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الجامعــــة
والتطبيقي

أصدر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد قرارا يقضي 
بتشكيل جلنة لإلش���راف على تنفيذ حملة توعوية وإعالمية 
لطلبة اجلامعة بشأن االلتزام بارتداء اللباس املناسب وكذلك 
االلتزام بتطبيق قانون من���ع التدخني داخل احلرم اجلامعي، 
وتضم اللجنة: عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب »رئيسا«، 
وعضوية كل من: أمني عام اجلامعة املساعد لشؤون املرافق بدر 
الذياب، مساعد عميد كلية العلوم االجتماعية للشؤون الطالبية 

د.محمد عبداهلل، مساعد عميد كلية التربية للشؤون الطالبية 
د.احمد جاسم الهالل، مدرس بقسم اإلعالم د.محمد البلوشي، 
مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم فيصل مقصيد، املستشار 
اإلعالمي لألمني العام جاسم الشهاب. من جانب آخر، أصدر مدير 
جامعة الكويت قرارا يقضي بتجديد تعيني د.علي سيف فرحان 
النامي � األستاذ بقسم القانون الدولي بكلية احلقوق � مساعدا 

لعميد شؤون الطلبة ملدة عامني اعتبارا من 2010/9/24.

الفهيد: لجنة لمتابعة حملة »اللباس المناسب« و»منع التدخين«

ما ال�ضيام امل�ضنون بعد رم�ضان؟

�ضتة اأيام من �ضوال.  -1  

�ضتة اأيام من رجب.  -2  

الن�ضف من �ضعبان.  -3  

8 �ضبتمرب 2010م29 رم�ضان 1431هـ

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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– �سلى اهلل عليه و�سلم- : » من �سام رم�سان ثم اتبعه �ستًا من �سوال......« قال ر�سول اهلل  	•

•	دخل من باب الريان.  

•	كان من اأهل اجلنة.  

•	كان ك�سوم الدهر.  

•	كان له اأجر من اأعتق رقبة.  

ال�سوؤال التا�سع والع�سرون

تعديل المادة 3 من الئحة 
التبادل الطالبي األكاديمي

اصدرت وزي���رة التربية ووزيرة التعليم العالي الرئيس 
االعلى للجامعة د.موضي احلمود قرارا يقضي بتعديل املادة 
3 من الئحة التبادل الطالب���ي االكادميي، ويقضي القرار في 
مادت���ه االولى بتعدي���ل املادة 3 من الئح���ة التبادل الطالبي 
االكادميي، بحيث تصبح على الوجه التالي: يشترط ما يأتي 
في الطالب املشارك من جامعة الكويت ببرامج التبادل الطالبي 

االكادميي:
1 � ان يك���ون الطال���ب قد امضى اربعة فصول دراس���ي�ة 
اعتيادية على االق���ل بجامعة الكوي��ت واال يق���ل عدد وحداته 
املجتازة عن 60 وحدة دراس���ي����ة، وبالنس���ب����ة لطال���ب 
الدراسات العليا يشترط ان يكون قد امضى فصلني دراسيني 
على االقل بجامعة الكويت واال يقل عدد وحداته املجتازة عن 

15 وحدة دراسية.
2 � اال يقل املعدل الع���ام للطالب اجلامعي عن 3 نقاط او 
م���ا يعادلها في املرحلة اجلامعية االولى كحد ادنى، واال يقل 
معدل طالب الدراسات العليا عن 3.5 نقاط وتتم املفاضلة بني 

الطلبة للمعدل العام.
3 � ان يكون الطالب مقيدا بجامعة الكويت ولم تصدر ضده 

اي جزاءات تأديبية باجلامعة.
4 � ان ما يدرس���ه الطالب وفقا لبرنامج التبادل الطالبي 

االكادميي يكون ضمن صحيفة تخرج الطالب.
5 � اال تزيد مدة الدراسة وفقا لبرنامج التبادل الطالبي عن 
عام جامعي كامل )فصالن اعتياديان وفصل صيفي( وبالنسبة 
لطالب الدراس���ات العليا يش���ترط اال تزيد مدة الدراسة عن 

فصل اعتيادي واحد.
6 � ان يدرس بعد انهائه لبرنامج التبادل الطالبي االكادميي 
15 وحدة دراس���ية على االقل في جامعة الكويت وبالنس���بة 
لطالب الدراسات العليا يشترط ان يدرس 9 وحدات دراسية 

على االقل.
7 � ان يكون الطالب املشارك ملما بلغة الدراسة باجلامعة 

او املؤسسة املوفد اليها.

