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 و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  الجامعــــة 
 تقدم املديـــر االداري في كلية 
العتيبي بخالص  نـــواف  اآلداب 
التهنئة والتبريكات الى د.عبداهللا 
الهاجري العميد املساعد للشؤون 
الطالبية مبناسبة ترقيته وحصوله 
على لقب أســـتاذ مساعد بقسم 

التاريخ.

  كما تهنئ أسرة مكتب التوجيه 
واإلرشاد بالكلية د.الهاجري على 
ترقيته وتتمنى له مزيدا من التقدم 
واالزدهار في مسيرته التعليمية 
خلدمة طـــالب وطالبات جامعة 
الكويت عامة وكلية اآلداب بصفة 

خاصة. 

 الهاجري حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم التاريخ

 «األسترالية» تتعاون مع «الداخلية» في التدريب البحري

 رابطة التدريس بـ «التطبيقي» لصرف بدل الحافز للمبتعثين
 محمد المجر

  قال أمني سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.أحمد رشــــيد املطيــــري ان الرابطة التقت مدير 
عام الهيئة د.عبدالعزيز النفيســــي بحضور نائب املدير العام للشؤون 
االدارية واملالية صباح البحر، ومدير االدارة املالية اسماعيل عباس ومت 
فحص عدد من القضايا املالية املهمة التي تخص اعضاء هيئة التدريس 
واملبتعثني منهم، مشــــيرا الى ان اللقاء كان مثمرا حيث وعد مدير عام 
الهيئة بتذليل جميع العقبات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريســــية. 
واوضح د.املطيري ان الرابطة تطرقت خالل لقائها مدير الهيئة جلميع 
اجلوانب املالية وحقوق اعضاء هيئة التدريس بشــــكل موســــع، حيث 
طالب وفد الرابطة الذي ترأسه د.معدي العجمي بضرورة تطبيق مبدأ 
املساواة بني الهيئة التدريسية بالهيئة ونظيرتها بجامعة الكويت، حيث 
اكدت الرابطة خالل اجتماعها مع ادارة الهيئة على ضرورة تفعيل قرار 
زيادة املخصصات املالية الزواج او زوجات وأبناء املبتعثني الذي اقرته 

ادارة الهيئة منذ فبراير املاضي بواقع ٥٠٪ للزوجات او االزواج املرافقني 
للمبتعث، وزيادة بنسبة ١٠٪ لثالثة من االبناء املرافقني، وبينت الرابطة 
مدى استيائها واعضاء الهيئة التدريسية من التأخر في تفعيل هذا القرار 
رغم تطبيقه بجامعة الكويت منذ اقراره. وبني املطيري ان الرابطة ناقشت 
كذلك املســــتحقات املتأخرة ألعضاء هيئة التدريس للكورس الصيفي 
املاضي والتي لم يتسلمها البعض منهم حتى اآلن، وطالبت بوضع خطة 
مسبقة للكورس الصيفي املقبل تتضمن زيادة ميزانيته التاحة الفرصة 
ملن يرغب من اعضاء التدريس بالعمل للمشاركة بالتدريس، فضال عن 
تطرق الرابطة ومناقشــــتها لنفاد ميزانية املهمات العلمية التي كان لها 
نتائج سلبية كثيرة، وطالبت بتخصيص ميزانية اكبر خالل العام املقبل 
لعدم تكرار ما حدث، كما اكدت الرابطة على احقية املبتعثني من اعضاء 
هيئة التدريس في صرف بدل احلافز تنفيذا لقرار ديوان اخلدمة املدنية 
بهذا الشأن، اضافة ملطالبة ادارة الهيئة بصرف املستحقات املتأخرة من 

ميزانية الرابطة والتي اقرها مجلس ادارة الهيئة. 

