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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

أصدر مدير جامعة الكويت د. عبداهلل الفهيد قرارا يقضي بضم بدر الذياب 
أمني عام اجلامعة املساعد لشؤون إدارة املرافق الى عضوية اللجان التالية: 
جلنة متابعة تنفيذ سياس���ة اإلحالل، اللجنة الفنية املتخصصة للنظر في 
تس���كني أو رفع املستويات الوظيفية لش���اغلي وظائف الكوادر الوظيفية،  
جلنة تعيينات العاملني من غير الهيئة التدريس���ية بجامعة الكويت، جلنة 
ترسية املمارسات، اللجنة العليا حلفالت التخرج، جلنة البعثات واإلجازات 

الدراسية ملوظفي اجلامعة.

الفهيد: ضم الذياب لعضوية عدة لجان بالجامعة

الجامعة تدعو خريجي الفصل الصيفي للعام 2010/2009 إلى تسّلم شهاداتهم
دعت إدارة شؤون اخلريجني بعمادة القبول والتسجيل جميع خريجي الفصل الدراسي الصيفي 
للعام اجلامعي 2010/2009 الى تس�لم شهادات التخرج من تاريخ 24 اجلاري الى 2 سبتمبر 
2010 خالل أوقات الدوام الرس�مي مببنى عمادة القبول والتسجيل بالشويخ مع ضرورة احضار 
اإلثبات الرس�مي )البطاقة املدنية( والتسلم شخصي. وفيما يلي أسماء خريجي الفصل الدراسي 

الصيفي 2010/2009:

خالد دلى عرنان مشعل العنزي  ٭
خالد عبداحلميد اسد محمد العوضي  ٭

خالد وليد خالد جنم عبداهلل علي  ٭
خلود حمود حمد محمد مثيب االذينة  ٭

دانة خالد سعد ياسني عبداهلل  ٭
داود مرزوق داود البدر  ٭

دالل عبدالعزيز عبدالكرمي علي شموه  ٭
روان يوسف حسني عالونه  ٭

رمي عبداهلل صالح فالح طينان مشيلح  ٭
زين���ب حميد عبداملجيد رش���يد حاجي   ٭

مهدي الكاظمي
سارة خالد ضويحي الرسيس  ٭

س���ارة عبدالعزيز محم���د جلوي زعال   ٭
العنزي

ابراهيم  س���ارة عبدالعزيز عبدالوهاب   ٭
العوض

سارة محمد غنيم فهيد احليص  ٭
سارة مفرح محمد ذياب العجمي  ٭

س���الم فيص���ل س���الم س���عيد س���الم   ٭
العميري

سجى يونس عبدالرحمن ياسني جمعة   ٭
الياسني

ش���ذا عص���ام عبدالرحم���ن عبدالهادي   ٭
شامية

عائش���ة عبداهلل محمد فرحان ش���عيل   ٭
العازمي

ابراهي���م عبدالعزيز  عايش���ة عبداهلل   ٭
العبيد

عباس حبيب علي حاجيه محمد باقر  ٭
عبدالعزيز محمد عمر سليمان الفليج  ٭

عبدالعزيز محمد فالح مريزيق س���يف   ٭
العازمي

عبدالصمد محمد عبدالصمد احمد  ٭
عبداهلل احمد مطلق خليفة الصميعي  ٭

عب���داهلل فهد عيس���ى ابراهي���م أحمد   ٭
املناعي

عبداهلل محمد قاطع حنتوش العبداهلل   ٭
الشمري

علي محمد موسى محمد الزويد  ٭
علياء ضياء محمد جعفر العطار  ٭

الس���عيد  علياء محم���ود افضل محمد   ٭
النجار

عمر فيصل يوسف محمد علي العثمان  ٭
عن���ود بندر صقير محس���ن رش���اش   ٭

املطيري
عنود ص���ادق عب���اس جاس���م محمد   ٭

العبدالرحيم
فاطمة حجي محميد حجي احملميد  ٭

فاطمة سليمان عباس زينل  ٭
فاطم���ة عباس يوس���ف عب���داهلل علي   ٭

البغلي
فاطمة محمد عبداهلل حسن زكريا  ٭

فاطمة يوس���ف يعقوب مب���ارك جابر   ٭
الشطي

فهد سالم فهد ناصر روضان اخلالدي  ٭
فيصل عبدالوهاب محمد صالح يوسف   ٭

بهبهاني
كوثر حسن عبداهلل حسن حسني  ٭

لطيف���ة عب���داهلل عبداللطي���ف محمد   ٭
عبداللطيف السعيد

لولوه أيوب خالد أيوب أحمد األيوب  ٭
لولوه ناصر مهدي براك هادي  ٭

مجد نصر سالم الوهيبي  ٭
محم���د عب���داهلل عص���ام الش���ميعان   ٭

العجمي
محم���د عب���داهلل فرحان ناف���ع مطلق   ٭

العنزي
محمد عبدالظاهر عبدالعزيز األعصر  ٭

الوطيب  محمد عل���ي محم���د حس���ني   ٭
العجمي

محمد عيد عواد عليوي محمد الظفيري  ٭
محمد فهد قحيصان عواد املياس  ٭

محمد مؤيد يوسف حمد أحمد املير  ٭
محمود احم���د عبداهلل حس���ني حمود   ٭

العنزي
مراح���ب عب���داهلل عبدالرحمن عبداهلل   ٭

التركي
مرمي عباس علي غلوم حس���ني مرتضى   ٭

القطان
مرمي علي احمد علي حسن الكندري  ٭

مشعل اسماعيل عبداهلل فاضل العنزي  ٭
مطلق مزيد مطلق معلث الديحاني  ٭
منى السيد محمد محمود شمردل  ٭

