
الجمعة 5 فبراير 2010   15محليات

الرفاعي: قبول 421 طالبًا وطالبة بالجامعة للفصل الدراسي الثاني
أعلن عميد القبول والتس��جيل بجامعة الكوي��ت د.مثنى الرفاعي انه قد 
مت قبول 421 طالبا وطالبة من الكويتيني وأبناء الكويتيات محددي اجلنس��ية 
في اجلامعة للفصل الدراس��ي الثاني 2010/2009 وهذا العدد هو إجمالي عدد 

املتقدمني للجامعة لهذا الفصل.
وأوضح عميد القبول والتس��جيل ان جميع الطلبة املعلنة أس��ماؤهم مت 
تس��جيلهم بصفة نهائية في املقررات الدراس��ية للفصل الثاني 2010/2009 

عقب قبولهم مباشرة.
وفيم��ا يتعلق بالطلبة احملولني من خارج اجلامعة والطلبة غير الكويتيني 
مبن فيهم طلبة املنح الثقافية وأبناء الكويتيات من غير محددي اجلنسية من 
خريجي املرحلة الثانوية والذين تقدموا بأوراقهم الى اجلامعة، أضاف د.مثنى 
الرفاعي انه س��يبت في قبولهم وترسل إليهم رسائل قصيرة عبر الهواتف 
النقالة إلعالنهم بالقبول وحتديد موعد تسجيلهم للمقررات الدراسية للفصل 
الثاني 2010/2009، علما ان هناك بعض طلبة املنح الثقافية املرشحني لكليتي 
الهندس��ة والعلوم اإلدارية لم يبت في قبوله��م انتظارا لتأديتهم الختبارات 

القدرات األكادميية يوم االثنني 2010/2/22 بإذن اهلل.
وأكد عميد القبول والتس��جيل ان القبول في الفصل الثاني 2010/2009 
بالنس��بة للطلبة الكويتي��ني وأبناء الكويتيات من محددي اجلنس��ية اعتمد 
على النسب الدنيا التي أس��فرت عنها عملية القبول للفصل الدراسي األول 
املاضي، وعليه فلم يتم قبول اي طالب حاصل على نسبة أدنى من املعلنة في 
الفصل األول في كلية ما، وبهذه الطريقة حصل الطالب على القبول مباشرة 

دون انتظار إلعالن نتائج القبول او التعرف على نسب القبول.
 ام��ا قبول الطلب��ة غير الكويتيني فإن��ه يتم بناء على منافس��تهم على 
املقاع��د املخصصة لهم في الفصل احلالي وفقا لألعداد املعتمدة من مجلس 

اجلامعة.
وف��ي نهاية تصريحه، تقدم د.مثنى الرفاع��ي بأطيب التهاني الى الطلبة 
املقبولني وذويهم مبناس��بة قبولهم في جامعة الكوي��ت، مطالبا إياهم ببذل 
اجلهد في دراس��تهم اجلامعية منذ اليوم األول، مؤكدا ان الدراس��ة للفصل 

املقبل ستبدأ اعتبارا من 2010/2/21.
كلية اآلداب

احمد امين علي النجاده  ٭
احمد علي صندل الرشيدي  ٭

اشواق صاحب سيد القزويني  ٭
افراح مصلح هميجان مرشد  ٭

الطاف فتحي اخلالدي  ٭
اميان غريب علي علي  ٭

اميان مبارك علي صفر منصور  ٭
بشاير عبيد ضويحي الشمري  ٭

حسني محمد حسني املطيري  ٭
حمود محمد عبداهلل العنزي  ٭
حنان راشد مرزوق العتيبي  ٭
حنان صالل قطيم الهاجري  ٭

خالد سليمان فهد سعود  ٭
دانة عبدالعزيز عبداهلل نابت  ٭

زهراء مؤيد حبيب احلداد  ٭
شاهة محمود علي جعفر  ٭

شروق متعب صلبي املطيري  ٭
شيخة بدر البرقش  ٭

شيخة عبدالعزيز الزومان  ٭
طالل صالح عبدالساتر العوضي  ٭

طالل مهدي ثميم العنزي  ٭
عبدالعزيز مزيد املعوشرجي  ٭

عبداهلل محمد حسني املري  ٭
علي فالح بخيتان العيباني  ٭
علي مبارك راضي عبدالعال  ٭
عمر ابراهيم حسني احلجي  ٭
فاطمة فالح خالد املطيري  ٭
فجر عباس هبر الشمري  ٭