 آالء خليفة
  أقامت الكلية االسترالية أول 
الكويت دورة  فـــي  كلية مهنية 
تدريبية في مجال االتصال واملالحة 
املتقدمة على مدار االســـبوعني 
املاضيني، وذلك بالتعاون مع وزارة 

الداخلية إدارة خفر السواحل.
  وذكرت في بيان صحافي أنها 
من أولى املؤسســـات التعليمية 
والتدريبيـــة فـــي الكويت التي 
متتلك احدث التقنيات واالجهزة 
والبرامج التدريبية في هذا املجال 
والتي تتوافق مع املعايير العاملية 

انها ومنذ بداية التأسيس حرصت 
علــــى اســــتحداث ادارة خاصة 
التدريــــب والتطوير  لعمليات 
البحري لتقدم من خاللها الدورات 
التدريبية احلديثة جلميع العاملني 
في مجال البحرية على الصعيد 
التجاري والعسكري، مشيرة الى 
انها وفي اطار ســــعيها الدؤوب 
نحــــو توفير عمليــــة تدريبية 
متكاملة، حرصت على استقطاب 
اخلبراء واملدربني من عدة دول 
لتقدمي مثل هذه الدورات الهميتها 
في مواكبــــة اللوائح والقوانني 

للمنظمة الدولية البحرية.
  وكشفت ان الدورة التدريبية 
تناولت آخـــر الطرق املتبعة في 
مجال االتصال املالحي، كما انها 
قدمت شـــرحا تفصيليا السس 
املالحـــة واملالحـــة املتقدمة مع 
اثناء  توضيح كيفية تطبيقاتها 
العمل، مبينة ان وقوع االختيار 
عليها في الكويت لتقدم هذا النوع 
من الدورات في تخصص املالحة 
البحرية جاء للكفاءة واخلبرة التي 

يتمتع بها كادرها االكادميي.
  واوضحت الكلية االسترالية 

البحرية العاملية.
  وأعرب مديـــر إدارة التدريب 
في خفر السواحل العقيد بحري 
عبدالكرمي مهدي الكرم عن اعتزازه 
بالتعاون مع الكلية والذي اثمر عن 
اقامة مثل هذه الدورات املطورة 
للكوادر البشرية لإلدارة، مشيرا 
الى ان مثل هذه الدورات تساعد 
كثيرا على تطوير وتنمية القدرات 

الفنية.
قـــال مدير    ومـــن ناحيتـــه 
البحري  التدريـــب والتطويـــر 
فـــي الكلية االســـترالية الكابنت 

عبداهللا الفيلكاوي هذا البرنامج 
التدريبي هو التعاون الثاني مع 
وزارة الداخليـــة ممثلة في ادارة 
خفر السواحل، وهو يعكس مدى 
الثقة في كفاءة وفاعلية البرامج 

التدريبية التي تقدمها الكلية».
الكلية    واضاف قوله: «تفخر 
االسترالية بالتنسيق املستمر مع 
العالقة  الوزارة»، مبينا ان هذه 
الوطيدة اثمرت عن تطوير العديد 
من القدرات املهنية، والتي تصب 
في النهاية في مصلحة العمل العام 

وخدمة الوطن». 

 من خالل دورات إلدارة خفر السواحل

 ناقشت القضايا المالية العالقة مع اإلدارة

 د.أحمد املطيري 

 د.فريدة محمد علي

 جانب من املشاركني في الدورة التدريبية

 الهاجري: إرجاع المبالغ المخصومة من موظفي 
الجامعة على أن يتم تقسيطها ابتداء من فبراير 

 مجلس الجامعة ُيقر مقترح تخصيص
   ٢٥٠ دينارًا لشراء الب توب لكل طالب

 تصرف مرة واحدة  

 آالء خليفة
العاملني    أكد رئيس نقابة 
بجامعة الكويت هيثم الهاجري 
أن النقابة توصلت الى صيغة 
توافقيـــة مع األمانـــة العامة 
باجلامعـــة، وذلـــك من خالل 
ارجاع املبالغ الكبيرة التي مت 
خصمها من موظفي اجلامعة، 
على ان يتم تقسيطها ابتداء من 
الشهر املقبل بشكل يتوافق مع 
قوانني ديوان اخلدمة املدنية 
وتعاميـــم وزارة املالية التي 
تنـــادي بهـــا النقابــــــة منذ 

