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آالء خليفة
القبول والتسجيل  صرح عميد 
الكويت د.مثن���ى طالب  بجامع���ة 
الرفاع��ي بأن��ه ق��د ت��م قبول )662( 
طالب�����ا وطالب��ة م��ن الكويتيي��ن 
الكويتي�����ات م��ن محددي  وأبناء 
الكويت  اجلنس���ي���ة في جامع���ة 
للفص��ل الدراس��ي الثان��ي 2011/2010 
من خريجي املرحلة الثانوي��ة، وه���ذا 
الع��دد ه��و إجمال��ي ع��دد املتقدمي��ن 
للجامع��ة له��ذا الفص��ل باإلضاف��ة 
إل��ى الطلب��ة احملولني املس���توفني 

لشروط التحويل.

وأكد عميد القبول والتسجيل أن 
الثاني  الدراسي  الفصل  القبول في 
بالنس���بة للطلبة الكويتيني وأبناء 
الكويتيات اعتمد على النس��ب الدني��ا 
القبول  التي أس���فرت عنها عملية 
للفصل األول، وعليه فلم يتم قبول 
أي 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 أو التعرف على نسب 

القبول.
وأعلن عميد القبول والتسجيل أن 

جميع الطلب��ة الكويتيي��ن وأبن��اء 
الكويتي���ات املقبولي��ن باجلامع��ة 
قد انته��وا م��ن عملي��ة التسجي��ل 
ف��ي املق��ررات الدراسية فور قبولهم. 
وبذلك اس���تعد الطلبة للدراسة في 
الثان��ي والت��ي س���تب��دأ  الفص��ل 
اعتب���ارا من ي���وم األح���د املوافق 

.2011/2/20
القبول  كم���ا أوض�����ح عمي���د 
والتسجيل أنه قد مت قبول 57 طالبا 
وطالب��ة غي��ر الكويتيني خريج��ي 
املرحل�����ة الثانوية م���ن مختل��ف 
اجلنس���ي��ات ف��ي جمي��ع كلي��ات 

اجلامع��ة، ويشمل هذا الع��دد أبناء 
الكويتي��ات غير محددي اجلنسية 
وفئ��ات الطلبة غير الكويتيني من 
أبناء أعضاء  الديبلوماسيني،  أبناء 
هيئ���ة التدريس باجلامع���ة، أبناء 
الثقافية،  املنح  العاملني باجلامعة، 
منح الرئيس األعلى للجامعة، أزواج 
الش���هداء، وأبناء  أبناء  الكويتيني، 
دول مجلس التع���اون املقيمني في 

الكويت.
كم���ا أش���ار عمي�����د القب�����ول 
والتسجي��ل إل��ى أن قبول الطلب��ة 
غي���ر الكويتيي��ن ق�����د ت��م وفق��ا 

لترتي����ب رغباته��م ف�����ي ض��وء 
األع��داد احمل�����ددة له��م ف��ي ك��ل 
كلي�����ة وفقا لقرار مجلس اجلامعة 
أخذا بعني االعتب���ار احلدود الدنيا 
لقبول الطلبة الكويتيني في الكليات 

املختلفة.
وأض���اف د.مثن���ى الرفاعي أنه 
سيتم إرسال رسائ��ل قصي��رة عب��ر 
الهوات��ف النقال��ة إل��ى جميع الطلبة 
غير الكويتيني املقبولني محددا فيها 
الكلي���ة التي مت قبول الطالب فيها، 
وموعد تسجيله في مقررات الفصل 

الثاني املقبل.

وأنه على جميع الطلبة التوجه إلى 
صالة القبول والتسجيل بالشويخ 
في املواعيد احملددة لهم مع ضرورة 
مراعاة االلتزام باحلضور شخصيا 
أو م���ن ميثلهم ف���ي املوعد احملدد 
واصطحاب البطاقة املدنية األصلية 

معهم.
وختم د.مثنى طالب الرفاعي عميد 
القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
املقبولني  الطلبة  تصريحه بتهنئة 
وأولياء أمورهم عل���ى قبولهم في 
اجلامعة ومتنياته للطلبة مبسيرة 

دراسية موفقة.