قبول 86 من خريجي الثانوية اإلنجليزية و316 من الحاصلين على الدبلوم في البعثات الداخلية
شعبان

فهد خليل فهد اخلشتي  ٭

الدراسات الدولية

إبراهي���م عبدالعزي���ز  رن���اء   ٭
املزيرعي

الوسائل اإلعالمية

جنان فهد جاسم النشمي  ٭

العلوم االجتماعية والسلوكية 

محم���د  عبدالغن���ي  محم���د   ٭
الشهابي

اقتصاد

دارين مجول عايد الديحاني  ٭
موضي عماد حسني جنم  ٭

بدر حمود الرشيد  ٭

جامعة الشرق االوسط األميركية ـ 
هندسة صناعية

شوق هشام محمد احلسن  ٭
حسن سلمان عبداهلل احلرز  ٭

ميس عادل محمد السالم  ٭
نورة ناصر فهد بوزبر  ٭

محاسبة

شهد حسن محمد الغريب  ٭
فوزي أحمد عبداهلل أحمد  ٭

إدارة الموارد البشرية

أسيل جعفر صادق االستاد  ٭

تسويق

لوج���ني ع���ادل عبدالصم���د   ٭
بوشهري

هنوف محمد حمد اجلويعد  ٭

أسترالية ـ هـ. النفط والغاز

روان محمد محمد بدوي  ٭
أنفال عبدالسالم زفير العنزي  ٭

سهى صالح عبداهلل املسري  ٭
عبدالرسول حيدر عبدالرسول   ٭

بوعباس
علي عبداحملسن حيدر أحمد  ٭

محمود شاكر محمود الفودري  ٭

هـ. مدنية

فاطمة سعد عايش اجلويسري  ٭
زهراء محمد الظفيري  ٭

محمود علي محمد احلسن  ٭
عبداهلل محمد عباس عبداهلل  ٭

هـ. ميكانيكية

خالد عبداهلل عبدالرحمن الغريب  ٭
أحمد تركي محسن العنزي  ٭

عبداهلل أحمد جدوع النمالن  ٭

إدارة أعمال

جاسم محمد القالف  ٭
هذال عالء راشد الشيخ خزعل  ٭

موارد بشرية

علي عبدالوهاب عبداملنعم  ٭
خالد وليد خالد السفيح  ٭

فاطمة أحمد علي العبيدلي  ٭

كلية ش أ أ ـ إدارة أعمال 
بتشعيباتها

عبداحملسن جزاء غائب العتيبي  ٭
إبراهيم خالد إبراهيم احلوطي  ٭

نظم الكمبيوتر الشبكية

حمد صالح ذعار العتيبي  ٭

العنود عقيل فالح الظفيري  ٭
آالء وليد علي الصالح  ٭

فراس عادل محمد السالم  ٭
طالل عبدالعزي���ز عبدالرحمن   ٭

اجلسار
سالم عبداهلل سالم الراشد  ٭

احمد حسني ابراهيم الكندري  ٭
نشوه سعيد يوسف السيد  ٭
نوره فرحان عواد املطيري  ٭

هند علي مطلق سالم بن مطلق  ٭
س���عود عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭

عبدالرحيم
اثير عباس عبدالقادر صالح  ٭
محمد جاسم محمد احلبابي  ٭

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن   ٭
الفرحان

انوار حبيب عبدالرزاق أحمد  ٭

هندسة إلكترونية

خلود فهد حمود السبيعي  ٭
أشجان يوسف حسني العياضي  ٭

احمد عباس محمد الوزان  ٭
حمد علي يعقوب العلي  ٭

عبدالك���رمي  س���اير  اس���ماء   ٭
العدواني

منيرة جاسم محمد سراب  ٭
خديجة جاسم أحمد مال أحمد  ٭

رمي عبداهلل محمد املجلي  ٭
ابرار رياض عبداهلل مال محمد  ٭

خمي���س  عب���داهلل  محم���د   ٭
االنصاري

لولوه خالد ناصر الرغيب  ٭
عبداهلل عاطف كاظم العيسى  ٭

زهره حسني سيد عباس سيد علي  ٭

هندسة مدنية

بتول سعد عباس صالح  ٭
ليل���ى حس���ني عبدالرس���ول   ٭

الصايغ
اماني محمود حسني كمال  ٭

زهراء يوسف رمضان مال علي  ٭
شهد محمد منصور اخلليفي  ٭

فاطمة جنيب أحمد العبيد  ٭
احمد ابراهيم جاسم العلي  ٭

سارة عبداهلل حسني علي غلوم  ٭
لولوة عبدال���رزاق عبدالوهاب   ٭

الفارس

هندسة ميكانيكية

علي طالب محمد آل رشيد  ٭
صالح مكي حاجي الشطي  ٭

احمد باسل محمد العلي  ٭
احمد عبداهلل جمعة حسني  ٭

سارة كمال عون املطوع  ٭
خالد عيسى سعود العون  ٭
داالل خالد نوري عبداهلل  ٭

نواف صالح جعفر عبدالرحيم  ٭
سارة فالح صالح مهاوش  ٭

علي سلطان اسد محمد  ٭
هدية منصور عبداهلل عطا اهلل  ٭

يوسف فيصل صالح اللقمان  ٭
مضر احمد يوسف الدعيج  ٭
سلمان عادل حسن صادق  ٭

فهد حسني عبداجلليل علي  ٭
حسن علي حسن اجلمعة  ٭
اسامة سعود علي العرادة  ٭
داود محمد داود سليمان  ٭

