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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw
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 أعلن األستاذ املســـاعد في قسم الكيمياء 
بكلية العلوم في اجلامعة د.سعد مخصيد أن 
دار نشر أميركية متخصصة في أبحاث علم 
املواد اختارت دراسة علمية متخصصة أجراها 
حول كيفية التخلص من اخلاليا السرطانية 
بطرق آمنة كأحد أفضل ٢٥ دراســـة وأكثرها 
أهمية في مجالها.  وأوضح د.ســـعد مخصيد 

في تصريح صحافي ان الدراسة التي أجراها 
تناولت كيفية صناعة مواد حلقية ذات قدرة 
عالية على قتل اخلاليا الســـرطانية بواسطة 
أشعة الليزر األمينة. وأضاف انه تعاون في هذه 
الدراسة مع د.إميان البكر من قسم البيولوجي 
باجلامعة وكلية الصيدلة لصناعة تلك املواد 

اآلمنة. 

 اختيار دراسة كويتية عن السرطان كإحدى أفضل ٢٥ دراسة عالمياً 

 د. محمد الفيلي ومحمد الدالل ود.هيلة املكيمي خالل الندوة

 خالل ندوة «الخطاب السياسي في ظل قانون المرئي والمسموع» في «االجتماعية» 

 الفيلي: الرقابة المالية على المؤسسات اإلعالمية غير مطبقة
  الدالل: ٤ أزمات رئيسية تواجه «المرئي والمسموع»

 آالء خليفة
  اكد استاذ القانون العام بكلية 
احلقوق د.محمد الفيلي ان هناك 
امورا يجب ان تناقش في قانون 
املرئي واملسموع حتى ال نقع في 
فخ الشــــجرة التي تخفي الغاب، 
الدميوقراطية ال تعني  ان  مؤكدا 
فقط مجلسا منتخبا وامنا سيادة 
االمة تكون بالتعبير عنها من خالل 
املشاركة الشعبية واداتها االولى 
هي حرية التعبير ومقوماتها مثل 
احلصول على املعلومة. جاء كالم 
نــــدوة «اخلطاب  د.الفيلي خالل 
السياســــي في ظل قانون املرئي 
واملسموع» التي نظمها قسم العلوم 
السياسية كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت حتت رعاية عميد 
الكلية د.عبدالرضا اسيري وادارتها 
استاذة العلوم السياسية د.هيلة 
املكيمي بالقاعة الدولية ظهر امس. 
وقال د.الفيلي: ان الدستور الكويتي 
يقرر في املادتني ٣٦ و٣٧ ان حرية 
التعبير قابلة للتنظيم بل ال ميكن 
للحريــــة ان توجد دون ان تكون 
هناك قابلية لتنظيمها فان لم تنظم 
ســــنقع في احملظور موضحا ان 
الهدف من التنظيم هو ممارســــة 

احلرية باقل اخلسائر املمكنة.
  واضــــاف ان قانــــون املرئي 
واملســــموع حديث نســــبيا وقد 
وضع بعــــد قانــــون املطبوعات 
الترخيص  ويقوم علــــى فكــــرة 
االداري املسبق مشيرا الى ان هذا 
النظام مســــتخدم فــــي عدة دول 
للتعامل مع بعض احلريات التي 
لها اثار ال ميكن اصالحها. وأوضح 

وتشــــريعي موضحــــا ان هناك 
بعض التلميحات التي خرجت من 
مســــؤولني في بداية دور انعقاد 
مجلس االمــــة احلالي التي تؤكد 
اجــــراء تعديالت على  احتمالية 
القانون. وازمة اســــتغالل خاطئ 
ملفهوم احلرية والتي توجد باجلانب 
السياسي اكثر من القانوني وحالة 
عدم استقرار سياسي ادت حلالة 
توظيف سلبي للوسائل االعالمية 
مبا خلق مشكلة اساءت ملجتمعاتنا 

ولتجربتنا الدميوقراطية.
  باالضافة الى ازمة ادارة، قائال: 
فنحن لدينا قانون ولكن ال توجد 
ادارة ســــليمة قادرة على تطبيق 
القانون بالشكل االمثل باالضافة 
الى مشكلة االنتقائية في الوقت 

والتغاضي عن سلبيات كثيرة.
  واشــــار الدالل الى ازمة القيم 
موضحا ان هناك ازمة قيم باملجتمع 
تتعلق باخلالفات السياسية وهناك 

تراجع في القيام.
اكدت اســــتاذة    ومن ناحيتها 
العلوم السياسية ومقررة اللجنة 
الثقافية في قسم العلوم السياسية 
د.هيلة املكيمي على ان موضوع 
احلريات اثار الكثير من التساؤالت 
الســــيما ونحن في مستهل دور 
االنعقاد ملجلس االمة وشاهدنا في 
اولى اجللسات حالة من التراشق 
االعالمي الذي يفرض علينا جملة 
من االســــئلة حول ماهية احلرية 
وهي احلرية تعني تبادل السب 
والقذف ام ان يكون النقد في االطار 
املقبول البعيد عن التجريح وحفظ 

كرامة وحقوق اآلخرين.