أسماء 719 طالبًا وطالبة تم قبولهم في الجامعة للفصل الثاني 2011/2010

اآلداب: الطالب الكويتيون وأبناء 
الكويتيات )محددو الجنسية(

ابرار محمود محمد محمود  ٭
اريج حسام بدر الطاحوس  ٭

آالء عبدالعزيز دريس فرحان  ٭
اميان خالد عبدالعزيز فرج  ٭
بدرية احمد حمود الرغيب  ٭

دان���ة محم���د يوس���ف احم���د   ٭
القبندي

دعاء عيسى عبداهلل احلمد  ٭
دالل معاذ محمد بويابس  ٭
روان محمد علي احلمادي  ٭

رمي محمد زعال العنزي  ٭
سلسبيل محمد خضير الفرج  ٭
شمايل ابراهيم محمد الزامل  ٭

شهد عبدالعزيز محمد الرميح  ٭
عائش���ة حامد مرزوق بن صبح   ٭

الرشيدي
عائشة خالد مبارك بالل سعد  ٭

عايدة سعد طلق الشالحي  ٭
عنود مبارك دعسان عقيل  ٭

غنيمة فيصل ناصر املعيلي  ٭
فاطمة راشد حمود الشريدة  ٭

فاطمة فؤاد كاظم املتروك  ٭
فجر عبداحملسن محمد اشكناني  ٭

لطيفة عداي مناحي شاهر  ٭
معالي صقر ناصر العتيبي  ٭
منيرة محمد مسفر احليان  ٭
احمد راشد سلمان الهبيدة  ٭

احمد زيد مصطفى سيد عباس  ٭
جاسم صالح جاسم الهاجري  ٭

حامد زهيميل عويض الشالحي  ٭
حسني محمد عايش احلمد  ٭

حسني يوسف نورالدين مرتضى   ٭
حسن

خالد أنور خالد النويف  ٭
خالد محمد حسن العازمي  ٭

صالح خليل ابراهيم املطوع  ٭
عب���اس  محم���د  عبدالعزي���ز   ٭

الكندري
عبداهلل علي عبدالعزيز محمد  ٭
عبداهلل حسن غلوم اشكناني  ٭
عبداهلل راشد حامد العبداهلل  ٭

عدنان عبداهلل طعمة اخلالدي  ٭
فالح علي سند املطيري  ٭

فهد احمد محمد املطر  ٭
فهد محمد سيف الهاجري  ٭

فيصل فالح باجية الشمري  ٭
مبارك مانع مبارك احليان  ٭

محمد جنبان فهاد مترك  ٭
محمد عايض فالح علي العجمي  ٭

مشاري حمد نايف الضفيري  ٭
مشعل سلمان مفرح الرشيدي  ٭

مشعل عايد عوض الشهد  ٭
الطش���ة  ناص���ر س���عد خال���د   ٭

الرشيدي
يوسف عادل شمسان رجب  ٭

يوسف صالح منصور العتيبي  ٭

الطلبة المحولون

نوف سليمان عبداهلل الدليجان  ٭
فالح علي مبارك العازمي  ٭

الطلبة غير الكويتيين

افنان عماد عيسى املزعل  ٭
اقبال ملفي مفضي الرشيدي  ٭

إمامة علي احمد دفع اهلل  ٭
حفيظه بن ويس  ٭

رجوة رجاء فالح العازمي  ٭
روان محمد باس���م عب���د الكرمي   ٭

غربية
س���ارة عل���ي عب���داهلل محم���د   ٭

العبري
عبير عبد السالم الشعرة  ٭

عهود خليل عرفج العنزي  ٭
مونا محمد بيروتي  ٭

العلوم: الطالب الكويتيون وأبناء 
الكويتيات )محددو الجنسية(

عب���داهلل  جاس���م  أس���ماء   ٭
عبدالرحمن

آالء حسني غلوم حسني حسن  ٭
البندري بدر محمد املطيري  ٭

عبداجللي���ل  اس���عد  ألط���اف   ٭
الزواوي

أمجاد عبداهلل شنار الزعبي  ٭
أمل قاسم فهد احلسيني  ٭

أمنية فالح محمد الرشيدي  ٭
انوار موسى شدهان العنزي  ٭

اميان علي  ٭
اميان بندر سحاب املويزري  ٭
بشاير مطر جعيالن الزعبي  ٭
بشاير محمد مطلق الهاجري  ٭

حترير عبداهلل سعود العجمي  ٭
تهاني سعد باجية الشمري  ٭
جنان جمعة عبداهلل املزدي  ٭