منى محمدي رضوان حسن عبدالعزيز  ٭
منيرة حس���ني عل���ي حس���ني عبداهلل   ٭

البصري
منيرة عبدالرزاق خلف عبداهلل اخللف   ٭

السعيد
مي عبداحملسن أحمد عبدالرحمن املهنا  ٭
ناصر جمال ناصر محمد عبداهلل الزايد  ٭

ن���وري حس���ن محم���د عل���ي  ن���وح   ٭
عبدالكرمي

هبة عبد الرزاق احمد املهنا  ٭
يوس���ف صالح عبدالق���ادر عبدالعزيز   ٭

العثمان
يوس���ف محمد مسعود جمعان مسعود   ٭

الزوين

كلية البنات الجامعية

آالء عبداحلميد محمد عبدالعزيز حسني   ٭
علي الرومي

دمي���ا مذك���ور الم���ي صوي���ان مطلق   ٭
الفضلي

زينب جاسم راضي محمد جاسم جمعان   ٭
القطان

شيماء عبداللطيف عبداهلل عبدالواحد   ٭
عبدالرحمن األنصاري

ابراهيم س���ليمان علي  عائش���ة جمال   ٭
الهولي

غدي���ر عل���ي حس���ن محم���د ش���ريف   ٭
العوضي

جل���ني جاس���م محم���د العبدالرحم���ن   ٭
الفارس

مرمي خالد علي يوسف علي اللوغاني  ٭
منيرة جنيب احمد عبداللطيف احلمدي   ٭

القناعي
مي محم���د عب���اس احمد محم���د علي   ٭

الشواف
نورة عبدالوهاب محمد راضي الصانع  ٭
نوف حمد فرج فهيد اخلماس العجمي  ٭

شريفه سعود محمد عبداهلل عبدالعزيز   ٭
الفارس

شريفة عدنان جواد الصايغ  ٭
ش���ريفة عل���ي محمد محمود حس���ني   ٭

احلسن
ش���هد ضاري راش���د طاحوس ش���ديد   ٭

طاحوس
ش���وق عبداهلل يوس���ف عبداهلل محمد   ٭

الرضوان
ش���وق يوس���ف عيس���ى عبدالعزي���ز   ٭

اللوغاني
شيخة ثنيان عبداهلل جاسم محمد الغامن   ٭

اجلبر الغامن
شيماء بدر س���الم أحمد عيد الرمضان   ٭

الهاجري
عائشة سعود عبدالعزيز صالح محمد   ٭

احلرب
عائش���ة عب���داهلل أحمد محم���د أحمد   ٭

السويلم
عادل عبداهلل مناحي ادغيش���م س���عد   ٭

الدغيشم
عبداهلل عبد الوهاب عبداهلل احلوطي  ٭

عبد االله احمد حسن احمد عبدالوهاب  ٭
عبداحلميد نبيل عبداحلميد ملحس  ٭

عبدالرحم���ن فهد عبدالرحمن يوس���ف   ٭
عبدالسالم محمد عبدالسالم

عبدالرزاق هاشم مساعد السيد ابراهيم   ٭
العبدالرزاق الطبطبائي

عبداهلل اسماعيل حسني علي احلداد  ٭
عبير ابراهيم موسى ابراهيم مظفر  ٭

عثمان عبداهلل اس���ماعيل محمد صالح   ٭
أحمد الكندري

ع���ذاري عدنان محمد جاس���م عيس���ى   ٭
العربيد

علي فتح اهلل محمود اقزيال  ٭
علي وليد علي جاسم حمد احلساوي  ٭

غدير فوزي جاس���م محم���د عبدالعزيز   ٭
القطان

فاطم���ة حس���ن محم���د عبداللطي���ف   ٭
العبدالرزاق

فجر بدر منصور يوسف علي اخلليفي  ٭
فج���ر رياض س���ليمان أحمد س���ليمان   ٭

احلمد
فهد أحمد علي حسن حمد االبراهيم  ٭

فيصل أحمد عايد ذهب الشمري  ٭
فيصل حمد عبداهلل فهد الهاجري  ٭

لطيفة يوسف عيد علي النصار  ٭
محم���د حس���ني علي حس���ني فتح اهلل   ٭

اشكناني
محم���د ط���ارق حم���ود عبدالعزي���ز   ٭

الصقعبي
محم���د عبدال���رزاق محم���د صال���ح   ٭

العدساني
مس���اعد حس���ني علي عبداحملسن علي   ٭

القطان
مشاري بن مطلق بن احمد العبيد  ٭

منى سالم عبداهلل فرحان الصريعي  ٭
منيرة خالد سليمان الرويح  ٭

منيرة علي صالح حمد احمليميد  ٭
مني���رة غ���ازي عب���داهلل عبداللطيف   ٭

اجلسار
مني���رة محم���د نه���ار فه���د البهيم���ي   ٭

العدواني
منيرة ناصر عب���داهلل محمد العبداهلل   ٭

املال
نور أمين جبر  ٭

نور عادل ضاحي العجيل العسكر  ٭
نورة أحمد عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز   ٭