فرح رعد محمود مرزا  ٭
فهد سلمان نغيمش الظفيري  ٭
فهد شعوان عويض املطيري  ٭

فهد عياد سالم الفضالة  ٭
فهد ناصر خزام القصير  ٭

في زيد علي الشطي  ٭
كساب خلف زبن الشمري  ٭

كوثر صادق حسني الناصر   ٭
محمد صالح نعيم العجمي  ٭
محمد عبداهلل فهد الهاجري  ٭

محمد مطلق فريهيد املطيري  ٭
محمد ندى عايد اجلريد العنزي  ٭

مسهوج ذياب صالح العنزي  ٭
مشعان محمد ماشع املطيري  ٭
مناور نوران مدعج الرشيدي  ٭

منيرة توفيق عبدالواحد الكلبي  ٭
منيرة قيس غامن اجلاسر الغامن  ٭

ناجي سعود سليمان غازي  ٭

يوسف محمود جمال  ٭
كلية الشريعة

ابراهيم فالح عبداهلل عمير  ٭
احمد فالح رجعان الصواغ  ٭

احمد محمد عبداهلل املطيري  ٭
احمد مد اهلل سعيد راعج  ٭
اسيل محمد مبارك الفرج  ٭

براك عماد عبداهلل العصيمي  ٭
بندر عبداهلل دليل املطيري  ٭

بندر ملفي زايد الديحاني  ٭
ثامر سالم سعد العازمي  ٭
جاسر مطلق جاسر املرد  ٭

حسني مسعود هادي املطيري  ٭
حماد فهد ماطر املطيري  ٭

دانة محمد عايض العجمي  ٭
دالل حسني مطلق احلسيان  ٭
دالل وليد يوسف اجلاراهلل  ٭
سارة سليمان ناصر الطيار  ٭
شيخة هنداز حمد الظفيري  ٭

صالح سمير اصليهم الهاجري  ٭
صقر محمد مبارك احلسني  ٭
طارق ذياب هادي العازمي  ٭

عائشة داود محمد االنصاري  ٭
عامر ابراهيم سالم التوم  ٭
عامر زيد سعود البسيس  ٭
عبدالرحمن حمزة احلداد  ٭

عبدالرحمن عبداهلل مساعد  ٭
عبدالرحمن مشعل الضفيري  ٭

عبدالكرمي عبداهلل العتيبي  ٭
عبداهلل حميد علي العنزي  ٭

عبداهلل راشد سالم العجمي  ٭
عبداهلل منور نوار العتيبي  ٭
عبداهلل ناصر فهد العجمي  ٭
عيد رشيد صالح الصويلح  ٭

غامن احمد سعود اللميع  ٭
فاطمة فيصل الهاجري  ٭

فاطمة أحمد صالح اخلنيني  ٭
فايز سعد فالح الوسمي  ٭

فهد فيصل سالم املري  ٭
فهد محمد عبدالهادي العجمي  ٭

فيصل صليهم فهد الهاجري  ٭
لطيفة عبداهلل علي الكندري  ٭
ماجد جابر محمد السعيدي  ٭
محمد زايد سلمان العازمي  ٭
محمد طلق فجري القريافي  ٭