جنان سعد غامن الدخيل  ٭
حوراء جاسم يحيى القالف  ٭

ح���وراء فه���د عب���اس س���بهان   ٭
اسماعيل

ح���وراء يوس���ف عبداحملس���ن   ٭
العلي

دالل طه علي بوربيع  ٭
رباب محمد مختار سليم  ٭

رجاء محمد عبد الرضا احلداد  ٭
رغد محمد مشل العنزي  ٭

روان فيصل ناصر احلمد  ٭

ريانة سالم ناصر الشامري  ٭
رمي سعود مبارك احلريتي  ٭

رمي عايد قنفذ العنزي  ٭
زهراء جهاد حسني محمد  ٭
زهراء مجيد حسني ارتي  ٭

زهراء ناصر غلوم كرم  ٭
س���ارة حريبي مطل���ق صفران   ٭

الرشيدي
سارة محمد معتوق الوائل  ٭

س���ارة يعق���وب يوس���ف روح   ٭
الدين

سلمى عبدالعزيز محمد حسن  ٭
سمر ضيف اهلل محمل املطيري  ٭

سنابل فالح مشلح الهاجري  ٭
شهد رويشد سعد احلربي  ٭

شيخة احمد محمد الكندري  ٭
شيخة مشعل حمد الدوسري  ٭

ش���يماء س���ليمان عبدالرحم���ن   ٭
املرضي

عائشة علي نوري عيسى  ٭
عبير بدر معاند العنزي  ٭

عبير محمد نافل الهرشاني  ٭
عفاف عبدالعزيز ابراهيم علي  ٭

عفيفة عبداهلل علي ربعان  ٭
علياء احمد عباس متولي  ٭
عمشة سعد مناع العجمي  ٭

عهد عبداهلل محمد السعيدي  ٭
غدير مبارك منخي الفضلي  ٭

فاطم���ة جني���ب عبد احملس���ن   ٭
العيسى

فاطمة علي عبدالرضا حسن  ٭
فاطمة محمد ادبيس العازمي  ٭

فجر ابراهيم جعفر بوخمسني  ٭
فجر جواد عبداهلل جابر  ٭
فجر حبيب كرم حسني  ٭

فجر الفي محمد املطيري  ٭
فوزية خالد عبد الكرمي الشيحة  ٭
كويت عالية جاسم محمد املنيع  ٭

جلني محمد سعود الدوسري  ٭
م���رمي عبدالرزاق علي ش���مس   ٭

الدين
مرمي علي خالد املسعود  ٭

مشاعل محمد هابس الراشد  ٭
منى دحيم يوسف الشمري  ٭
منيرة سعد مناع العجمي  ٭

مها عوض عبداهلل الرشيدي  ٭
مها فرج فراج احلربي  ٭

مي ناصر عبداهلل احلداري  ٭
جنود حزام عواض املطيري  ٭
نوال مصارع فالح الهاجري  ٭

نور عجيل طرقي العنزي  ٭
نورا مناور فايز الرشيدي  ٭

نورا وليد علي الكندري  ٭
نورة جمال حمود التورة  ٭
نورة حمد سالم العجمي  ٭
نورة سعد علي بن عون  ٭
نورة ظافر حمود البذالي  ٭

نورة مبارك عبيد املطيري  ٭
نورة محمد عبدالصمد العلي  ٭

نوف خالد علي الصابري  ٭
نيران سوعان ضاري العنزي  ٭
هبة خالد عبدالرحمن احلداد  ٭

هبة يحيى محمد سبتي  ٭
هال عبداهلل تراك الشمري  ٭

وجد عبدالعزيز منور املطيري  ٭
احمد ابراهيم احمد املال  ٭

احمد حسن اجلميلي  ٭
احمد عبداهلل احمد العبيد  ٭
احمد عدنان علي بن نخي  ٭
احمد عماد احمد الشريدة  ٭
احمد مبارك بنيه العرف  ٭
بدر بسام صالح الشراح  ٭
بدر محمد حمود احلمود  ٭