العجيل
نوف خالد علي عبداهلل صالح اليحيا  ٭

هب���ة عبداله���ادي أحم���د العبدالهادي   ٭
الدوسري

هدى صالح نصار طاهر عثمان  ٭
هيف���اء كامل س���ليمان أحم���د عبداهلل   ٭

احلداد
هيفاء محمد أحمد علي ابراهيم  ٭

وليد عبداهلل محمد صرخوه  ٭
يوس���ف س���عد محمد دغيش���م السعد   ٭

الدغيشم
يوس���ف س���لمان عبدالرحمن عبداهلل   ٭

اليوسف

العلوم الطبية المساعدة

هيا حس���ن محمد س���الم رجب خميس   ٭
األنصاري

الهندسة والبترول

احمد علي احمد محمد املنصور  ٭
اس���تقالل س���رحان الفي خمسان مانع   ٭

العنزي
آالء سعيد خلفان اجلرداني  ٭

احلميدي محمد سلطان حميدي سلطان   ٭
املطيري

امين ربحي محمد العلول  ٭
أبرار عبداهلل حس���ني محم���د عبداهلل   ٭

الكندري
أحمد توفيق مطر صالح الشريفي  ٭

أحمد عبداحملسن حيدر عباس يتيم  ٭
أحمد علي مندني حسن حيدر  ٭

أحمد مهدي أحمد ابراهيم أحمد الصفار  ٭
أنوار محمد رشود حمد محمد الرشود  ٭
براك عبداحملسن الفي حمير الشمري  ٭