فترة.
  وأوضح الهاجري ان النقابة 

قامت بعقد سلســـلة من االجتماعات مع األمني 
العام املساعد للشؤون اإلدارية غسان العصفور 
لوضع حلول موضوعيـــة ألزمة اخلصومات 
التي شـــهدتها اجلامعة، مشيرا الى ان النقابة 
أوضحت عيوب النظام اآللي اجلديد الذي يعمل 
عليـــه القطاع االداري واملالـــي باجلامعة، وما 
يؤول إليـــه من مشـــاكل يرجع اثرها السلبي 

على املوظف.
  وتقدمت النقابـــة مبجموعة من املقترحات 
لألمانة العامة والتي تتمثل في إلغاء منوذج اقرار 

العودة من االجازة، وخصوصا 
بعد تطبيق نظام البصمة، منعا 
من وقوع املوظف واألمانة في 

موقف حرج.
  كمـــا طالبـــت النقابة بان 
يتـــم العمل بطريقة شـــفافة 
وأكثر وضوحا وفتح قنوات 
االتصال مع االدارة اجلامعية 
مشيدا باستجابتها ملطلب فتح 
البوابة اإللكترونية للموظف 
ليطلع على البيانــــات االدارية 
اخلاصة به، ونظام احلضور 
واالنصـــــــــراف، وبيانـــات 
املرتـــب واإلجـــازات، متمنيا 
االســـتمرار في توطيد حلقة 

الوصل بني الطرفني.
  وأشـــاد الهاجـــري بالـــــــدور الفعال الذي 
يقـــــوم به العاملون بجامعة الكويت والسيما 
اعضاء اجلمعية العمومية متمنيا منهم تقدمي 
املقترحــــــــات والتوصيات التـــي تفيد هذه 
املؤسســـة التعليمية مؤكدا ان نقابة العاملني 
بجامعة الكويت على امت االســـتعداد لســـماع 
اآلراء واملقترحات والشـــكـــــاوى املقدمة من 
جميع األعضـــاء، حتقيقا لألهداف التي تطمح 

لها النقابة. 

 آالء خليفة
  اعلن رئيس الهيئة االدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اجلامعة محمد العتيبي 
ان مجلس اجلامعة اقر مقترح 
االحتاد اخلاص بتوفير جهاز 
الب توب وذلك عبر تخصيص 
مبلغ ٢٥٠ دينارا تصرف مرة 

واحدة لكل طالب.
  وطالـــب العتيبـــي وزارة 
املاليةـ  ادارة امليزانيات بالعمل 
النهائية  املوافقة  على اعطاء 
بتخصيص تلك املخصصات 
املالية الالزمة لتطبيق العمل 
انه  بهذا املشروع، خصوصا 

يخدم العديد من الطلبة والطالبات باجلامعة، 
باالضافة الى انه قد مت اقراره خالل االعوام املاضية، 

لكن االزمة االقتصادية املالية 
التي عصفت بالعالم اجمع هي 
التي عرقلت العمل بتطبيق هذا 
املشروع الطالبي املتميز لطلبة 
اجلامعة، وانه ال يجب تعطيل 
املشروع اكثر من الالزم حتى 
نســـتطيع مواكبة التطورات 
التكنولوجيـــة احلديثة التي 
حتيط بالعالم كله على جميع 
املستويات التعليمية والعلمية 

والعملية.
اقرار  العتيبي ان    واضاف 
هذا املشروع وتخصيص املبالغ 
املالية الالزمة لتطبيق العمل 
بهذا املشروع الذي من شأنه ان 
يعود باملنفعة والفائدة على جموعنا الطالبية 

التي دائما وابدا نعمل لهم ومن اجلهم. 