جاسم محمد هالل العنزي  ٭
جراح نايف مروي الشمري  ٭
حسني أحمد يوسف احملميد  ٭

حمد محمد احمد ارحمة  ٭
حمد نومان قريبان العازمي  ٭

خالد امين احمد معروف  ٭
راكان خالد راكان احلربي  ٭

سعد براك وركان الظفيري  ٭
سليمان جنيب سليمان العبار  ٭

سليمان يوسف سعد القيني  ٭
سمحان فرج علي السليماني  ٭

سيد عبدالرضا سيد مرتضى سيد   ٭
على سيد حمزة

صالح فالح طاهر الداود  ٭
صالح محمد دغيم الدغيم  ٭
ضاري صالح حمد املري  ٭

طالل ابراهيم عبداهلل احلبشي  ٭
طالل سالم قناص النمران  ٭
طالل محمد صالح مرادي  ٭

عبدالرحمن فاضل علي األحمد  ٭
عبدالعزيز سعد صالح الشمري  ٭

عبد اللطيف فهد الفي العنزي  ٭
عبداهلل محمد عابد عبدو  ٭

عب���داهلل محمود عبدالرس���ول   ٭
اجلمعة

عبداهلل مهدي مكي مشيري  ٭
عبدالرحم���ن فه���د عبدالرحمن   ٭

املهنا
عبدالعزيز هاني عيسي اجلاركي  ٭

عبداهلل حمود محمد املطيري  ٭
عبداهلل ناجي عبداهلل العلي  ٭

عبدالوه���اب س���عود فره���ود   ٭
الدرعة

عثمان احمد مبارك امليع  ٭

عثمان جاسم عثمان الفهد  ٭
علي حيدر حسن جمال  ٭
علي ناصر حيدر يتيم  ٭

عماد جبر كاظم الشمري  ٭
عمر عبداهلل عايض الرشيدي  ٭

عمر عبداهلل حطاب الهيفي  ٭
عمر ميالد فاضي الرشيدي  ٭

عيسي فالح برجس العازمي  ٭
غازي فيصل مجبل العنزي  ٭
فهد ميالد فاضي الرشيدي  ٭
فواز محمد سعد الدوسري  ٭