بشائر احمد راشد العربيد  ٭
تركي هادي س���الم مب���ارك عبدالهادي   ٭

الهاجري
الزومان  جاس���م محمد ف���الح محم���د   ٭

العازمي
حس���ني عبداللطيف حسني عبداللطيف   ٭

محمد شيشتر
حصة سعود محمد عبدالعزيز اجلاسر  ٭

حص���ة عبداهلل احمد حس���ن عيس���ى   ٭
الصابري

حمد محمد جاسم محمد حسني الشطي  ٭
حنان علي محمد علي احلداد  ٭

حنان يوس���ف عل���ي يعق���وب صالح   ٭
املكيمي

حوراء عبدالعظيم محمد رفيع حس���ني   ٭
معرفي

عبد العزيز عبداهلل احمد غيث ابراهيم   ٭
الغيث

عبد العزيز علي حمزة عباس حس���ني   ٭
العوض

عبد اهلل بدر حسني علي القطان  ٭
عبد اهلل جاس���م محمد حس���ني محمد   ٭

اخللف
عبد اهلل ناجي محمد تركي الرشيد  ٭

عبداهلل راشد جاسم حمادة  ٭
عبداهلل طالل عبداهلل ابراهيم احلوطي  ٭

عبداحملس���ن يوسف ثني احمد الصياح   ٭
العنزي

عفاف هادي عيد هادي احلربي  ٭
عل���ي حم���زة عب���اس عب���داهلل محمد   ٭

االستاد
علي سامي احمد حسني احمد اخلضري  ٭

علي كامل شريف فهد جابر اخلالدي  ٭
علي يوسف علي حسن محمد بوارحمه  ٭

عن���ود عي���د جويع���د عجي���ل ناجي   ٭
الظفيري

فاطمة تراحيب موسى عبدالرحمن بطي   ٭
املطيري

فاطمة صادق عاشور عبد الرضا  ٭
فاطمة صالح حمود مساعد اخلضاري  ٭

فاطمة عبدالكرمي حسني عبدالكرمي محمود   ٭
القصار

فاطم���ة محم���د احمد حس���ني محمود   ٭
دشتي

فهد خليل ابراهيم علي محمد الهاجري  ٭
فهد شافي محمد فهد حنيان العجمي  ٭

ف���واز محمد محم���ود محم���د محمود   ٭
العوضي

فيح���ان عب���اس ماج���د اب���داح عباس   ٭
بوردن

لطيفة بنت محمد بن ابراهيم البديوي  ٭
لطيفة خالد محمد فضل بوشيبة  ٭

مثاي���ل ناص���ر محم���د س���عود محمد   ٭
النمران

محمد اقبال حسينوف  ٭
محمد جاسم محمد سعيد مندني  ٭

محم���د خال���د داود س���ليمان العم���ر   ٭
املرشود

محم���د عب���داهلل حاجي محم���د حاجي   ٭
القيسي

محم���د عيس���ى محم���د حس���ن محمد   ٭
بورحمة

محم���د مب���ارك ناص���ر مب���ارك محمد   ٭
الصليهم

مرمي عقيل عبداهلل محمد عبداهلل حسن   ٭
السيافي

مرمي علي عبداهلل حجي بالل  ٭
مرمي مبارك جمعة محبوب مبارك  ٭

مرمي ناصر محمد املصري  ٭
مرمي يوسف علي محمد علي الزيد  ٭

مشاعل حمد عبيد سيف العنزي  ٭
مضاوي متروك نايف عالي املطيري  ٭

معال���ي عبي���د حج���ي مج���ري رباح   ٭
الرشيدي

معي���ض ناصر مهدي مس���راج ابراهيم   ٭
العجمي

منيرة داود س���ليمان س���عد س���ليمان   ٭
الصوري

مه���ا عاي���ض ع���واض حباب س���عيد   ٭
العتيبي

مي مبارك فالح خالد مجري العازمي  ٭
ناص���ر ب���در محم���د مطل���ق عبداهلل   ٭

العتيبي
ناصر محمود حسن غلوم حاجي مقيم  ٭
ندى خالد مطلق قبالن حمود العازمي  ٭

نور بسام فهد املطوع  ٭
نورا احم���د عب���داهلل عبدالكرمي محمد   ٭

الصقر
نورة سالم عبداهلل علي غامن القطان  ٭

ن���ورة محم���د جاس���م محم���د عوض   ٭
العوض

نوف ابراهيم حسن عبداهلل القعود  ٭
هبة نخيالن عبدالرحمن سالم احلريص   ٭

املطيري
هيل���ة محم���د ضي���ان رخي س���ليمان   ٭

الصليلي
وسمية حمد احمد غامن جاسم الدبوس  ٭

العلوم اإلدارية

ابراهيم أحمد محمد عبدالرحيم محمد  ٭
اميان جاسم محمد حسني علي الشيخ  ٭

آالء س���امي عبدالعزي���ز محم���د عل���ي   ٭
الشايع

أحمد عبداحلميد هاشم علي محمد رضا   ٭
العوضي

أحمد فواز سليمان عبداللطيف سليمان   ٭
العثمان

ألط���اف جم���ال عب���داهلل س���الم مهنا   ٭
اخلشان

أوضاح س���راح ش���ايع عبداهلل مطلق   ٭
الدغيم

بصائر حس���ن علي عبداللطيف حسني   ٭
العطار

بيبي حامد علي حسني حيدر  ٭
حسني طالل حسني عبداهلل األمير  ٭

حمد عبدالوهاب محمد العتيقي  ٭
خالد أسامة أحمد حسني علي الرومي  ٭
خالد جمال خالد حجي جاسم احلجي  ٭

دانة فيصل علي عباس باقر  ٭
دالل قاسم حسن عبدالسيد الدالل  ٭
دميا عثمان محمد عثمان املوسى  ٭

روان مطر مطلق معلث عطيب العتيبي  ٭
رمي أحمد ناصر أحمد سعد املنيفي  ٭

زبيدة عبدالعزيز عبدالكرمي ابراهيم علي   ٭
الفودري

س���ارة أحم���د عبدالعزيز أحم���د عيد   ٭
الهاجري

سارة أحمد علي محمود مال الكندري  ٭
سارة عبداهلل عمر العمر  ٭
سالي محمد خالد زيبار  ٭

سليمان وليد خالد يوسف املطوع  ٭
سميرة جاس���م عبداحلس���ني باباجان   ٭

غلوم
سندس عبداهلل أحمد اسحاق محميد  ٭

أسماء عبداللطيف عبداهلل بوطيبان  ٭
بدرية حبيب لفتة مشعل عبداهلل  ٭

حصة عبداملنعم عبدالرحمن العمر  ٭
حليمة يوسف يعقوب الفيلكاوي  ٭

حنان مساعد خليل ابراهيم السعيد  ٭
دالل عبدالعزيز صالح الدخيل احملطب  ٭
رهام ابراهيم صالح محمد التويجري  ٭

زهراء محمد عبداهلل هاشم العلي  ٭
زهرة فاروق علي حسني محمدي  ٭

زينب سليمان عبدالرسول حسن علي  ٭
زينب علي اسدي  ٭

زينب يوسف عبدالنبي حسني صفر  ٭
سارة سعود يوسف عبداهلل محمد  ٭

سارة صادق حمزة محمد علي السلمان  ٭
سعدا ثاري سعود ثاني الرشيدي  ٭

سندس موسى عبد الرسول يوسف  ٭
عبد العزيز مطلق مح���زم مبارك فراج   ٭

العازمي
عبدالعزيز سعد هديبان مسعود يحيى   ٭

العازمي
عب���داهلل س���عيد صق���ر عي���د مرزوق   ٭

املخاجني
عذب���ي عب���د اهلل اس���ماعيل عب���ود   ٭

السلطان
عمر عدنان بدر ناصر صالح املسلم  ٭

عهود مصلح سفر راشد املطيري  ٭
فاطمة محمد عبداحلس���ني عبداهلل علي   ٭

اخلباز
فاطمة حس���ني سلمان حس���ني جاسم   ٭

الشمالي
فاطمة محمد يوسف أحمد محمد الغامن  ٭

احم���د  عبدال���رزاق  عيس���ى  ليل���ى   ٭
العبدالرزاق

محمد عبد اخلالق محمد عبد املالك  ٭
مش���اري حمد عب���داهلل حم���د حمدان   ٭

السريع
مشاري خلف عامر كرمي مانع  ٭

مشاعل فيصل حمد محمد اجلمعة  ٭
هبة ابو القاسم عبدالبني عريان حسن   ٭

العريان
وسمية فيصل عبود خلف  ٭

العلوم االجتماعية

احمد فاضل عباس حجي علي الكوت  ٭
اس���راء عبداهلل عبيد عبداهلل ش���لوان   ٭

العجمي
اس���ماء فؤاد يعقوب يوس���ف عبداهلل   ٭

اسماعيل الراشد
افراج عبداهلل عبداحملسن سالم فرحان  ٭

احلمي���دي ماج���د حمي���دي س���لطان   ٭
املطيري

الط���اف بعيج���ان محمد عاي���ض عيد   ٭
احلربي

العن���ود خالد عبالوهاب س���نافي فالح   ٭
العبداهلل

الهن���وف ثام���ر ناصر عبط���ان راضي   ٭
الشمري

امنية خالد علي محمد علي العسيري  ٭
امينة سعود عبدالعزيز علي الضبيبي  ٭

انوار خالد سالم عبدالعزيز اخللف  ٭
بتول عبداخلضر عباس علي صالح  ٭
بدر سعد محمد عبدالعزيز احلميد  ٭