محم���د  عبداله���ادي  محم���د   ٭
احلسيني

محمد عبدالرضا محمد عبداهلل  ٭

الثانوي الصيفي في البعثات الداخلية
بالجامعات والكليات الخاصة

الخليج ـ محاسبة

رمي خليفة عبداهلل الفضالة  ٭
اطي���اب مش���عل عبدالرحم���ن   ٭

امللحم
ناصر محمد احمد األحمد  ٭

إدارة أعمال بتشعيباتها

لولوة خالد ناصر الفوزان  ٭
رمي فهد حبيب املسيلم  ٭

نائل عادل محمد املطوع  ٭
ياسمني ماجد فؤاد البحر  ٭

ياسمني مساعد مهوس السعيد  ٭
طيف محمد سعود املطيري  ٭

روان راكان ذعار املطيري  ٭
ليان نبيل محمد احلمود  ٭

احمد محمد احمد العوضي  ٭
بدرية علي بدر الرومي  ٭

حصة مساعد فهد عبدالرحمن  ٭
سلطان سعد فهد البوص  ٭

عبداهلل طالل عبداهلل الساملي  ٭
عبداهلل عبدالعزيز عبداللطيف   ٭

العدواني

إدارة نظم المعلومات

سارة حسني حاجي بارون  ٭
سارة سعد شاكر جمعة  ٭

ليال ماجد عيسى الشعيب  ٭

علوم الكمبيوتر

داود مانع داود الرندي  ٭
جاس���م  عب���داهلل  وضح���ة   ٭

احلربان

الجامعة األميركية ـ هندسة 
الكمبيوتر

جمانة جابر عبداهلل جابر  ٭
بيبي عادل اسماعيل بهبهاني  ٭

ط���الل رض���وان عبدالباق���ي   ٭
الرضوان

منار جابر علي الصراف  ٭
سارة ماهر عبدالعزيز املاجد  ٭

شذى شاكر عباس املطوع  ٭
حس���ن عل���ي س���يد مرتضى   ٭

القزويني
روان سالم علي اسماعيل  ٭
فجر محمد نايف الشمري  ٭

ياسمني زكريا جمال البغدادي  ٭

علوم الكمبيوتر

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن   ٭
دشتي

محاسبة

غنيمة أسامة حسني جنم  ٭
داليا محمد إبراهيم النجار  ٭

تمويل

نور عدنان مساعد الصانع  ٭
سارة خليل إبراهيم النجار  ٭
صالح أحمد صالح الشواف  ٭

سالم وليد جعفر القطان  ٭
محم���د عبداللطيف عبدالرزاق   ٭

الفهد

تصميم جرافيكي

بشاير عادل أحمد الزايد  ٭
مرمي سمير عبدالرسول محمد  ٭

عبدالهادي حسني إبراهيم  ٭

لغة إنجليزية

الهنوف طالل فيصل التميمي  ٭
فجر خالد حسني اخلليفة  ٭

إدارة

طارق هاني حسني بيبي  ٭
وضح���ة يعق���وب يوس���ف   ٭

العبيدلي

نظم المعلومات

نور علي عبداحملسن احلرز  ٭

تسويق

ط���الل حس���ان عبدالعزي���ز   ٭

نور عيسى حمد بن عيسى  ٭
عائش���ة ضي���اء عبداحلمي���د   ٭

الصايغ
سارة طارق فهد العبداجلادر  ٭
سارة مطلق جلوي اجللوي  ٭

عبدالرس���ول  فيص���ل  روان   ٭
معرفي

عبداللطيف مصطفى عبداللطيف   ٭
خان

فاطمة داود مبارك احلمود  ٭
حسني محمود عبدالرضا كرم  ٭

احمد علي حسن احلربي  ٭
نورا خالد محمد سكني الكندري  ٭

فرح عيسى راشد الهنيدي  ٭
سيد محمد علي سيد عبدالرحمن   ٭

العلي
فهد عبداهلل فهد العبداجلادر  ٭

إميان عدنان محمد الثاقب  ٭
في طالل ناصر الطخيم  ٭
مرمي أحمد عيسى مطر  ٭

احمد زاهي سائر العنزي  ٭
رقية صالح محمد بهمن  ٭

سالم سعود عبدالعزيز املطوع  ٭
روعة طارق فهد املهيني  ٭

فاطمة عبداحلميد علي السراج  ٭
بدر ناصر عبدالعزيز بن ناصر  ٭

عبدالعزيز حسن رضا دشتي  ٭
دانة خالد صالح الفاضل  ٭

يوس���ف ابراهي���م عبدالعزي���ز   ٭
املزيرعي

دالل مساعد خالد بورسلي  ٭
جاب���ر عبدالرحم���ن عب���داهلل   ٭

اجلابر
عبدالعزي���ز  ابراهي���م  حم���د   ٭

املزيرعي
عبدالرحم���ن ناص���ر عب���داهلل   ٭

الفزبع
فجر عصام محمد السويدان  ٭

دانة عابد عبدالرحمن بكر  ٭
ياسمني صادق جعفر كمال  ٭
جاسم محمد خضير بهزاد  ٭

عائشة بدر حجي العصفور  ٭
عبدالرحم���ن خليل عبدالرحمن   ٭

العنيزي
عايشة بدر ناصر العبيد  ٭
فهد علي حسني املرشاد  ٭

نورة جاسم راشد جاسم  ٭
عبداهلل وليد عبداهلل السند  ٭

نورة بدر محمود أحمد  ٭
يوسف محمد جاسم القالف  ٭