د.الفيلــــي ان احلريات العامة في 
بالد العالم الثالث ينظر لها على 
انها تؤدي الخطار صعب اصالحها 
وبالتالي يستخدم نظام الترخيص 

املسبق.
  ومن جانب آخر اشــــار الى ان 
املشرع اخذ بفكرة شفافية املؤسسة 
االعالمية سواء الصحافة او املرئي 
او املسموع امام جهة االدارة فاالدارة 
متلك الرقابة على متويل املؤسسة 
وعلى اسلوب أدائها، موضحا ان 
الرقابــــة على اجلانــــب املالي لم 
تطبق حتى اآلن. وشــــدد على ان 
الشفافية املالية واالدارية يجب ان 
تكون ملصلحة اجلمهور الفتا الى 
ان املؤسسات االعالمية حتى االن 
تعتبر اقل شفافية امام اجلمهور. 
كما اوضح د.الفيلي ان املشرع حدد 
مسائل يعتبر النشر فيها خروجا 
عن اطار احلرية الى اطار اجلرمية، 
الفتا الى ان املسائل التي حددها 
املشرع في املادة ١١ ليست قليلة 

وجتعلنا نتساءل هل املشرع يبالغ؟  
ولفت د.الفيلي الى ان املشرع وضع 
جزاءات بعضهــــا مقر في قانون 
املرئي واملسموع وبعضها مقر في 
قوانني اخرى، مؤكــــدا ان قانون 
املرئي واملسموع يضع عقوبات 
ليست هينة باالضافة الى احلق 
في التعويض املدني والسجن ملدة 
الترخيص ملدة ال  سنة وتعطيل 
تزيد على عــــام بحكم قضائي او 

إلغاء الترخيص.
  ومن ناحيته تساءل احملامي 
والناشط السياسي محمد الدالل عن 
الدراسات العلمية التي تتحدث عن 
طبيعة املجتمع واملتغيرات التي 
حدثت فيــــه والظروف والعوامل 
التي تؤثر به فاملجتمع حتول من 
مجتمع مغلق ملتفتح وعدد السكان 
زاد بشكل ملحوظ وهناك حالة من 
عدم االستقرار السياسي وحريات 
اعالمية اكبــــر موضحا ان هناك 
تراجعا في الذوق العام في املجتمع. 

واكد الدالل ان اخلطاب السياسي 
احلالي يفتقر الى العقالنية نتيجة 
القذف العشوائي واجلرعة الزائدة 
في احلياة السياسية. ولفت الدالل 
الى انه قبل صدور قانون املرئي 
واملسموع عام ٢٠٠٧ كان هناك حظر 
لالعالم وكان تفكير الدولة حينها 
هو املنع لتلك احلريات تخوفا من 
املشــــاكل وانتشار فساد ال ميكن 
الســــيطرة عليه ولكــــن القانون 
جاء واعطى مساحة من احلرية. 
الفتا الــــى ان قيمة احلرية حاليا 
في حياتنا متراجعة بشكل كبير 

وعلى عدة مستويات.
  واختصر الدالل االزمات التي 
تواجه قانون املرئي واملســــموع 
حاليا في ٤ ازمات، وهما ازمة ضبط 
النصوص القانونية املوجودة في 
القانون واالشكالية في عمومية 
العبــــارات فهناك عبارات حتتاج 
الى تفسير وتوضيح والى اجتهاد 
قانونــــي ودســــتوري وقضائي 

 محمد الكاظمي عبدالوهاب العثمان

 «المركز» و«بوبيان» رعاة لمؤتمر
  اتحاد الطلبة فرع الواليات المتحدة 

 الصقعبي: انتخابات اتحاد أميركا ٢٦ الجاري

 أعلــــن نائب رئيــــس االحتاد 
الوطنــــي لطلبة الكويــــت ـ فرع 
املتحــــدة األميركيــــة  الواليــــات 
عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان عن 
رعاية شركة املركز املالي الكويتي 
«املركز» ملؤمتــــر االحتاد الوطني 
لطلبــــة الكويت ـ فــــرع الواليات 
املتحدة األميركية والذي سيقام في 
مدينة ميامي األميركية في الفترة 
ما بني ٢٥ و٢٨ اجلاري برعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
  واكد ان املركز املالي الكويتي 
(املركز)، وهي اول شركة استثمارية 
كويتيــــة مملوكة بالكامل للقطاع 
اخلاص، تبادر دائما الى توفير شتى 
الدعم ملؤسسات املجتمع  وسائل 
التعليمية  املدني، واملؤسســــات 
الكويتية واألنشطة الطالبية إلميان 
الشركة بدور الشباب الصاعد في 
بناء هذا الوطن، وإلميان الشركة 
بأن خبرات طالب وطالبات الكويت 
في أميركا مهمة في هذا الوقت الذي 
يحتاج فيه سوق العمل الكويتي إلى 