بدر صالح سليمان الفوزان  ٭
بدر فهد عبدالرحمن محمد اجلاسر  ٭

بدرية عبداهلل سلمان حنيف الهاجري  ٭
بدور ربحي سليم عثمان ابو زور  ٭

بدور صيوان عشوان فرحان الشمري  ٭
بشاير سالم راشد سلطان العجمي  ٭

بيبي اسامة منصور ابراهيم الصايغ  ٭
ثامر احمد بكر احمد محمد النجار  ٭

جنان حسن احمد محمد هاشم  ٭
جنان يعقوب يوسف عبداهلل الشعيب  ٭
حسن عبداحملسن محمد حسن احلبيب  ٭

حصة عبداهلل علي عبداهلل التويس  ٭
حنان اسماعيل محمد حسن احلبيب  ٭

حنان حسن محمد حسني  ٭
حنان حسني عبدالرضا محمد البنا  ٭

حوراء محمد احمد العوض  ٭
خالد جاسم صالح محمد علي ابو دهام  ٭

خديجة حسني حسن محمد  ٭
خلود خالد احمد عبداهلل احمد اجلاسم  ٭

خلود ساير مجبل عبيد املطيري  ٭
خيرية جمعة محمد صفر حسن  ٭

دانة داود عبدالعزيز داود املرزوق  ٭
دالل عبداحلميد حبيب شكر اهلل  ٭

راشد احمد راشد اسماعيل  ٭
رمي عبد العزيز خالد املخيزمي  ٭

رمي عبداهلل عليان عايض الرشيدي  ٭
 ٭رمي محم���د احم���د محم���د صال���ح 

العجيري
رمي معجب عبداهلل حمد العجمي  ٭

رميية رخيص عطش���ان صالح القحيم   ٭
البرازي

زينب صالح عطية محمد العطية  ٭
زينب عبداهلل عيسى يوسف علي باش  ٭

زينب هش���ام عبدالوهاب عبداحلس���ني   ٭
علي النقي

سارة احمد عبداهلل مرشود العازمي  ٭
سارة بيومي فتحي بيومي منسي  ٭

سارة جمعان حسني عواد  ٭
سارة عبدالسالم ماطر العصيمي  ٭

سارة علي احمد اكبر علي احلسيني  ٭
سارة غصاب عبداهلل غصاب العجمي  ٭

سارة محمد علي حسني دشتي  ٭
سالم خالد سالم سعيد املذن  ٭

سحر جبر ضاوي جبر الرشيدي  ٭
شروق احمد عيسى احمد اليعقوب  ٭
شمايل محمد علي حسني علي املال  ٭

ش���يماء ش���اكر داود يوس���ف عساف   ٭
الشمري

ضحى محمد عناد حطاب براك الهيفي  ٭
ضياء عبداحملس���ن محمد علي س���يف   ٭

الفضلي
طالل عبداهلل مطر عبداهلل حمد اجلديد  ٭

عائش���ة فوزي اس���ماعيل علي س���الم   ٭
بوقماز

عبد الرضا مصطفى عبدالرس���ول علي   ٭
جاسم البناي

وفاء عبدالرحمن ابراهيم سعد البناق  ٭
يوس���ف جاب���ر ثوين���ي س���عيد فالح   ٭

العنزي

الحقوق

اسراء عبدالوهاب عبدالرحمن ابراهيم  ٭
انوار بدر يعقوب شبكوه  ٭

حسن محمد منصور الرشيد  ٭
خالد خلف علي سعدون احلربي  ٭

دعاء احمد قاسم حسني عباس آني  ٭
دعاء عبداهلل املزعل  ٭
دالل سلمان الرومي  ٭

دالل فؤاد عيسى العوجان  ٭
رزان خالد ناصر الصليهم  ٭
رشا كردي تراك الشمري  ٭
سارة فالح علي العجمي  ٭