سكينه احمد محمد حسن  ٭
ش���ريفه عبداللطي���ف عبداهلل   ٭

املجحم
مرمي موسى عيسى املوسى  ٭

أسماء فاروق محمود البستكي  ٭
عبدالعزيز فيص���ل عبدالعزيز   ٭

البرجس
خالد محمد احمد املاجد  ٭
نايف خالد فهد العرج  ٭

منيرة عبداهلل عيسى العصفور  ٭
غدير غالي منشد  ٭

يوسف عادل ابراهيم الهاجري  ٭
احمد سيف صعفق اخلشاب  ٭
بدر صباح بدر خالد الصباح  ٭

بدور أمير عبدالستار بهبهاني  ٭

هندسة البترول

ياسر موفق خالد  ٭
شهد عبدالغفار حسن ابراهيم  ٭

شيخة بتال داهم القحطاني  ٭
عبدال���رزاق  س���مير  م���رمي   ٭

السجارب
شهد عبدالرحمن مبارك امان  ٭

اسماء احمد اسماعيل الصغير  ٭
الدي���ن محمد  حس���ام حس���ام   ٭

حلمي
احمد عامر عبداهلل خريبط  ٭

سعود عزيز حسن حمود وادي  ٭

فجر قاسم محمد الهاجري  ٭
مرمي خالد سليمان الفوزان  ٭

طيب���ة عب���داهلل عبدالعزي���ز   ٭
العبود

عبدالعزيز عبداحلميد عبدالعزيز   ٭
املضف

علياء سامي محمد احلسن  ٭

الكلية األسترالية 
برنامج البكالوريوس ـ التسويق

نور جابر علي تقي علي  ٭
مهدي خليل منصور عبدالعزيز  ٭

عبداحملسن صالح فهد الفهد  ٭
عب���داهلل  يوس���ف  عب���داهلل   ٭

املنصور
حصة خالد عبداهلل الفضالة  ٭

سارة عدنان صالح حسن  ٭
هند محمد جاسم السبت  ٭

منيرة عبدالعزيز محمد الرومي  ٭
فهد عدنان ابراهيم اخلميس  ٭

دالل عادل محمد العنزي  ٭
عائش���ة جمال س���لطان س���يد   ٭

ياسني
ناصر صالح ناصر الصقعبي  ٭

غنيمة خليل محمد  ٭
هال محمد علي بورسلي  ٭

موضي جنيب عثمان العثمان  ٭
دالل حسني على محمد  ٭

فاطمة جاسم يعقوب اليعقوب  ٭
فاطمة ابراهيم احمد اخلميس  ٭

عائشة علي حسني احلوقل  ٭
كوثر فؤاد فاضل املزيدي  ٭

نوره جاسم عبدالرحمن املراغي  ٭
منيرة يوسف احمد الرقم  ٭

حس���ني  س���ليمان  س���ندس   ٭
البقصمي

حسني علي درويش العريفي  ٭
فجر سعد شبيب الدغباس  ٭

دالل محمود جاسم الفيلكاوي  ٭
روان يوسف خليل العوضي  ٭
شهد عبدالعزيز خالد الغرير  ٭

نوره سعد خلف احلربي  ٭

إدارة األعمال

في فواز هاشم الغربللي  ٭
خلود وليد خالد العميري  ٭

مشعل رياض ابراهيم الصالح  ٭
يوسف خليل ياسني سليم  ٭

احمد يعقوب احمد احلسيني  ٭
عابدين عيسى حسن كمشاد  ٭

خالد عادل سند املطر  ٭
ميار جابر احمد العلي  ٭

فيصل هاني طه الدبوس  ٭
ش���يخه عب���داهلل عبدالرحمن   ٭

السعد
حامد علي حسني الشطي  ٭

أنوار جالل مبارك الدوسري  ٭
سعود بخيت فهيد العجمي  ٭

ساكنه احمد حسني السعيدي  ٭
عب���داهلل  ش���ريده  اري���ج   ٭

املعوشرجي
أبوالفهود رازي فيصل عبدالرسول   ٭

معرفي
غبدالعزي���ز  س���عود  م���رمي   ٭

احلميضان
هيا وليد محمد الزمامي  ٭

محمد عبداهلل حاجيه اشكناني  ٭
ابراهي���م  يوس���ف مصطف���ى   ٭

الصالح
محمد خالد عيسى العصفور  ٭

حصة احمد ظاهر كرم  ٭
شيماء بدر راشد السليطني  ٭

ابراهي���م  ن���ورة عبدالوه���اب   ٭
الشطي

بزة محمد بوقماز  ٭
سارة خالد صالح العجيل  ٭

جود يوسف عبداهلل االحمد  ٭
العنود منصور االحمد الصباح  ٭

فايز زامل عايد فهد  ٭
احمد فيصل يوسف ابوقماز  ٭

عب���داهلل مس���اعد عبداللطيف   ٭
الفرهود

علوم كمبيوتر

جنان جمال حسن محمد  ٭
مرمي عقيل محمد صالح  ٭
فهد هشام احمد البالول  ٭

إدارة نظم معلومات

محمد عادل محمد العسالوي  ٭
فهد خالد صالح الشايجي  ٭

محمد عادل محمد الصقعبي  ٭
عبداهلل علي سعيد املطيري  ٭

ابرار السيد محمد السيد  ٭
علي محسن سلمان العنزي  ٭

إدارة أعمال 

حمد عبداهلل محمد احلوطي  ٭
جميلة منيوي زايد العنزي  ٭
بدر عبداهلل محمد التركيت  ٭
خالد جمال عبداهلل الصالح  ٭