الطاقات واخلبرات املتميزة.
  كما أوضح العثمان أن مثل هذه 
الرعاية ليست بغريبة على «املركز» 
والذي جدد دعمه للمؤمتر السنوي 
لطالب وطالبات الكويت في أميركا، 
حيث ان املركــــز املالي اصبح من 
الشــــركاء الرئيسيني لالحتاد في 
خدمة ودعم الطلبة الكويتيني في 
أميركا من خالل رعاية أهم أنشطة 
االحتاد وهي املؤمتر السنوي والذي 
يشهد إقباال كبيرا من الطلبة من 
مختلف املدن والواليات باإلضافة 
إلى الشخصيات الكويتية املرموقة 
في شتى املجاالت مثل السياسية 
واالقتصادية والثقافية والدينية 

والرياضيــــة. بــــدوره أعلن أمني 
صندوق االحتــــاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فــــرع الواليات املتحدة 
األميركيــــة محمــــد الكاظمي عن 
مشاركة بنك بوبيان كراع فضي 
ألنشــــطة مؤمتر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويــــت - فرع الواليات 
املتحدة األميركية. وأكد الكاظمي 
أن الرعايــــة الفضية للمؤمتر هي 
استمرار لدعم املركز املالي لفئات 
املجتمع الكويتي من منطلق حرصها 
علــــى تأدية دورها كجزء مهم من 
القطاع اخلاص في خدمة املجتمع 
ودعم طالب وطالبات الكويت في 
الواليات املتحدة األميركية. وثمن 
الكاظمي هــــذه الرعاية والتي هي 
ليســــت بغريبة على بنك بوبيان 
حيث أصبحت شــــراكة البنك مع 
احتاد أميركا مهمة للغاية في إجناح 
أهم أنشطة االحتاد وهو املؤمتر 
السنوي والذي يعد األكبر واألضخم 
من نوعه مبشاركة طالب وطالبات 
الكويت من مختلف املدن والواليات 
األميركيــــة ليلتقوا في جو حافل 

بالبرامج والندوات.

  إلــــى ذلك أعلــــن نائب رئيس 
الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع 
عبدالعزيــــز الصقعبي ان الهيئة 
التنفيذية حريصة على املشاركة 
في املؤمتر السنوي لالحتاد الوطني 
لطلبــــة الكويت ـ فــــرع الواليات 
املتحدة. وأعلن الصقعبي ان الهيئة 
الهيئة  التنفيذية اعتمدت مقترح 
االدارية بجعل االنتخابات الطالبية 
من ضمن الفقرات االساسية للمؤمتر 
السنوي يوم اجلمعة املوافق ٢٦ 

اجلاري.
  وأشــــار الصقعبي الى ان باب 
الترشيح أغلق أمس امام الطلبة 
أنفســــهم  الراغبني في ترشــــيح 
لالنتخابات املقبلة، مؤكدا ضرورة 
استيفاء املرشحني جلميع شروط 
الواردة في دســــتور  الترشــــيح 
االحتاد، علمــــا ان جلميع اعضاء 
االحتادـ  مستوفي شروط الترشيح 
ـ احلق في ترشيح أنفسهم فرادي 
أو على شــــكل قوائم طالبية بحد 
أقصى ٩ مرشحني النتخابات الهيئة 
االداريـــة في القائمــــة الواحــدة 

و٧ النتخابات وفد املؤمتر.

 «التعليم العالي»: قبول ٢١٣ طالباً وطالبة في خطة البعثات ٢٠١٠ - ٢٠١١ 
 أعلنت وزارة التعليم العالي عن اسماء ٢١٣ طالبا وطالبة مقبولني 
ــي ٢٠١٠ ـ ٢٠١١، ودعت  ــواغر) للعام الدراس في خطة البعثات (الش
الوزارة املقبولني في اخلطة للدخول الى موقع الوزارة االلكتروني 
ــليم  ــذ موعد ملراجعة الوزارة وتس www.mohe.edu.kw.com ألخ
ــماء الطلبة والطالبات والدول  ــتندات املطلوبة، وفيما يلي اس املس

املقبولني فيها:

 ٭ آالء علي حسن الصفارـ  نيوزيلندا 
ـ صيدلة

 ٭  ابراهيم حســـن محمـــد احلبابي 
ـ نيوزيلنـــدا ـ تصميـــم غرافيك 

وملتيميديا
 ٭  ابراهيم خالد ابراهيم االنصاري ـ 

استراليا ـ هندسة بيئية
 ٭  ابراهيم سعد عايد العنزيـ  استراليا 

ـ عالقات دولية
 ٭  احمد ساير حسن االزمعـ  استراليا 

ـ هندسة ميكانيكا السيارات
 ٭  احمد ســـعود عبدالعزيز املذكور 
ـ اســـترالياـ  هندســـة االتصاالت 

الالسلكية
 ٭  احمـــد ســـعود فرهـــود العتيبي 
اعمـــال/  ادارة  ـ  اســـتراليا  ـ 

لوجستيات
 ٭  احمد ســـلطان نشمي الضفيري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كمبيوتر
 ٭  احمد شمس مراد مراد ـ الواليات 

املتحدة األميركية ـ اعالم
 ٭  احمد طالل احمد الصالح ـ مالطا 

ـ طب بشري
 ٭  احمـــد عادل ســـيد عبداحلســـني 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

محاسبة
 ٭  احمـــد عبدالرحمن احمـــد ربيع 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

اعالم
 ٭  احمد عبـــداهللا ثقيـــل العجمي ـ 

استراليا ـ هندسة املعادن
 ٭  احمد كمال راشد الدريعيـ  نيوزيلندا 

ـ هندسة اتصاالت
 ٭  احمـــد معيض فنيخـــر العنزي ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كهربائية
 ٭  اسراء خالد يوسف عبداهللاـ  اململكة 

املتحدة ـ هندسة بحرية
 ٭  اسرار احمد عبداهللا اخلبازـ  اململكة 

املتحدة ـ هندسة بحرية
 ٭  اسيل خالد بندر عبداهللاـ  نيوزيلندا 

ـ هندسة طب حيوي
 ٭  آالء محمود حسني زكرياـ  استراليا 

ـ صيدلة
 ٭  آمنة احمد هاشم البلوشي ـ كندا 

ـ طب اسنان
 ٭  انـــوار علـــي عبـــداهللا درويشـ  

استراليا ـ هندسة بترول
 ٭  بتول محمد عبدالهـــادي مبارك ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كيميائية
 ٭  بدر حســـني علي املطوع ـ اململكة 

املتحدة ـ تكنولوجيا االشعة
 ٭  بدر عبدالرحمن احمد الشايجي ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

االعمال/ التسويق
 ٭  بدر فرحان فهاد العنزيـ  استراليا 

ـ ادارة اعمال/ لوجستيات
 ٭  بدر محمد ضاحي العجيل العسكر 

ـ استراليا ـ هندسة املعادن

 ٭  بدر يوســـف عبداهللا االنصاري ـ 
استراليا ـ هندسة بيئية

 ٭  بندر حمود عياد املطيريـ  االمارات 
التكنولوجيا  ـ  املتحـــدة  العربية 

والتعليم
 ٭  بنـــدر روضان دحـــل الضفيريـ  

جمهورية ايرلندا ـ صحافة
 ٭  بيبي محمد ابراهيم الشطيـ  اململكة 

املتحدة ـ هندسة ميكانيكية
ـ   ٭  تركي عزيـــز معـــزي املطيري 

نيوزيلندا ـ هندسة الشبكات
ـ   ٭  جاسم خالد جاســـم الرميضني 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كمبيوتر
 ٭  جاسم محمد عبداهللا املصيليخ ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  جنـــان علـــي عبداالمـــام محمد ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ علم 

االرصاد اجلوية
 ٭  جواهـــر عـــادل محمـــد اخلضرـ  

نيوزيلندا ـ هندسة مدنية
 ٭  حامد عبداهللا حســـني ســـهالن ـ 
اســـتراليا ـ علوم الطاقة النووية 

وتكنولوجياتها
 ٭  حســـام محمد ابراهيم العوضي ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  حسن حاجي خضير محمدـ  اميركا 

ـ هندسة بيئية
 ٭  حسن عبدالكرمي محمد اخلرس ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كمبيوتر
 ٭  حســـني احمد حســـني رمضان ـ 

نيوزيلندا ـ هندسة كهربائية
 ٭  حســـني طالب فاضـــل عبد علي ـ 

نيوزيلندا ـ هندسة املعادن
ـ  العجمي   ٭  حسني محســـن مهدي 

استراليا ـ هندسة اتصاالت
 ٭  حســـني محمد حمزة اســـد اهللا ـ 
ـ هندســـة االتصاالت  اســـتراليا 

الالسلكية
ـ  ابراهيم   ٭  حســـني يوســـف علي 

استراليا ـ هندسة بترول
 ٭  حمـــد حامد عبداهللا الشـــمروخـ  

استراليا ـ هندسة بيئية
 ٭  حمد علي محمد فيروز ـ الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة ـ التدريـــب 