 إلغاء نموذج إقرار العودة وإعادة فتح البوابة اإللكترونية

 هيثم الهاجري

 محمد العتيبي

 قبول٢٤٣ طالبًا وطالبة في األسترالية وبوكسهل والشرق األوسط األميركية
 صرحت االمينة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة د.فريدة محمد علي باالنابة، 
بأن اللجنة االشرافية للمنح والبعثات الداخلية باملجلس قد اعمدت قبول (٢٤٣) 
طالبا وطالبة من خريجي الثانوية في البعثات الداخلية ببرامج الدبلوم في الكلية 
االسترالية في الكويت وكلية بوكسهل للبنات وكلية الشرق االوسط االميركية، 
كما اعتمدت اللجنة قبول ٩ طلبة وطالبات من حاملي شهادات الدبلوم وذلك 

في برامج البكالوريوس في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
  ودعت الطلبة املقبولني الى مراجعة املنشـآت التعليمية املقبولني فيها 

الستكمال اجراءات القبول والتسجيل، وفيما يلي اسماء املقبولني:

 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ـ 
الحاصلون على الدبلوم

  محاسبة
 ٭  عبداهللا خالد ثني العنزي

 ٭  مبارك منصور فهد الدوسري
 ٭  خالد عبداحملسن محمد الفريح
 ٭  اسراء بدر عبداللطيف اخلليفة
 ٭  الهنوف طارق جاسم املطيري