محمد مشوط كمعان املطيري  ٭

نادية ملفي خليف املطرفي  ٭
ناصر محمد عبدالهادي العجمي  ٭

ناصر علي مهدي العجمي  ٭
ناصر محمد كليفيخ العجمي  ٭

ندى محمد علي العجمي  ٭
هنادي سمير احلاج  ٭

يوسف محمد حاجي محمد  ٭
يوسف جاسم محمد الهاجري  ٭

يوسف عبداحلميد محمد بودريد  ٭
كلية البنات الجامعية

اريج فيصل عباس كرم  ٭
رغد يوسف احمد النصف  ٭

شيخة صالح حمد السويدان  ٭
هنوف خالد احمد العبيد  ٭

ياسمني عبداهلل نشمي العنزي  ٭
كلية التربية: التخصصات األدبية

انوار مبارك علي العازمي  ٭
جواهر رجاء عشوي املطيري  ٭

رباب محمد ابراهيم حسني  ٭
ريا مشعان ذاود الهاجري  ٭

سلمى فهيد عواض املطيري  ٭
شريفة منصور نايف املطيري  ٭

عائشة خالد مجبل املطيري  ٭
عائشة سعد صقر زريج  ٭

فاطمة جديع زعيل املطيري  ٭
فجر جاسم محمد املجرب  ٭

مها عبدالرزاق اليوسف  ٭
هديل عبداهلل سلطان العتيبي  ٭
كلية التربية: التخصصات العلمية

ابتسام عامر صغير سحلول  ٭
ابتسام مجبل محسن العازمي  ٭
استغالل عواد جاسم الظفيري  ٭

اسماء خالد مخلد املطيري  ٭
اشواق ناصر شافي السهلي  ٭

افراح مبارك عوض الديحاني  ٭
امثال احمد مثال العازمي  ٭

امثال سحمي فالح العجمي  ٭
انتصار خيراهلل محمد عراده  ٭
انتصار سالم ساير الرشيدي  ٭
اوراد خليفة عبداهلل املطيري  ٭

اميان فراج جدالن الدسم  ٭
اميان محمد راشد الهاجري  ٭
بشاير جابر متران الشمري  ٭

بشاير سعد عبداهلل القحطاني  ٭
بشاير ناصر نشمي العنزي  ٭
بلقيس فرحان مطر الزايدي  ٭

حترير راشد مبارك املجمد  ٭
حترير سلمان فالح الرشيدي  ٭

حنان عبداملجيد فرج  ٭
حنني علي صفوق العنزي  ٭

خشوع خليفة جليل الشمري  ٭
سارة سعيد حمد الهاجري  ٭

سارة محسن عبداهلل الزعبي  ٭
سلمان شافي هادي العجمي  ٭

سلوى احمد يوسف الكندري  ٭
شهد محمد عبداهلل الكندري  ٭

ل فايز غازي العنزي طال ٭
عائشة سعود مطلق الديحاني  ٭

عالية عبداهلل الشحيتاوي  ٭
عبداهلل احمد جنم ابوغيث  ٭

عبدالرحمن محمد الرشيدي  ٭
عبداهلل بداح راشد العجمي  ٭

عبداهلل عادل حميد الشمري  ٭
عبداهلل يوسف عبداهلل البناي  ٭

عروب عايد شنان العنزي  ٭
علي حسني علي املهدي  ٭

ياء حسن سيد سيد علي عل ٭
عمشا هذال فراج الزعبي  ٭

عمشة جزاء الفي جزاء  ٭
غصون احمد علي بلند  ٭

فاطمة سعد جابر اجلعيدي  ٭
فاطمة محمود شاكر عبداهلل  ٭

فاطمة يوسف سكران الظفيري  ٭
فايزة سعد عقاب الهاجري  ٭
في سليمان علي الضاحي  ٭
محمد خالد صعب صعب  ٭
مرمي فهد محمد الديحاني  ٭

مشعل عدنان جاسم الوزان  ٭
مناير شيحان محمد العنزي  ٭

منيرة محمد ضاوي النصافي  ٭
منيرة ناصر فالح اخلرينج  ٭

مها علي خليف العازمي  ٭
مها مطلق محسن احلربي  ٭

مهاء زيد فالح الدرزي  ٭
نادية علي شباط املطيري  ٭
نواف خليفة عيد الشمري  ٭
نورا حمود عاذي العتيبي  ٭