الرياضي
 ٭  حمد عواض حراب املطيريـ  اململكة 

االردنية الهاشمية ـ اصول الدين
 ٭  حمد فرج مهدي العجميـ  الواليات 
ـ هندســـة  املتحـــدة األميركيـــة 

كهربائية
 ٭  حمد محمد حمد احلربيـ  نيوزيلندا 

ـ هندسة املعادن
 ٭  حمد محمد مروي الهديةـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ علم اجلزيئات 

احلسابية
 ٭  حمد محمود غلوم ندومـ  استراليا 

ـ هندسة ميكاترونيكية

 ٭  حمد نبيه يوسف الفرحانـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ ادارة االعمال/ 

املشاريع الصغيرة
 ٭  حمـــود عبداهللا عـــوض العتيبي 
ـ نيوزيلنـــدا ـ تصميـــم غرافيك 

وملتيميديا
 ٭  حوراء حسني عباس فرمنـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة مدنية
 ٭  خالد جمال ناصر حســـن ناصر ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كمبيوتر
 ٭  خالد عبـــداهللا ابراهيـــم الفرح ـ 
الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة ـ 

اعالم
 ٭  خالد عبداهللا اسد العليـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة بيئية

 ٭  خالد وليد خالد العسكرـ  الواليات 
ـ هندســـة  املتحـــدة األميركيـــة 

كهربائية
 ٭  دانة طارق احمد البستانـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ ادارة االعمال/ 

التمويل
 ٭  داود خالد داود بـــالل الفيلكاوي 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

هندسة نقل
 ٭  دالل محمـــد عبـــداهللا مبـــارك ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كيميائية
 ٭  دينا طارق احمد البستانـ  الواليات 
ـ هندســـة  املتحـــدة األميركيـــة 

ميكانيكية
 ٭  راشد انور احمد الفزيعـ  جمهورية 

ايرلندا ـ طب بشري
 ٭  رهـــام ابراهيـــم علـــي الكندريـ  
الواليات املتحدة األميركية ـ علم 

البستنة
 ٭  رمي نبيل ناصر املريشدـ  جمهورية 
الكهربائية  الهندســـة  ـ  ايرلنـــدا 

وااللكترونية
 ٭  زهـــراء احمد محمد احلســـيني ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

معمارية
 ٭  سارة عبدالكرمي عباس حسني البكر 

ـ اململكة املتحدة ـ هندسة مدنية
 ٭  ســـارة ســـلمان طاهـــر البناي ـ 

نيوزيلندا ـ آداب/ لغة اجنليزية
 ٭  سارة عماد خليفة احلليلـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة مدنية

 ٭  سارة فؤاد محمد الغريبـ  الواليات 
ـ هندســـة  املتحـــدة األميركيـــة 

معمارية
 ٭  ســـالم عبيد عبـــداهللا عويهان ـ 
الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة ـ 

هندسة نقل
 ٭  سالم ماضي فهاد الهاجريـ  استراليا 

ـ امن املنشآت الهامة واحليوية
 ٭  سعد بطي مطر الشمريـ  الواليات 
ـ هندســـة  املتحـــدة األميركيـــة 

كيميائية
 ٭  ســـعد عبداهللا خيران املطيري ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

االعمال/ التسويق
 ٭  سعد فهد سعد آل سعدـ  نيوزيلندا 

ـ اعالم
 ٭  سعد فهد فهاد املقبول ـ الواليات 
املتحـــدة األميركيةـ  علم االرصاد 

اجلوية
 ٭  ســـعد مفلح نوميي الرشـــيدي ـ 

استراليا ـ هندسة صناعية

 ٭  ســـعد ناصـــر ســـعد املنصور ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

ميكانيكية
 ٭  سعود عبدالعزيز فاضل العنزيـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

ميكانيكية
 ٭  سعود هادي فالح العجميـ  استراليا 

ـ هندسة الشبكات
الدوسري   ٭  سلطان سعود عايض 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

هندسة نقل
 ٭  سلوان عبدالرحمن عبداهللا املرزوق 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

هندسة كمبيوتر
 ٭  سيد حسن هاني سيد علي العلويـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

املعادن
 ٭  سيد علي احمد مهدي املوسوي ـ 

مالطا ـ طب بشري
 ٭  ســـيف عوض مهدي الشـــمري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

الطاقة  النووية
 ٭  شـــاهني احمـــد خالـــد القبندي ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  شـــهاب عبدالعزيز احمد الغني ـ 
اســـتراليا ـ ادارة االعمال/ جتارة 

الكترونية
 ٭  شهد حمد ابراهيم الوهيبـ  استراليا 

ـ العالج الطبيعي
 ٭  شـــوق ســـليمان فهد احملبوب ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