سارة وائل ابراهيم الراشد  ٭
سارة يوسف احمد املؤمن  ٭

عايشة حمود عبيد الشمري  ٭
علي ناصر حمد علي ناصر  ٭

عيس���ى محم���ود احم���د عبدالرحم���ن   ٭
محمود

فاطمة يعقوب يوسف البراهيم  ٭
نواف فاضل حمدان الديحاني  ٭

هبة عبدالعزيز سعدون عبداهلل  ٭
هنوف خليفة علي املولى  ٭

الشريعة والدراسات اإلسالمية

اجلازي شعوان عويض مغير املطيري  ٭
اميان دهيم���ان مياح دهيمان محس���ن   ٭

العركي
آالء عبدالعزيز صب���اح ضاحي حمدان   ٭

الفضلي
أنوار جمال محمد نوري بكر  ٭

أنوار غصني شباب خلف منير العتيبي  ٭
أنوار فيصل ناصر سعود املنصور شداد   ٭

املطيري
ب���داح عبداهلل راش���د صوي���ان طامي   ٭

الهاجري
بشاير حمود جاعد منير العتيبي  ٭

بشاير رابح لزام ضيف اهلل الرشيدي  ٭
تهاني تركي حمود الظفيري  ٭

جاب���ر ضويح���ي جابر س���عد عايض   ٭
الهاجري

حامد عبد اهلل صاهود س���عيد شمعون   ٭
العازمي

حس���ن علي حس���ن مال عبداهلل صالح   ٭
اجلاركي

حم���د أحمد مني���ب محم���ود مصطفى   ٭
الشلبي

حمد سالم عبد الهادي فارس فالح ناصر   ٭
احلشار

حمد صالح محمد راشد احليمر املري  ٭
خالد بندر خالد بندر العصيمي  ٭

خالد حمد مبارك سعود فالح العويهان   ٭
العنزي

خالد عبداهلل مسلم عبار العجمي  ٭
خالد يوسف مرزوق العميرة  ٭

خلود مطر معتق بداي باجي املطيري  ٭
دعي���ج خلف حروش مس���فر نش���اط   ٭

العتيبي
س���ارة جاس���م محمد رمض���ان رجب   ٭

حسني
س���ارة عب���داهلل عبداللطي���ف عبداهلل   ٭

الليفان
سارة عواد ظاهر العنزي  ٭

سارة ناصر سعد عبدالهادي الطعان  ٭
سعد عبيد جعفر منيف الهاجري  ٭
سليمان خالد سمحان السمحان  ٭

صالح مساعد ناصر العازمي  ٭
طارق نايف معوض حثلني الرشيدي  ٭
عائشة حسن عبداهلل حسن الكندري  ٭

عائشة عبدالعزيز سعود العنزي  ٭
عائش���ة مطل���ق اجديع مطل���ق الهيم    ٭

العازمي
عالية فواز مصيخ شرابي الشمري  ٭
عبد الهادي راجح معجب العجمي  ٭

عبدالرحمن عبداهلل يوسف احلجي  ٭
عبدالرحمن محمد دهام غريب النجفان  ٭

عبداهلل فؤاد فاضل عبدالواحد دابي  ٭
عبداهلل فهد عبداهلل العجمي  ٭

عبداله���ادي س���عد زنيفر س���عد علي   ٭
العازمي

عذاري عبدالعزيز عبداهلل راجح عودان   ٭
العتيبي

علي فيصل علي يوس���ف احمد ابراهيم   ٭
األنصاري

عمر مبارك فالح فرحان نامي العازمي  ٭
عهود وليد عبدالكرمي الشيحة  ٭

غالية عبيد عوض ذعار املطيري  ٭
فاطمة عوض دبيان الرشيدي  ٭

فيصل محمد هالل العتيبي  ٭
لطيفة أحمد عامر عبدالرحمن العامر  ٭

ماضي محمد العازمي  ٭
محمد شاهريل بن مات راني  ٭

محمد عصام محمد عبدالعزيز العبيدان  ٭
مرمي بطاح سالم عيد الدويهيس  ٭

مرمي جميل بدر عبداهلل ناصر الفرحان  ٭
مرمي سالم حسن محمد الكندري  ٭
مرمي عبداهلل محمد فهد السلطان  ٭

مرمي وليد يوسف عبدالكرمي الصقر  ٭
منيرة عبداهلل نهار نهار الهاجري  ٭

نهى صالح محمد فجري صايل الفجري  ٭
نواف سعود محمد سعود العازمي  ٭

نواف عباس حبيب املناور  ٭
نورة أحمد شارع العلي اللهو  ٭

نورة فاضل جابر عبدالرحمن املري  ٭
نورة فهيد شاجع فهيد محمد العجمي  ٭

هاجرة  فاروقي  ٭
هادي ناصر مناور مرزوق احلربي  ٭

هند محمد مهدي مسفر العجمي  ٭
يسرالرحمن محمد منير احمد عثمان  ٭

يوسف الفي صقر جعيثن املطيري  ٭

العلوم

ابرار جمعة علي جمعة البلوشي  ٭
احمد سعود مرزوق معجب املطيري  ٭

انوار حجي احمد حجي محمد كندري  ٭

بشاير تركي ردن عمر العفاس  ٭
بشاير كريدي احلميدي املطيري  ٭

بشاير الفي قبالن العازمي  ٭
ترفة نشمي غازي فهد  ٭

تهاني مفلح فالح الرشيدي  ٭
جميلة حامد حبيب اخلالدي  ٭

جميلة فالح فهد سعد البيدان  ٭
جميلة مناور سبيل الرشيدي  ٭

حسنة غافل زايد العدواني  ٭
حسني علي حسني عبداهلل الشطي  ٭

حلوة مرضي دحام العنزي  ٭
خزن���ة جاس���م خالد فه���د عبداللطيف   ٭

اخلليفة
خلود خالد فالح الرشيدي  ٭

دانة محمد عبداهلل احلويلة  ٭
دالل عبداهلل علي محمد القنور  ٭

دالل فراج فهد غنيم املطيري  ٭
دالل فرج سعد فالح العازمي  ٭

رفعة علي محمد منصور العجمي  ٭
رمي جزا جابر راشد الرشيدي  ٭

رمي حمود ثامر حمود العجمي  ٭
رمي فالح ناصر فالح القحطاني  ٭

رمي محمد شالح فراج سعد احلسيني  ٭
ريهام بنت خالد بن احلوسني  ٭

زبيدة حسني أحمد حسني محمد  ٭
زمزم مرزوق دغش العازمي  ٭

زهراء حسني حسن علي الصفار  ٭
زينب بدر محمد زمان معرفي  ٭

زين���ب عادل عباس حس���ني ش���عبان   ٭
اخلضاري

زينب عقيل حيدر جمال  ٭
سارة بنت محمد بن املطيري  ٭
سارة سعد ضحوي املطيري  ٭
سارة محمد جمعة العابدين  ٭