 ٭  خالد عادل احمد اخلليفي
 ٭  عبداهللا محمد خليفة الريش

  ادارة اعمال بتنظيماتها
 ٭  شهد محمد عبداهللا الظفيري

 ٭  ملى عبداحلميد الصراف

  الكلية االسترالية

  هندسة ميكانيكية
 ٭  ياسمني محمد عماد العوا
 ٭  صالح فالح طاهر الداود

 ٭  علي مجيد مراد حسني
 ٭  امني محمد امني احمد

 ٭  عبدالعزيز ســــلطان علي محمد 
رمضان

 ٭  محمد خالد محمد العجمي
ابراهيــــم   ٭  محمــــد عبدالعزيــــز 

الناصر
 ٭  عبداهللا يوسف عبداهللا اجلالل

 ٭  حمد سامي حمد السعيدان
 ٭  سليمان عبداحملســــن سليمان 

الضويحي

 ٭  عمر جاسم محمد السعد
 ٭  شهد عادل علي سليم

 ٭  فهد سعيد عبداهللا علي
 ٭  شعيب بدر علي صالح

 ٭  عايد عبداهللا عايد صنقور
 ٭  عبدالعزيــــز عبداهللا ســــلطان 

ياسني
راشــــد  عبدالرحيــــم   ٭  محمــــد 

عبداهللا
  هندسة النفط والغاز

 ٭  اشــــواق حســــن عبدالرحمــــن 
الكندري

 ٭  شــــروق حمــــد جاســــم الصقر 
الزايد

 ٭  شهد ناجي سعود الطخيم
 ٭  عبدالرزاق عقلــــة عوده ملوح 

اخلالدي
 ٭  خالد نايف عطا اهللا اجلبل

 ٭  طالل عبداحلميد غالم حسني
 ٭  ابراهيم جاسم محمد احلربي

 ٭  انفال اسماعيل غلوم احمد
 ٭  نورة سيف ضيدان ابو عدل

 ٭  سارة ناصر عبدالرزاق اجلدعان
 ٭  عماد سيد مرتضى سيد صادق 

الزلزلة
 ٭  محمد الفي عوض العنزي

 ٭  شروق علي عبدالكرمي املنصوري
 ٭  دعاء عدنان عبداهللا احملميد

 ٭  عمار احمد حسني دشتي

 ٭  فهد فارس محمد العجمي
 ٭  نورة خالد مسعود املسعود

  هندسة الكترونية
 ٭  سارة حسني علي زمان

 ٭  مرمي خالد محمد جاسم املطر
 ٭  فرح عبدالسالم خليل الفودري

 ٭  غامن علي حسن علي
 ٭  آالء وليد احمد الياسني

 ٭  احمد عبداهللا احمد املكيمي
 ٭  عبدالرحمن جمال الرشيد

 ٭  سارة نبيل احمد املهنا
 ٭  عبداهللا احمد علي محمد

 ٭  عبدالعزيز يوسف الصالح
 ٭  فهد احمد خلفان سعيد

  هندسة صيانة طائرات
 ٭  احمد ناصر محمد العبيدي

 ٭  محمد علي محمد زغيب
  هندسة مدنية

 ٭  رنيم وليد احمد جاسم النصف
 ٭  اوراد خالد عبداهللا علي

 ٭  عهد مشعل عبداهللا املطيري
 ٭  انفال حسن علي عبدالغفار

حمــــد  عبدالوهــــاب   ٭  ناصــــر 
اجليران

 ٭  جنان عماد جاسم عبدالرزاق
 ٭  حسني عادل جعفر اخلريبط

 ٭  سارة حمود غياض الضفيري
 ٭  نورة محمد عبداحملسن احلقان

 ٭  نور عامر اسماعيل الشرهان

 ٭  فرح علي حسني تقي
 ٭  بدر حمد عبداحلميد بوقريص

 ٭  ســــيد حســــني جعفر حســــن 
الهاشمي
  تسويق

 ٭  عبداهللا خالد محمد الفهد
 ٭  يوسف نواف سماوي الظفيري

 ٭  نور حسني محمد الكندري
 ٭  دانه مزهر عبداهللا الغربلي

 ٭  سارة عبداهللا علي احمد
 ٭  مرمي بدر ناصر اسماعيل

 ٭  عبداهللا وائل بدر العيسى
 ٭  فاطمــــة نواف اســــماعيل احمد 

اسماعيل
 ٭  محمد اسماعيل خليل الكاظمي
 ٭  عبدالرحمن بدر متعب الرميح

 ٭  فهد رياض محمد بورسلي
  موارد بشرية

 ٭  فواز رواد جابر اخلالدي
 ٭  يوســــف عبدالرحمــــن عــــواد 

العتيبي
 ٭  عبدالرحمــــن عبــــداهللا علــــي 

مبارك
 ٭  زينب طاهر صالح املشموم

 ٭  فجــــر الصباح عدنــــان عابدين 
الصايغ

 ٭  رغدة محمد سليمان املسلم
 ٭  صالح حامد زكي العقيلي

 ٭  مرمي خالد راشد مبارك
 ٭  فيصل طالب عواد معتوق
 ٭  حسني صالح باقر خريبط

 ٭  عبداهللا محمد عبداهللا حسني
  إدارة أعمال

 ٭  بدر ناصر عبداهللا صالح
 ٭  محمد مساعد مبارك الرندي

 ٭  لطيفة علي حسني جمال
 ٭  أمل صالح عبداهللا البالز
 ٭  هيا محمد جاسم املنيس

 ٭  ساره عبدالكرمي ابراهيم ذياب
 ٭  أنوار عبداحلكيم املبيض

 ٭  عبداهللا ناصر شخير العنزي
 ٭  حمد عبداهللا جاسم الزيد
 ٭  احمد يوسف احمد الرقم