نورة عجالن مجبل العنزي  ٭
نوف جميل فرج املطيري  ٭
نيران سالم كاظم عثمان  ٭

مشعل محمد مشعل العدواني  ٭
مطلق فهد فالح العازمي  ٭

منديل محمد ضيدان املطيري  ٭
منى عيسى أحمد الفيلكاوي  ٭

نادر فهد سمران العتيبي  ٭
نادر مرزوق راشد العتيبي  ٭

ناصر بدر نايف املطيري  ٭
نورة دعيج خلف العتيبي  ٭

هادي فالح مهدي الرشيدي  ٭
وسمية محمد سهيل الشمري  ٭
والء عبدالرحمن سعد البناق  ٭

يعقوب بدر علي ابوطالب  ٭
كلية العلوم االجتماعية  ٭

احالم فهد هجاج العيبان  ٭
اسرار بدر محمد صقر  ٭

افراح عواض رفاعي املطيري  ٭
الطاف غازي حامد الفضلي  ٭

الهام عبداحملسن محمد قمبر  ٭
بدر معزي عايز املطيري  ٭

جوهرة مبخوت مكراد املكراد  ٭
جويعد مسفر سعود العجمي  ٭

حسن عادل حسن حيدر  ٭
دانة ضيف اهلل فضيل أبورمية  ٭

زينب حسني عبدالرضا علي  ٭
سارة جواد حاجية محسني  ٭

سارة سليمان محمد اخلليفي  ٭
سلطان نايف عبداهلل اخلالدي  ٭

عبداهلل مخلف الشمري  ٭
عبدالرحمن بدر السعيد  ٭

عبير محسن هابس املطيري  ٭
علي محمد علي الهاملي  ٭

فيء هايف عايض امليموني  ٭
فيصل سالم حجي الرشيدي  ٭

مشاري عبداهلل مزيد املطيري  ٭
منال جابر مسير العنزي  ٭
نايف دكام عيد العجمي  ٭

نهار عبدالهادي نهار الهاجري  ٭
نواف علي ظاهر العدواني  ٭

هيا صالح حمد البراهيم  ٭
هيا عبداهلل عيسى املرزوق  ٭

كلية العلوم اإلدارية

احمد بدر عبداحلميد ناصر  ٭
احمد عادل احمد الرقم  ٭
احمد محمود الدوسري  ٭

أحمد يوسف احمد االحمد  ٭
اديان ماجد علي العلي  ٭

أشواق عبداهلل سالم البرجس  ٭

شماء محمد سعدون احلميداني  ٭
طالل زياد محمد الغيص  ٭

علي ماشاء اهلل داراب بور  ٭
غدير ثاني مسفر مجبل العنزي  ٭

فاطمة حامد محمود اليعقوب  ٭
فجر خالد مطلق القريافي  ٭

فجر محمد نفل العجمي  ٭
فراج فهيد سالم الظفيري  ٭

مزنة جاسم محمد اخلميس  ٭
يوسف فهد سلطان دهراب  ٭

كلية العلوم/رياضيات وطبيعة
احمد سعدي احمد الظفيري  ٭
احمد عبداهلل محمد القناعي  ٭
افراح سعيد محمد الشاهني  ٭
افنان ناصر سكني الكندري  ٭

البتول محمود مراد اشكناني  ٭
بشاير محمد حسني صالح  ٭

بشاير مقبل ابراهيم العتيبي  ٭
بهاء وجيه مصطفى النواوي  ٭
حترير صالح منيزل العنزي  ٭
تغريد عبداهلل عيد اخلالدي  ٭

جاسم محمد احلامت  ٭
خالد عايض طعيسان املطيري  ٭

خالد عماد احمد العميري  ٭
خلود معيوف خالد السعيدي  ٭

دانة خالد عموش املطيري  ٭
رمي محمد عجيل حشاش  ٭

سارة حمود محمد اخلالدي  ٭
سعيد منصور فارس الدوسري  ٭

سلمان اكرم شاهر كريدي  ٭
سلوى صيوان عشوان الشمري  ٭

سيد هادي حامد محمد علوي  ٭
شهد اسامة محمد خليفة  ٭

طارق فريد عابد زادة  ٭
عبدالرحمن عايض سند حوران  ٭
عبدالعزيز جمعة حمد التميمي  ٭

عبدالعزيز محسن احلربي  ٭
عبدالوهاب طارق احمد  ٭

عثمان سعد خلف اللوغاني  ٭
علي العبدي ابراهيم العنزي  ٭
علي صبيح عبداهلل بوفتني  ٭