ميكانيكية
 ٭  شيخة صالح سالم مديدـ  استراليا 

ـ هندسة االتصاالت الالسلكية
 ٭  صالح عبدالباري جنم الشمري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  صالـــح عبدالرضا علـــي عزيز ـ 
اســـتراليا ـ هندســـة العمليـــات 

احليوية
ـ   ٭  صالح محمـــد ســـالم املطيري 
ـ هندســـة االتصاالت  اســـتراليا 

الالسلكية
 ٭  صالح موســـى عبدالرســـول مال 
يوسفـ  الواليات املتحدة األميركية 

ـ هندسة معمارية
 ٭  ضاري حسني عبدالهادي العجمي 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

محاسبة
الشـــمالي   ٭  ضاري محمـــد ناصر 
هندســـة  ـ  نيوزيلنـــدا  ـ 

ميكاترونيكية
 ٭  ضرار محمد مصطفى عليـ  اململكة 

املتحدة ـ ادارة جتارة دولية
 ٭  طالل احمد شنار املطيريـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة بيئية

ـ   ٭  طالل احمـــد عبداهللا احلـــواج 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  طالل عبدالعزيز فيصل الهندي ـ 

اململكة املتحدة ـ هندسة مدنية
ـ  الشـــمري   ٭  طالل علـــي مضيان 
ـ هندســـة االتصاالت  اســـتراليا 

الالسلكية
 ٭  عادل عبداهللا عباس حيدر محمدـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

املعادن
 ٭  عايشة نايف سعد املاجديـ  الواليات 

املتحدة األميركية ـ معمار
 ٭  عبدالرحمن عايد عبداهللا العنزيـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

بيئية
 ٭  عبدالرحمـــن فهـــد عبدالرحمـــن 
الشـــيحة ـ نيوزيلندا ـ هندســـة 

انظمة كمبيوتر
 ٭  عبدالرحمن فهد عبدالرحمن العجمي 
ـ اململكـــة املتحـــدة ـ تكنولوجيا 

االشعة
 ٭  عبدالعزيز بدر عبدالعزيز املذكور 
ـ هندســـة ميكانيكا  ـ اســـتراليا 

السيارات
 ٭  عبدالعزيز حمد عواد الشـــمري ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

اعمال/ اقتصاد
 ٭  عبدالعزيز عبـــداهللا عبدالعزيز 
البشـــير ـ اســـتراليا ـ هندســـة 

االتصاالت الالسلكية
 ٭  عبدالعزيز عبداهللا غازي املطيريـ  

استراليا ـ هندسة كهربائية
 ٭  عبدالعزيز عثمان جدعان الزهاميلـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الذياب 

ـ كندا ـ محاسبة
 ٭  عبداللطيف حســـن غلوم محمد ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  عبـــداهللا احمـــد صالح حســـن ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

االعمال/ التسويق
الناشـــي   ٭  عبداهللا جاســـم محمد 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

محاسبة
 ٭  عبـــداهللا جـــواد علـــي القطان ـ 

نيوزيلندا ـ هندسة مدنية
 ٭  عبداهللا علي حسني الفيليـ  استراليا 

ـ هندسة االتصاالت الالسلكية
 ٭  عبداهللا فيصل سويلم السليمانـ  

استراليا ـ هندسة اتصاالت
 ٭  عبداهللا مبارك عبدالرحمن الرشيدي 
ـ اســـترالياـ  هندســـة االتصاالت 

الالسلكية
 ٭  عبداهللا محمود يعقوب الشطي ـ 

استراليا ـ آداب/ لغة اجنليزية
 ٭  عبداهللا يوسف عبداهللا الرشدانـ  

اميركا ـ هندسة كيميائية
 ٭  عبدالهـــادي دحيـــم عبدالهـــادي 
الهاجري ـ اميـــركا ـ علم االرصاد 

اجلوية
 ٭  عبدالوهـــاب صقر شـــمس الدين 
شـــمس الدين ـ الواليات املتحدة 

األميركية ـ هندسة ميكانيكية
 ٭  عبدالرحمن ابراهيم مسيفر العتيبي 
ـ اســـترالياـ  هندســـة االتصاالت 

الالسلكية
 ٭  عبدالرحمن عوض صغير العنزيـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

مدنية
 ٭  عبدالرحمن فهد عبدالرحمن اكبرـ  

استراليا ـ هندسة املعادن
 ٭  عبدالرحمن محمد صالح الشايع ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ علم 

االرصاد اجلوية
 ٭  عبدالرحمن محمد عبدالعزيز حسن 

ـ جمهورية ايرلندا ـ طب اسنان
 ٭  عبدالعزيـــز ابراهيم خليل مراد ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  عبدالعزيز خليل ابراهيم حماديـ  
الواليات املتحدة األميركية ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية
 ٭  عبدالعزيز سعد صالح الشمري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  عبدالعزيز سعود خليل الياسني ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كهربائية
 ٭  عبدالعزيز علي عبدالرحمن الدخيلـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