مها نايف محمد املطيرات  ٭
سارة امير عبدالرحمن معرفي  ٭

عبداحملسن عبدالوهاب عبداهلل   ٭
املعجل

اميان مبارك شديد الهندال  ٭
حمد طارق حمد الثاقب  ٭
يوسف عمر علي الوزان  ٭
منى سعد علي اجلبري  ٭

احمد كاظم ادريس الشمري  ٭
ليال حمد صالح املريخي  ٭

محمد عبدالعلي حسني احمد  ٭
حسني ظافر حسني الصائغ  ٭

جامعة الشرق األوسط األميركية ـ الدبلوم
إدارة الموارد البشرية

علياء وليد عبداهلل بوربيع  ٭
سعود محمد سعود احلوال  ٭

آمنة هادي عباس النجار  ٭

تسويق

ابرهيم بدر ابراهيم الشيباني  ٭
حسني علي جواد العطار  ٭

فجر سعود عبدالعزيز الفارسي  ٭
اللطي���ف محمد  مب���ارك عب���د   ٭

املنصور

تمويل

جاسم أحمد حجي العيدي  ٭
غدير حميد محمد عبداهلل  ٭
بدر محمد مبارك العميري  ٭

جراح فيصل أحمد فهد املالك  ٭
علي مالك محمود الصفار  ٭

سليمان احمد سليمان الفوزان  ٭
الهنوف مبارك خليفة الفرج  ٭

محاسبة

عم���ار محس���ن س���يد محم���د   ٭
احلسيني

عائشة محمد صالح اخلضير  ٭

محاسبة

سارة احمد عباس اخلضاري  ٭
زينب مصطفى عبدالعزيز فرج  ٭

عب���داهلل ابراهي���م عبدالرحمن   ٭
البلوشي

شوق علي عبداهلل العلي  ٭
آمنة عبدالكرمي مطر حميد  ٭

فهد مسلم فالح مسلم  ٭
سارة صالح عبداهلل احلليل  ٭

آمنة عابر صبر الشمري  ٭
سعود فيصل صعيجر العتيبي  ٭

دالل باسل شايع اجليماز  ٭
رمي عبدالعزيز محمد الهويشل  ٭
لولوة يعقوب يوسف القصار  ٭