غامن غامن ذياب العالطي  ٭
فاطمة فواز محمد البراك  ٭

فهد حسني محمد املطيري  ٭
فهد عباس مهدي الشمري  ٭

فهد مشعل ٭ عبدالكرمي االصقه
متعب حزام القفيلي سليمان  ٭

محمد انور مهدي الراشد  ٭
محمد حسن أحمد الكندري  ٭
محمد عبد الرضا االجراش  ٭

محمد معيض محمد العجمي  ٭
محمد ناصر كريدي الدوسري  ٭

مشاري ناجي محمد الفيلكاوي  ٭
مضاوي سليمان غالب محمد  ٭

منال محمد دغيم العميرة  ٭
منيرة سعود سليمان العجيل  ٭

منيرة محمد ناصر العجمي  ٭
ناصر بدر حمد التميمي   ٭
نفلة جاسم محمد عنزة  ٭

نورة مسعد محمد املطيري  ٭
نورة ناصر سالم العجمي  ٭
وجود حمود شنار الزعبي  ٭

وليد خالد محمد ايوب  ٭
سف احمد حسن حالوة يو ٭

كلية الهندسة / بقية التخصصات

فريح طالل فريح احلبشي  ٭

افراح سهيل مدوخ املطيري  ٭
افراح محمد فاخر الشماع  ٭
امينة خالد علي قحطاني  ٭

امينة مساعد احمد احلشاش  ٭
انفال محمد راشد البحوه  ٭

بدر طارق ابراهيم العسكر  ٭
بشاير طارق عبداهلل عبدالكرمي  ٭

حترير علي حسني العنزي  ٭
جيهان يعقوب يوسف زنكوي  ٭
حسام حمدي مصطفى بدوي  ٭

حصة شالل خليفة الشالل  ٭
خالد عبداللطيف خالد املعيبد  ٭

خالد عبداحملسن صالح الذربان  ٭
خلود ناصر فهيد العجمي  ٭

روان محمد فهد الراشد  ٭
رمي شاكر داود الشمري  ٭

زهراء حسن محمد اشكناني  ٭
سارة أحمد صالح احملميد  ٭

سارة احمد محمد املال  ٭
سارة ناصر محمد السريع  ٭

سارة جنم عبداهلل الكندري  ٭
سعود عبدالعزيز الصقعبي  ٭

سلمان فهد نهار املطيري  ٭
سلمى هاشم الطبطبائي  ٭

شهد يعقوب خليل القائد  ٭
شيماء خيران سالم املعيوف  ٭
صهيب خالد مشعل العتيبي  ٭

ضاري عبدالرزاق االحمد  ٭
طالل عيد عبداهلل الرشيدي  ٭
عائشة وليد احمد السويح  ٭

عبدالرحمن عبداهلل اجليران  ٭
عبدالرحمن كامل الظفيري  ٭

عبداهلل سويد سعود العجمي  ٭
عبداهلل عبداحلميد ارتي  ٭

عبداهلل عبدالرحمن الغيص  ٭
فاطمة على عبداهلل احلداد  ٭

فجر مبارك على الدوب  ٭
فرح عذبي حمود الصباح  ٭

فرح يوسف عيسى اللوغاني  ٭
فهد جهاد عواد الهاجري  ٭

في مزيد عبداهلل ابوشيبة  ٭
فيصل سعود عبدالعزيز الصايغ  ٭

لطيفة احمد سعود احلسن  ٭
ليال عبدالرسول احمدي  ٭

محمد مصطفى خالد جعفر  ٭
مرمي السلطان  ٭

مساعد محمد حاجي القبندي  ٭
منار ادهم منصور مقامس  ٭
منار جاسم محمد املجدلي  ٭
منى خالد عبداهلل املعتوق  ٭