ميكانيكية
 ٭  عبدالعزيز مجبل عبداهللا النجارـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  عبدالعزيز محمد جديع الضفيريـ  

نيوزيلندا ـ آداب/ لغة اجنليزية
 ٭  عبداللطيف ســـمير عبداللطيف 
النسيم ـ اإلمارات العربية املتحدة 

ـ علوم اإلعالم واالتصاالت
 ٭  فرح احمد موسى حياد ـ الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة بيئية

ـ   ٭  فرح هشـــام جعفر عبدالرحيم 
اميركا ـ هندسة صناعية

 ٭  فهد جمال حمد احلمد ـ استراليا ـ 
هندسة اتصاالت

 ٭  فهـــد عبداهللا مضحـــي املطيريـ  
نيوزيلندا ـ هندسة الشبكات

 ٭  فهـــد عبدالواحد علي الرشـــود ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  فهد مبـــارك فهد الزعبي ـ اميركا ـ 

هندسة صناعية
 ٭  فهد محمـــد ابراهيم اســـماعيل ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

االعمال/ اقتصاد
 ٭  فهـــد محمد فهد املنيـــع ـ اميركا ـ 

هندسة ميكانيكية
 ٭  فهـــود ريـــاض جاســـم القطان ـ 
اســـتراليا ـ علم االشعة الطبية/ 

طب نووي
 ٭  فواز رجا فجري ورادـ  اجلمهورية 

اللبنانية ـ االعالم والتوثيق
 ٭  فواز صالح ســـلطان احلميضي ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كمبيوتر
 ٭  فواز صالح حبيب الباذرـ  استراليا 

ـ هندسة اتصاالت
 ٭  فيصل شهاب حسني حسنيـ  اململكة 

املتحدة ـ صيدلة
ـ  العتيبي   ٭  فيصل متلـــع عـــزاب 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

البرمجيات
 ٭  فيصـــل محمـــد عبـــداهللا املريـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

ميكانيكية
 ٭  قاســـم عبداجلليل قاسم بولند ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ علم 

اجلزيئات احلسابية
 ٭  قتيبة يوســـف محمـــد عبداهللا ـ 

نيوزيلندا ـ هندسة املعادن
 ٭  كوثر سالم احمد السلمانـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة مدنية

 ٭  جلني احمد ابراهيم االثريـ  اململكة 
املتحـــدةـ  لغـــة اجنليزيةـ  طرق 

تدريس
 ٭  لطايف محمد سعود عبدالعزيز ـ 
ـ لغة  الواليات املتحدة األميركية 

اجنليزية ـ طرق تدريس
 ٭  لطيفة طارق راشد الرشيدـ  الواليات 

املتحدة األميركية ـ اعالم
 ٭  لطيفة هزاع ماجد الهزاعـ  الواليات 

املتحدة األميركية ـ اعالم
 ٭  مليـــس عبـــداهللا صالـــح الهدة ـ 

جمهورية ايرلندا ـ طب بشري
 ٭  ليلى جاسم محمد الغريبـ  الواليات 

املتحدة األميركية ـ اعالم
ـ   ٭  ليلى عبدالهادي يعقوب احلداد 

نيوزيلندا ـ صيدلة
ـ   ٭  ماجد شـــقير فـــرج املطيـــري 

نيوزيلندا ـ اعالم
 ٭  ماجد مطلب رجعـــان اخلصيلي 
ـ اســـتراليا ـ هندســـة انظمـــة 

كمبيوتر
 ٭  ماجـــد مطلق عـــودة احلريجي ـ 

نيوزيلندا ـ هندسة الشبكات
ابراهيم مبارك اســـماعيل   ٭  مبارك 
ـ الواليـــات املتحـــدة األميركية ـ 

هندسة نقل
 ٭  محسن علي محمد العجميـ  اململكة 

املتحدة ـ هندسة كيميائية
 ٭  محمد اسامة محمد اسدـ  نيوزيلندا 

ـ هندسة املعادن
 ٭  محمد بدر محمد املنصورـ  جمهورية 

ايرلندا ـ طب بشري
 ٭  محمد بكر سليم الديحانيـ  الواليات 

املتحدة األميركية ـ هندسة نقل
 ٭  محمد جابر ابراهيم التحوـ  الواليات 

املتحدة األميركية ـ هندسة نقل
 ٭  محمـــد جاســـم حمد علـــي حامد 
املهنديـ  نيوزيلنداـ  هندسة انظمة 

كمبيوتر
 ٭  محمد جاســـم محمد الســـليمانـ  
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كمبيوتر
 ٭  محمد جمال ابراهيم عليـ  استراليا 