نظم معلومات

وضحة سلمان محمد الدالمة  ٭
حمد عارف يعقوب املسلم  ٭

وسائل إعالمية

منيرة عبداللطيف احمد الهندي  ٭
سليمان خلف سليمان اجلاسم  ٭

عبدالك���رمي  محم���د  امان���ي   ٭
الروضان

فجر حمد حسني الشطي  ٭

جامعة الخليج ـ الدبلوم
محاسبة 

سعد أنور سعد اجلناع  ٭
شهد جواد على الرشيد  ٭
علي حامد علي القصار  ٭

عبداهلل عادل عيسى القطان  ٭
بدر حمود ابراهيم الراشد  ٭

لولوة عصام عبداللطيف سيف  ٭
حسن منصور موسى الصحاف  ٭

جراح نواف حمدي احلربي  ٭
منى محسن سلمان العنزي  ٭

شريفة عيسى صالح بوقريص  ٭
محمد احمد راشد العازمي  ٭

فاطمة احمد حمود جابر  ٭
نعيمة حسن عاجل جنم  ٭
اسرار مبارك بالل املسند  ٭

ياسمني عبدالرضا خليفة عرب  ٭
الطاف احمد سعود اخلميس  ٭

زينب حسن عبدالوهاب طارش  ٭
شهد علي حجي بوشهري  ٭

حمد صقر عبداهلل العتيبي  ٭
شيخة خالد زيد الزامل  ٭

نوف حميد مزعل الشمري  ٭
دعاء حسن ابراهيم العوضي  ٭

سارة علي عطوان عبداهلل  ٭
عبدالسالم ساير غامن الرشيدي  ٭

بدر فؤاد بدر الفوزان  ٭
عبداهلل خالد ابراهيم الشايجي  ٭

عل���ي  عب���داهلل  عبدالعزي���ز   ٭
احلساوي

محمد حبيب رمضان حسني  ٭
سارة خالد سعد راشد العليمي  ٭

حوراء محمود علي اخلباز  ٭
احم���د  محم���د  عبدالوه���اب   ٭

املخيزمي
علي خالد عودة الفضلي  ٭

صرحت نائب االمني العام للش�ؤون االكادميية والطالبية مبجلس 

اجلامعات اخلاصة في اللجنة االشرافية للمنح والبعثات الداخلية د.فريدة 

العلي بأنها اعتمدت قبول 86 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية االجنليزية 

و316 من احلاصلني على ش�هادات الدبلوم والراغبني في اس�تكمال 

دراس�تهم للحصول على درجة البكالوريوس، فعلى الطلبة املقبولني 

مراجعة املنشآت التعليمية املقبولني فيها الستكمال اجراءات القبول 

والتسجيل، وفيما يلي اسماء املقبولني:

الجامعة األميركية
حملة شهادة الدبلوم

العلوم االجتماعية والسلوكية

فرح صبيح خالد العيسى  ٭

إدارة

فجر عبداهلل حسن اجلزاف  ٭
نور محمد عبداهلل الرويلي  ٭

آمنة محمد عبدالرحمن العبيدان  ٭
دالل قيصر محمد املسباح  ٭

الط���اف عبداالمي���ر منص���ور   ٭
القالف

عب���داهلل عبدالوه���اب عبداهلل   ٭
املعجل

دانة عبدالرحمن رمضان اخلباز  ٭
ايناس عادل حسن اخلضير  ٭

دانة وليد فاضل الفاضل  ٭
امينة حسني عبدالعزيز الشطي  ٭
سليمان عبدالرحمن ابراهيم االحمد  ٭

هيا خليفة حمد الهاجري  ٭

تسويق

مرمي فهد مضحي املضحي  ٭
مايا رشاد محمد احلناوي  ٭

فه���د عبدالرحم���ن عبدالق���ادر   ٭
الصانع

عبداهلل خالد علي الرفيع  ٭
ن���ورة يوس���ف احمد الرش���يد   ٭

البدر
محمد وائل محمد املضف  ٭

داليا سامي عبداهلل العمر  ٭
عبدالرحم���ن عل���ي عبدالقادر   ٭

العثمان
ش���ريفة عبدالوه���اب محم���د   ٭

اجلوعان
ابراهيم احمد ابراهيم جريدان  ٭
عبداهلل سعد جمعة التميمي  ٭
عثمان جمال عثمان االيوبي  ٭

تصميم جرافيكي

سارة خالد يعقوب البلوشي  ٭
بشاير محمد ناصر احلسينان  ٭

سارة سامي محمود محمد  ٭
فضة عادل محمد بوجبارة  ٭

منى علي عيسى الراشد  ٭

تمويل

احمد فتحي مجدالوية  ٭
سندس محمود حسن شناوي  ٭

غالية نبيل عيسى اللوغاني  ٭
عثمان فاروق عثمان العصفور  ٭

سعد راشد محمد العميري  ٭
قوت عبداهلل جمعة هاشم  ٭
محمد مفيد محمد خميس  ٭

هند عيسى محمد العيسى  ٭
يوسف عدنان عبداهلل البشير  ٭

نور غامن ساير خلف  ٭
س���عود عبدالعزيز عبداللطيف   ٭

العدواني
عبدالك���رمي  عل���ي  ش���هالء   ٭

املنصوري

العلي دعت المقبولين لمراجعة المنشآت التعليمية الستكمال إجراءات القبول والتسجيل

د.فريدة العلي