سارة محمد مطلق فهد العدواني  ٭
سلمان ابراهيم علي صويلح  ٭

سوسن عبداخلالق حميد صادق  ٭
شروق مناور جدعان عباس  ٭

شريفة سمر عليان الرشيدي  ٭
شقحة ناصر سند فهد العجمي  ٭
شهد بدر عيد مرزوق الهاجري  ٭
شهد جواد عبداهلل جنم جابر  ٭
شهد محمد أحمد علي الناصر  ٭

شوق حسني مرشد البرازي  ٭
شيخة عبدالكرمي قاسم بهبهاني  ٭

شيخة متروك نايف املطيري  ٭
شيماء سعيد علي حسني محمد  ٭

شيماء قاسم حمزة حس���ن محمد تقي   ٭
شعبان

شيماء يسري حسني قنديل  ٭
طفلة محمد مهدي عويضة العجمي  ٭

عالية عراك عنتر عواد الفكر الظفيري  ٭
عبداهلل عيد جديع العجمي  ٭

عب���داهلل مرتض���ى احمد بن���در محمد   ٭
السلمان

عبداهلل مفلح موس���ى عسيكر مرزوق   ٭
محمد املطيري

عبير عبداهلل سعد هالل مطر  ٭
عبير علي بدر مطلق بريكان املاجدي  ٭

عن���ود راش���د ع���وض راش���د جريان   ٭
املهيميل

عنود مزهر خضر عطيش الشمري  ٭
عهد بنت سعد بن عياد العتيبي  ٭

فاطمة بنت حسني بن علي اخلالدي  ٭
فاطمة عدنان بدر يعقوب يوس���ف بدر   ٭

القالف
فالح حمد فالح ناصر مبارك العجمي  ٭

فالح هادي مشعل عوض احلربي  ٭
فايزة بنت فهد بن عبداهلل الظفيري  ٭

فجر ثامر حمد عبداهلل محمد الصويان   ٭
العازمي

فج���ر س���عود عبداهلل حس���ني حطاب   ٭
املطيري

فجر ضح���وي محمد عايض اجلس���ار   ٭
الرشيدي

فواز عبداهلل مزيد صنيتان البرازي  ٭
فوزية بنت مزعل بن حامد الشمري  ٭

في صالح صالح فالح الطينان  ٭
في عبداهلل فهد محمد القريني  ٭
كوثر حميد نايف فزاع هندال  ٭
كوثر فهد عيد سالم الرشيدي  ٭

لطيفة ش���ريف سيد محمد حميد حسن   ٭
يوسف

ليالي فواد صالح عبداهلل علي القفاص  ٭
ليلى بنت تعيب بن سبيت الهاشمي  ٭

محمد سلمان سعيدان سالم السليماني  ٭
محمد عبدالكرمي حسن غلوم سلطان  ٭
مديحة حمود راشد جمعان احلضينة  ٭

مراحب خالد نايف غضبان احلربي  ٭
مرمي بنت سالم بن عيد الرشيدي  ٭

م���رمي صال���ح راش���د مطل���ق صالح   ٭
القراوي

مرمي عبدالعزيز عبدالرحمن اجلاسر  ٭
مرمي فهد خالد عبداهلل املقهوي  ٭

مرمي ناصر خالد منير مقيران املطيري  ٭
مشعل حسيان عيادة مطلق العنزي  ٭
معالي بنت محمد بن شافي السويط  ٭
منار فهد نومان عايد عمير احلسيني  ٭
منى سعود عبداملنعم بشير العتيبي  ٭

منى مطلق مجبل دايخ الشهري  ٭
منيرة ياسني حماد عمار  ٭

مها بندر سعد صقالن الصواغ العازمي  ٭
مها يوسف صالح عبداهلل العنزي  ٭

نها محمد سعود الصقالوي العازمي  ٭
نورة عبداهلل حسن فاهد الهاجري  ٭

نورة علي حسن عايد العجمي  ٭
نورة محمد عبدالعزيز عبداهلل اجلمعة  ٭
نوف خالد عناد مشحن سطاب العنزي  ٭

نوف خالد مانع هادي مانع رويق  ٭
هيا خالد محمد عبداهلل سعد الهاجري  ٭

اآلداب

احالم صالح كامل العنزي  ٭
احمد طالب عبداهلل الكندري  ٭

اسراء عبدالرحيم محمد  ٭
اسماء محمد زايد العدواني  ٭

االء ابراهيم راشد احمد الهارون  ٭
انوار محمد نور حجي محمد  ٭

اميان عبدالرحمن احلمدان  ٭
اميان محمد غريب محمد زنكوي  ٭

ايناس ربيع أحمد محمد هالل  ٭
أحمد زيد كميخ حمدان الشريعان  ٭
أحمد سعد حطاب صنيد العازمي  ٭
أحمد محي الدين احمد النيباري  ٭
بدور يوسف عبداملجيد العنيزي  ٭