ـ هندسة اتصاالت
 ٭  محمـــد حمدي محمـــد املطيري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كهربائية
 ٭  محمد ســـعيد محمـــد الهاجري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

كيميائية
ـ  الشهاب   ٭  محمد ســـليمان محمد 
الواليات املتحدة األميركية ـ طب 

اسنان
ـ  العجمي   ٭  محمد شـــبيب ســـعد 
ـ لغة  الواليات املتحدة األميركية 

اجنليزية/ طرق تدريس
 ٭  محمد عايد مزهر حبيب مليحان ـ 

نيوزيلندا ـ صيدلة
 ٭  محمد عبدالكرمي محمد الســـعد ـ 

نيوزيلندا ـ اعالم
الشـــمري   ٭  محمـــد عجيل حـــداد 
هندســـة  ـ  نيوزيلنـــدا  ـ 

ميكاترونيكية
 ٭  محمـــد علـــي حمـــود الهاجري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

ميكانيكية
 ٭  محمد غنيم محمد الركيبيـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ ادارة االعمال/ 

التسويق
 ٭  محمد مبارك فهد العجميـ  نيوزيلندا 

ـ آداب/ لغة اجنليزية
 ٭  محمـــد مشـــعل محمد الســـند ـ 

نيوزيلندا ـ هندسة املعادن
 ٭  محمد هادي مصطفى عبدالـ  اململكة 

املتحدة ـ طب اسنان
 ٭  مرمي عبدالسالم مسعود عبداهللاـ  

مالطا ـ صيدلة
 ٭  مرمي مهدي احمد املجاديـ  نيوزيلندا 

ـ هندسة كيميائية
 ٭  مشاري سعود ســـعد الرشيدي ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

االعمال/ التمويل
 ٭  مشـــاري فارس عايـــد العنزي ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

االعمال/ التمويل
 ٭  مشعل فهد راشد العجميـ  استراليا 

ـ هندسة املعادن
 ٭  مفرح عبيـــد مفرح الرشـــيدي ـ 

استراليا ـ هندسة طيران
 ٭  مناير ابراهيم محمد احمدـ  استراليا 

ـ العالج الطبيعي
 ٭  مهدي اســـعيد عضيب الهاجري ـ 

اميركا ـ هندسة مدنية
 ٭  مهند مرعي محمد املرعيـ  الواليات 
ـ هندســـة  املتحـــدة األميركيـــة 

املعادن
 ٭  مي عبدالسالم علي النقيـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة بيئية

 ٭  ميثم سالم حمزة صرخوهـ  اململكة 
املتحدة ـ هندسة بحرية

 ٭  ناصر بدر هاشم اشكنانيـ  الواليات 
املتحدة األميركية ـ هندسة مدنية

 ٭  ناصر عطا عياد الشمريـ  جمهورية 
ايرلندا ـ ادارة املوارد البشرية

 ٭  ناصر محمد فهد العجمي ـ مالطا 
ـ علم اآلثار

 ٭  ناصر محمد ناصر شبيبـ  اميركا 
ـ هندسة البرمجيات

 ٭  ناصـــر مطلق عبـــداهللا الطواري 
العازمي ـ اململكـــة املتحدة ـ علم 

االرصاد اجلوية
 ٭  ناصر معيـــكل البياهي العجمي ـ 

نيوزيلندا ـ هندسة املعادن
 ٭  ناصـــر مهل عبـــداهللا الهاجري ـ 
ـ هندســـة االتصاالت  اســـتراليا 

الالسلكية
 ٭  ناصر وليد امني العوضيـ  نيوزيلندا 

ـ آداب/ لغة اجنليزية
 ٭  نايف شـــريد دليميـــك العازمي ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

املعادن
 ٭  نـــواف حمـــود دخيـــل العنزي ـ 
الواليات املتحدة األميركية ـ ادارة 

سلسلة التوريد
 ٭  نور ناصر مســـعود املســـعود ـ 

استراليا ـ هندسة طب حيوي
 ٭  نورة حسني خلف العديلة ـ مالطا 

ـ طب بشري
 ٭  نوف عبدالقادر عبدالعزيز املسعد 
ـ الواليات املتحدة األميركية ـ علم 

البستنة
 ٭  هدى طالل محمد العجميـ  استراليا 

ـ صيدلة
 ٭  وليـــد مطلـــق مبـــارك العازمي ـ 

استراليا ـ هندسة كيميائية
 ٭  يوسف جمعان صنهات املطيري 
ـ اســـتراليا ـ امن املنشآت املهمة 

واحليوية
 ٭  يوسف عادل يوســـف الكندري ـ 
الواليات املتحدة األميركيةـ  هندسة 

بيئية
 ٭  يوسف مســـعود فريج املطيري ـ 

استراليا ـ هندسة املعادن. 

 (قاسم باشا)