 ٭  احمد محمد ابراهيم السبيعي
 ٭  شيماء غامن راضي مسير

 ٭  لطيفة صالح عبداهللا السرحان
 ٭  األمير محمد نبيل العوضي

 ٭  عاليه صالح احمد املطر
 ٭  شهد عبداحملسن فاضل الفضل

  كلية بوكسهل للبنات 

  إدارة أعمال
 ٭  فاطمة عادل جابر صالح

 ٭  نور وليد جالل الدين النقيب
 ٭  أنفال خالد عبدالواحد الزاير

 ٭  ساره عيسى علي الكندري
 ٭  حنان محمد عبدالرسول ميرزا

 ٭  مرمي مبارك باتع العتيبي
 ٭  موضي فيصل علي املسعود

 ٭  فاطمــــة خليل أســــد ســــلطان 
محمد

 ٭  هنادي الفي عثمان الديحاني
 ٭  أنفال اسماعيل عبدالقدوس شاه 

زاده
 ٭  مرمي سالم حمود العجمي
 ٭  عائشة سليمان سعد بالل

 ٭  طيبة عبداهللا ابراهيم العمران
 ٭  خلود خالد صالح العبيدي

 ٭  مرمي صالح شقير الضفيري
  تسويق

 ٭  زهراء سامي علي املوسى
 ٭  نوف عيسى محمد احلجي

 ٭  اديان حسني عيسى بلوشي
 ٭  فاطمة محمد راشد الهيفي
 ٭  شهد جنيب محمد العمران

 ٭  راويــــة علــــي محمــــد بهمــــن 
البلوشي

 ٭  نوف صالح مبارك الهران
 ٭  اميان مناور حمود الديحاني

 ٭  ساره راشد مبارك بن بحر
  تصميم جرافيكي

 ٭  فاطمة محمود حاجي القطري
 ٭  دالل صاهود مطلق العتيبي
 ٭  شوق سليمان علي الضاحي
 ٭  حوراء محمد زيد محمد فالح

 ٭  ضحى عبدالرحمن الهوالن

 ٭  فرح محمد احمد الرقم
 ٭  مرمي طارق خليل سبتي جمعة

 ٭  رفعه فهد سالم الضفيري
 ٭  فيصل عسكر بركات املطيري

 ٭  عبدالعزيز خالد احلسن
 ٭  احمد عماد يوسف البكر

 ٭  عبداهللا خالد عبداهللا الوزان
 ٭  فهد حسني علي البلوشي

 ٭  خالد عبداهللا يوسف الكندري
 ٭  محمد احمد محمد حسن

 ٭  عبداهللا عبدالرضا بوحمد
 ٭  حيدر علي حسني العمران

 ٭  عبدالعزيز عبداهللا الصابري
 ٭  يوسف عثمان االنصاري

 ٭  فهد بدر عبداهللا الصقر املاجد
 ٭  عهود عبداهللا ثاني الرويلي
 ٭  ضحى صالح يوسف الورع