بشاير سالم عبداهلل الرجباني  ٭
جراح محمد مصطفى محمد الزيد  ٭

حسني غامن محموديان  ٭
حصة محمد سليمان احمد احلمد  ٭
حمزة سعود عبدالعزيز القطان  ٭

خالد سلمان غامن الطويلع  ٭
خلود غازي سعيد الرشيدي  ٭

دانة منصور عبداهلل اخلارجي  ٭
رمي محمد أحمد جاسم القناعي  ٭

زينب عبداهلل اسماعيل علي  ٭
سارة نادر محمد خالد البلوشي  ٭

سالم عبداهلل سالم زابن العجمي  ٭
سعود صنت سعيد زبن املطيري  ٭

شيخة ارحمه حسن الفضالة  ٭
صارة بائن  ٭

صالح عبداهلل صالح التقي  ٭
عادل عناد هالل عودة شريف  ٭

عالية ناصر حجي املطيري  ٭
عبدالعزيز مفلح علي جبر  ٭

عبداهلل خالد سعود الراشد العميري  ٭
عبداهلل عيسى سرحان عبداهلل  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل الذروة  ٭
عبدالناصر عبداحملسن مظفر  ٭

عال مناحي دغش صياح املطيري  ٭
علي فؤاد عبدالصمد الصراف  ٭
علياء عبد الفتاح عبد الفتاح  ٭

غادة سالم محمد جاسم العسكر  ٭
فاطمة عبدالرضا غلوم حسني  ٭

فضة جمال س���لطان مبارك محمد سيد   ٭
ياسني

فنية عبدالرحمن مبارك الرشيدي  ٭
فهد بجاد الهاب سحم املطيري  ٭

فهد سعود مثيب ضيدان العنزي  ٭
لولوة عبداهلل حسني القطان  ٭

محمد ابراهيم محمد نصير جعفر  ٭
محمد بنيه عايد جارد العنزي  ٭

محمد سعد راشد مرزوق العازمي  ٭
محمد سويد جابر شقير العجمي  ٭

محمد عبداهلل مهمل الهاجري  ٭
محمد ناصر موسى البناي  ٭
محمد ناصر يوسف رجب  ٭

مرمي اسعد بدر احمد الهندي  ٭
مرمي بدر يوسف محارب احملارب  ٭
مرمي عبدالهادي محمد القحطاني  ٭

مزدة مصطفى وهابي برزي  ٭
مشعل دخيل حماد غتر احلربي  ٭

مشعل صالح مبارك العازمي  ٭
مطيع مرعي مطيع العجمي  ٭

مها ثليث عبداهلل مهنا الثليث  ٭
موسى عبداألمير جنم املزيدي  ٭

مي محمود فؤاد محمود  ٭
جنالء طالل برجس املشاري  ٭

نور عبداحملسن عبدالرحمن  الياسني  ٭
نورة حمود راشد محمد الفقعان  ٭

نوف سلطان عبداهلل العتيبي  ٭
نوف عبدالرحمن شايج الشايجي  ٭

هالة بشار بدر سيد الزواوي  ٭
هبة أحمد علي عبداهلل اخلميس  ٭

يوسف حمدان خضر الشمري  ٭
يوسف عزيز كدموس الديحاني  ٭

التربية

احمد ربيح مفرح رباح الرشيدي  ٭
استقالل نشمي سمران العنزي  ٭

اسماء بنت عبود العنزي  ٭
اسماء سلطان حمود املطيري  ٭

اشراف معاشي مرزوق الظفيري  ٭
افنان فهد محمد سيف الديحاني  ٭

الطاف بنت عايد احلريجي  ٭
الطاف خالد عويض الديحاني  ٭

الهنوف حمود حسني الرشيدي  ٭
امل تركي محمد املجلية  ٭

انوار صبيح ناصر مقبل العازمي  ٭
انوار عايض قبالن الرشيدي  ٭
اميان الياس دميثير العنزي  ٭

اميان بنت علي املطرفي  ٭
اميان سالم مبارك الضفيري  ٭
أبرار طالل عبداهلل املطيري  ٭

أثير خليل مخلف سرور  ٭
أسماء شمالن فالح فهد الرشيدي  ٭

أسماء مطلق سرور العتيبي  ٭
أسيل ابراهيم عبدالرحمن املعود  ٭

أفراح بدر منور الشمري  ٭
أفراح صالح قحطان العنزي  ٭
أفراح عوض شافي العجمي  ٭

أفراح عيد سيف فهيد اخلرينج  ٭
أنوار حمود شامي عالي العازمي  ٭

أنوار علي عبداهلل علي أحمد  ٭
أنوار عيد علي مطير الشريكة  ٭

أنوار فليح سالم شامان العازمي  ٭
بتالء مرضي سعد الرشيدي  ٭
بدرية سعد سلمان الهاجري  ٭

بدرية صالح عبداهلل العنزي  ٭
بدور بنت نايف العنزي  ٭

بدور سعيد سعود رباح املطيري  ٭
بسايل خليفة جليل الشمري  ٭

بمبنى عمادة القبول حتى 2 سبتمبر المقبل