منيرة يوسف العليان  ٭
نور عبدالهادي صقر الصقران  ٭

نورا يوسف حمد الناصر  ٭
نورة عبدالعزيز مشعل العنزي  ٭

هيا فالح عصام العجمي  ٭
هيا محمد عامر العتيبي  ٭

كلية العلوم/العلوم البيولوجية

اسماء سالم مهدي العجمي  ٭
الهنوف مشعل النقيدان  ٭

اميان صالح خلف العنزي  ٭
اميان ناصر محمد املري  ٭

بدر يوسف احمد البالول  ٭
بدرية عبداخلضر حيدر  ٭

جمانة محمد ناصر البسام  ٭
حسني مصطفى حسني احلداد  ٭
دانة مصطفى محمد العصفور  ٭
سارة محمد ابراهيم العصفور  ٭

احمد محمد عوض املطيري  ٭
احمد نبيل جاسم منصور  ٭
أسرار علي حسني العنزي  ٭

أفراح محمد عبد الهادي العجمي  ٭
العروب عبداللطيف الكندري  ٭

أنوار سعود محمد الركيبي  ٭
إميان عبدالهادي سيف البذالي  ٭

آية فاضل عبدالرسول ليري  ٭
بدرية حمد ابراهيم النخيالن  ٭

بشار ابراهيم محمد جاسم  ٭
بندر سعود مفلح العازمي  ٭

جابر غامن علي املري  ٭
جابر فجحان عايض املطيري  ٭

جابر مبارك فالح العازمي  ٭
جاسم بدر جاسم املخلف  ٭

حصة عهدي سليمان السابج  ٭
حمد عثمان حمد السعيد  ٭
حمدان حمد علي العجمي  ٭

خالد وليد أحمد كندري  ٭
خليف عائد خليف الشمري  ٭

دانة عبداللطيف علي ابا اخليل  ٭
دانة فهد عبدالرحمن الكندري  ٭

رسام تركي زامل السبيعي  ٭
رمي محمد راشد الراشد  ٭
زيد حسني علي بنيان  ٭

زينب زاهد سيد احمد موسوي  ٭
سليمان احمد سليمان اليونس  ٭
شذر سمير ياسني احمد صالح  ٭
شروق ركاد عبداهلل الضفيري  ٭

شهد محمد عبداهلل اشكناني  ٭
صالح عبداهلل صالح العازمي  ٭

عائشة يوسف عبدالكرمي  ٭
عادل عنبر بالل محمد  ٭

عالية بدر محمد الوعالن  ٭
عايدة عبداهلل محمد العنزي  ٭

عبد الوهاب عباس حسن  ٭
عبدالرحمن توفيق املصري  ٭

عبدالعزيز محمد عايد العنزي  ٭
عبدالعزيز ناصر سرور العتيبي  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل الدهش  ٭
عبداهلل عبداللطيف العثمان  ٭

عبداهلل عسوج غباش الشمري  ٭
عبداهلل ماجد اخلالدي  ٭

علي سعد ساري العجمي  ٭
غدير احمد عبد الغفور  ٭

غنيم جبارة غنيم املاجدي  ٭
فاطمة احمد نايف عويهان  ٭

فرح امني علي معرفي  ٭
فهد غامن علي املري  ٭

فهد سعد سعدي املطيري  ٭
فهد الفي سعد املطيري  ٭

فهد مرزوق ندحان املطيري  ٭
محمد احمد خلف الشمندي  ٭

محمد صالح غازي العدواني  ٭
محمد فهد جيران الصليلي  ٭
مرمي محمد يوسف الشطي  ٭

مصطفى عبداهلل الرشيد  ٭
مضاوي عزيز مقبل امليموني  ٭

مناير مبارك علي الشهري  ٭
ناصر عبداحلميد االبراهيم  ٭
ناصر عبدالرزاق الشريدة  ٭

نايف سحيم معطش املطيري  ٭
ندى رضا طرقي احلربي  ٭
هلل فوزي عيد املجيبل  ٭

هند أحمد مروي الشمري  ٭
هند معيض فراج العتيبي  ٭
هيا ذياب محمد الديحاني  ٭
وفاء صفوت كامل حسني  ٭
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