 ٭  حمد وليد جنم محمد التميمي
 ٭  نورة ناصر محمد الصقر

 ٭  فاطمة بدر ابراهيم خورشيد
 ٭  شيخة خالد محمد الفارس

 ٭  احمد سامي عبداهللا الرميان
 ٭  يوسف حسني علي البلوشي

 ٭  فيصل حمود عشوى سعد
 ٭  نورة يوسف عبداهللا ابراهيم

 ٭  ابراهيم خالد ابراهيم العاشور
 ٭  نورة جمال محمد الهارون

 ٭  سالم بدر سالم الرشود
 ٭  زيد محمد زيد العجيل

محمــــد  عبداحلكيــــم   ٭  انــــوار 
العبداحلافظ

 ٭  سارة جاسم محمد السبيعي
 ٭  عيسى محمد غريب زنكوي

 ٭  انوار وليد محمد الكندري
 ٭  يوسف صالح سعدون املطوع

 ٭  ضاري وائل محمد اخلزام
 ٭  زينب فاضل عبدالرحمن غلوم 

حسني
 ٭  عبداهللا عبدالسالم العلي

 ٭  يوسف عبداهللا محمد عباس
 ٭  يوسف يعقوب فاضل ربيع

 ٭  علي يوسف هاشم محمد
 ٭  جنان علي سلمان ابراهيم

 ٭  اسراء فاضل عبداهللا املطيري
 ٭  خلود خليفة غياض الدملاني

 ٭  كوثر محمد كاظم اخلياط
  أعمال مصرفية

 ٭  فجر باسم عبدالرسول دشتي
 ٭  نوف مؤيد حمود محمد

 ٭  فاطمة دهام سلمان العنزي
 ٭  لطيفة عبدالرحمن خالد شرف

 ٭  أمثال سعود مجبل العازمي
 ٭  أسيل خالد محمد خليفوه

 ٭  ضحى سفيان بدر عبدالكرمي
 ٭  عائشة راشد علي مبارك

 ٭  إسراء خليل جاسم الشطي
  ديكور وتصميم داخلي

 ٭  حوراء علي محمد جمعة
 ٭  هيا عواد جليدان الفضلي
 ٭  دانه عبداهللا سالم الشامي

 ٭  هاجر زيد راشد مكمخ
عبــــداهللا  ابراهيــــم   ٭  أســــماء 

األنصاري
 ٭  فاطمة سليمان حسني عباس

  كلية الشرق األوسط األميركية

  نظم الكمبيوتر الشبكية
 ٭  عبدالرحمن محمد طه اإلبراهيم
 ٭  طــــالل عبدالعزيــــز مســــاعد 

املبيلش
 ٭  عبدالعزيز انور محمد الكندري

 ٭  فيصل ابراهيم جاسم القالف
 ٭  احمد عبداهللا محمد بهبود

 ٭  عبداهللا غازي عبداهللا السعيد
 ٭  فواز وليد بدر الدعيج

 ٭  ســــليمان إســــماعيل ابراهيــــم 
خورشيد عوض

  إدارة أعمال بتشعيباتها
 ٭  سالم عبداهللا سالم الدبوس

 ٭  عبداهللا محمد علي العبدالهادي
 ٭  نورة عبداحملسن عبدالرؤوف البسام

 ٭  مها طارق علي العريفان
 ٭  شذى احمد بدر الدبوس

 ٭  انوار صالح عيسى الرجيب
 ٭  فهد محمد علي العبدالهادي
 ٭  محمد خالد سعود السلطان

 ٭  عبداحملسن يوسف املقهوي
 ٭  عبداهللا حمد صالح الدريويش

 ٭  عبداحملسن جمال اجلريد
 ٭  احمد حمود حمد احلربي
 ٭  عذبه حمد صالح الشهاب

 ٭  فهد رشيد عبدالكرمي اخلميس
 ٭  عبداهللا نبيل محمد احلسيني

 ٭  مرمي جاسم محمد العميري
 ٭  عذاري محمد بالل السعد

 ٭  عبدالرحمن سعود البلوشي
 ٭  عبدالعزيز محمد محمود احمد 

العبدالغفور
 ٭  خديجة علي زاهي شالل

 ٭  عبدالعزيز حمد محمد العمر
 ٭  نادين علي فهد الباز

 ٭  جمانة عبداألمير صالح العطار
 ٭  املها عبدالعزيز مبارك القمالس
 ٭  احمد محمد حسن عباس ابادي

 ٭  عبداهللا صالح ميرزا حسني
 ٭  حسني علي محمد انكي

 ٭  ناصر عماد ناصر الشايع
 ٭  مرمي خلف نايف الرشيدي

 ٭  أسيل محمد حسن الدابي
 ٭  ضاري عادل يوسف بوعركي

 ٭  دانة محمد احمد علي
 ٭  هيا عبدالرحمن محمد احلليله

 ٭  جنية احمد عبداهللا بوهندي
 ٭  لطيفة عبداهللا خالد العبيدان

 ٭  سما سليمان حيدر احمد
 ٭  علي حسن عباس منصوري

 ٭  احمد حسني علي الوزان
 ٭  فجر محمد عبداهللا املضاحكة

 ٭  فاضل محمد فاضل العباد
 ٭  محمد جاسم محمد البلوشي

 ٭  مرمي جاسم محمد الغريب
 ٭  فرح فاضل خليفة الفليج

 ٭  عبداهللا مطلق عبداهللا السويلم
 ٭  ياسمني محمد جعفر مال احمد

 ٭  عبداحملسن مسلم محمد الزامل
 ٭  عبدالرحمــــن دعيــــج خلــــف 

الشمري
 ٭  يوسف عبدالوهاب الشطي

 ٭  صباح ناصر صباح املال 

 العلي أعلنت عن قبول ٩ من حاملي شهادات الدبلوم في جامعة الخليج


