ٢٣١ متدربا باملعهد الصناعي صباح الس
٦٠٪، قبول جميع املتقدمني للمعهد الصناعي الشويخ، حيث بلغ 
عدد املقبولني ٤٥٢ متدربا، قبول جميع املتقدمني ملعهد التدريب 
ــني ٣٢٠ متدربا، قبول جميع  ــائي، حيث بلغ عدد املقبول اإلنش
ــني للدورات التدريبية اخلاصة حيث مت قبول ٦١ متدربا  املتقدم

ــجيل بيانات، باإلضافة إلى قبول ٣٠ متدربا  بدورة طباعة وتس
ــن فئة الفصول اخلاصة بالتعليم العام بوزارة التربية، قبول  م
ــع املتقدمني ملعهد التدريب املهني، حيث بلغ عدد املقبولني  جمي
ــبة للبنات، فقالت القاضي انه مت قبول  ٢٠٦ متدربني. أما بالنس
ــياحة  ١١٢ متدربة باملعاهد التالية: قبول ١٠٢ متدربة مبعهد الس
ــاح اختبارات القبول،  ــل واألزياء بعد اجتيازهن بنج والتجمي
حيث مت قبول ٤٢ متدربة بدورة تنفيذ أزياء، و٣٠ متدربة بدورة 
تصفيف شعر، و٣٠ متدربة بدورة فن مكياچ، قبول ١٠ متدربات 

من فئة الفصول اخلاصة بالتعليم العام بوزارة التربية.
  من جهتها، أوضحت مديرة إدارة قبول وتسجيل املتدربني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سعاد الرومي أن نتائج 
القبول للمتقدمني ملعهد التمريض (بنني/بنات) ستعلن الحقا بعد 
ــتكمال اختبارات القبول للمتقدمني حيث من املتوقع قبول  اس

١٠٢ متدرب و١٠٢ متدربة.
ــب  ــدت الرومي جميع املقبولني مراجعة املعاهد حس   وناش
املواعيد املعلنة مصطحبني معهم صورة من البطاقة املدنية و٤ 
صور شخصية عند املراجعة، وسيعقد لقاء تنويري للمستجدين 
إللقاء الضوء على نظم ولوائح الدراسة والتقومي املتبعة مبعاهد 

التدريب واإلجراءات املتعلقة بهذا الشأن.
  وأوضحت الرومي أنه سيتم توزيع استمارات الفحص الطبي 
ــتكمال إجراءات القبول  والصحيفة اجلنائية على املقبولني الس
ــدرب ال يعتبر قبوال نهائيا إال بعد  املطلوبة، علما أن قبول املت
استيفائه للياقة الصحية والصحيفة اجلنائية، مضيفة أنه ميكن 
جلميع املقبولني الدخول على موقع الهيئة االلكتروني لالطالع 
ــول WWW.PPAET.EDU.KW، ومتنت جلميع  ــى نتائج القب عل

 د. يعقوب الرفاعي  حصة القاضي  سعاد الرومي املقبولني دوام النجاح والتوفيق. 

 بيان برموز المعاهد والتخصصات للمقبولين بمعاهد التدريب والدورات الخاصة
  للفصل التدريبي األول ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

 رمز/ الكود  المعهد/ التخصص 

ون 
بن

 

 ١٧٠٠  الصناعي صباح السالم 

 ١٩٠٠  الصناعي الشويخ 

 ١٦٠٠  التدريب اإلنشائي 

 ١٣٤٨  طباعة وتسجيل بيانات 

 ٢١٤٤  التدريب املهني 

 ١٣١١  فئات خاصة (بنني/ بنات) 

ت 
نا

 ب

 ١١٠١  تصفيف الشعر 

 ١١٠٢  تنفيذ األزياء 

 ١١٠٣  مكياج 

 البقية ص ٧ 

 مواعيد مراجعة المستجدين المقبولين بمعاهد التدريب والدورات الخاصة للفصل التدريبي األول ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
الحاصلين على شهادة الصف التاسع وما دونها 

 المالحظات  المكان  الوقت  التاريخ  المعهد  م 

 املعهد الصناعي  ١ 
صباح السالم 

 االحد واالثنني
 ٢٨، ٢٠٠٩/٩/٢٩  

 من ٩ صباحا الى 
١٢:٣٠ ظهرا 

 ضاحية صباح 
السالم ق ١٣ 

 املعهد الصناعي  ٢ 
الشويخ 

 االحد واالثنني
 ٢٨، ٢٠٠٩/٩/٢٩  

 من ٩ صباحا الى 
١٢ ظهرا 

 الشيوخ - املجمع 
التكنولوجي للهيئة 
ش جمال عبدالناصر 

 احضار:
  - ٤ صور

  - صورة البطاقة 
املدنية

  - طابع بنصف 
دينار 

 معهد التدريب  ٣ 
اإلنشائي 

 االحد واالثنني
 ٢٨، ٢٠٠٩/٩/٢٩  

 من ١٠ صباحا الى 
١ ظهرا 

 جنوب الصباحية 
مقابل طريق 

الفحيحيل السريع 

 معهد السياحة  ٤ 
والتجميل واألزياء 

 االحد واالثنني
 ٢٨ - ٢٠٠٩/٩/٢٩  

 من ١٠ صباحا الى 
١ ظهرا 

 حولي ـ شارع 
شرحبيل مقر 

الدورات اخلاصة 

 الدورات التدريبية  ٥ 
اخلاصة 

 طباعة 
وتسجيل 

بيانات 
 ٥ - ٧:٣٠ مساء  الثالثاء ٢٠٠٩/٩/٣٠ 

 الشويخ ـ املجمع 
التكنولوجي بجانب 

وزارة التربية
  مبسرح املعهد 

الصناعي بالشويخ 

 احضار:
  - صورة شخصية 

واحدة
  - صورة البطاقة 

املدنية 

 دورة فئات  ٦٦ 
 الثالثاء ٢٠٠٩/٩/٣٠ خاصة بنني 

 دورة فئات خاصة  ٧ 
 ٥ - ٧:٣٠ مساء  الثالثاء ٢٠٠٩/٩/٣٠ بنات 

 حولي شارع 
شرحبيل بجانب 
احتاد اجلمعيات 
التعاونية مبقر 
الدورات اخلاصة 

 إحضار:
  - ٤ صور

  - صورة البطاقة 
املدنية

  - صورة شهادة 
امليالد 

 ٨ 
 املعهد املهني شهادة 
النجاح في الصف 
الثامن وما دونها 

 األحد واالثنني
 ٢٨، ٢٠٠٩/٩/٢٩  

 من ٨:٣٠ ص الى 
١ ظهرا 

 شرق   ـ مقابل ابراج 
العوضي - خلف وزارة 

التعليم العالي سابقا 
 إحضار ٤ صور 
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