فواز محمد مطلق فالح املطيري  ٭
قتيبة فيصل ابراهيم حسني  ٭

متعب معيشل ناصر اخلالدي  ٭
محمد حبيب تركي اخلالدي  ٭
محمد سالم حمود احلوميان  ٭

محم���د ع���ادل حاك���م املهين���ي   ٭
الشمري

خال���د  عبداحلمي���د  محم���د   ٭
الشرقاوي

محمد مبارك محمد فالح  ٭
عبدالوه���اب  مش���عل  محم���د   ٭

اخلبيزي
محمد مطلق حمود الرشيدي  ٭

محمد ناصر محمد الصالح  ٭
مختار علي عبدالقادر مطر  ٭

مرتضى بدر حسن اخلواجة  ٭
ناصر حسن دعيس العتيبي  ٭

ناصر سعود عبدالعزيز املنديل  ٭
ناصر مسعود محمد املري  ٭
ناصر ميزر نايف الشمري  ٭

 الطلبة المحولون

احمد فالح سبيل املطيري  ٭

الطلبة غير الكويتيين

أسماء حميد سعيد املياسية  ٭
العنود صباح حسني الشمري  ٭

انوار قطان شتام خليل  ٭
خاطرة نبي���ل س���يد عبدالنبي   ٭

نبيل
رنا بسام موسى عباس  ٭

شوق فواز عياط العنزي  ٭
عمرة مهدي محمد لسلوم  ٭
نوف راهي جابر الظفيري  ٭

ابراهيم عبدي عبداهلل علي  ٭
احمد محمد مفتاح عبدي  ٭
زهير نزيه عزت صالح  ٭

عب���داهلل محم���د ف���ال س���يدي   ٭
عبداهلل

محمد اياد بسام اخليمي  ٭
منادي مرخص ناصر الظفيري  ٭

الهندسة والبترول: الطالب الكويتيون 
وأبناء الكويتيات )محددو الجنسية(

اسماء ابراهيم علي فريدون  ٭
اسماء شارع فهد العجمي  ٭
اسماء عبيد عايد العنزي  ٭

اسماء غالب سرور املطيري  ٭
اسيل فيصل صالح احلربي  ٭

االء علي حسني علي  ٭
امنة علي شعبان عباس  ٭
امنة محسن غلوم محمد  ٭

اميرة غازي عطااهلل العنزي  ٭
اميان علي فهد العازمي  ٭

بتول خالد أحمد سليمان  ٭
بشاير عبداهلل ابراهيم الطريف  ٭

بشاير عيسى عبداهلل العليم  ٭
تسنيم علي دوشي العرادة  ٭

جزواء مبارك صالح البغيلي  ٭
حصة سعد عبدالعزيز الذويخ  ٭

حصة مزيد سعد النويف  ٭
حنان سعود عبداهلل الشمري  ٭

حنان يوسف غامن العماني  ٭
خديجة انور صالح العبوة  ٭

خديجة عدنان مصطفى محمد  ٭
دالل عباس مهدي الشمري  ٭

روان عبدالعزيز خليف العنزي  ٭
رمي دحام حميد الشمري  ٭

رمي عبداهلل رسام الهاجري  ٭
زهراء كاظم محمد احلسيني  ٭

زهراء محمود حمزة حيدر  ٭
سارة عاطف حمد الشطي  ٭
سارة احمد نافع العازمي  ٭

سارة خالد عبداللطيف السيف  ٭
ب���در املنصور  س���ارة خليف���ة   ٭

العرفج
سارة غازي محمد احلربي  ٭

سارة محمد يوسف العمران  ٭
سلمى جاسم محمد الرشيدي  ٭
سندس احمد حمود الرشيدي  ٭
شموخ أحمد جاسم الفيلكاوي  ٭
شوق فجحان محمد املطيري  ٭
شوق محمود حسن البلوشي  ٭

شيخة فريح نزال الهاجري  ٭
شيماء فهد حسني املطيري  ٭

صيتة محمد بخيت العجمي  ٭
طيب���ة عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭

الضعيان
عائشة جلوي محمد الديحاني  ٭

عائش���ة عبدالرحمن اس���ماعيل   ٭
العتيبي

عادل���ة عب���داهلل عبداله���ادي   ٭
الشالحي

عالية امني علي معرفي  ٭
عالية بدر صالح النومس  ٭
عبير سالم بكر الديحاني  ٭

اميان محمد زيد سويد الصانع  ٭
بتول عبداهلل محمد احلربي  ٭

بشائر الفي سليمان فواز  ٭
بشاير ممدوح محمود العنزي  ٭
خديجة مرزوق جنم الشمري  ٭
روان عبداهلل محمد بهبهاني  ٭

رمي هديان علي احلربي  ٭
زهراء محمد رضا عبداهلل  ٭

سارة راشد صالح غنيم  ٭
سارة سعدي صالح الشمري  ٭
سارة متعب معتق العازمي  ٭
سارة مشعل سعود القطان  ٭

شيماء عبدالعزيز مجيد حياة  ٭
عائشة محمد يوسف احلقان  ٭
عذاري فالح شداد الظفيري  ٭

فرح صيدان صليبي الظفيري  ٭
فيء فهاد مانع العجمي  ٭

فيروز عبداجلليل عثمان علي  ٭
كوثر محمد علي الباذر  ٭

مراحب فرح عبداهلل العتيبي  ٭
مرمي عارف عبداخلالق فرج  ٭
مرمي نايف صحن العازمي  ٭

مشاعل دوخي عبداهلل الدوخي  ٭
مشاعل مبارك محمد العازمي   ٭

معال���ي ع���وض عبدالرحم���ن   ٭
املطيري

منال عايد شديد العنزي   ٭
منيرة خالد ناصر احلامد  ٭

مه���ا عب���داهلل حم���ود الصواغ   ٭
العازمي 

مها محمد صالح النومس  ٭
نس���يبة س���ليمان عبدالرحمن   ٭

الناجم
نهى عبداهلل غازي املطيري   ٭
نوال نومان دحيالن دهيمان  ٭
نورة محمد صالح النتيفي  ٭
نوف محمد عبيد املطيري  ٭
نيرة عواد محمد العازمي  ٭

هند سالم راشد عبدالعزيز  ٭
ابراهيم حمود ابراهيم الراشد  ٭

باسل محمد غازي املطيري  ٭
بدر ناصر عبداهلل املرشاد  ٭

خالد عامر عبداهلل العاصي  ٭
عاي���ض  عبداللطي���ف  خال���د   ٭

العتيبي
خالد نايف سلمان العجمي  ٭
سعد عبداهلل سعد السهلي  ٭

سعيد حسن عبداللطيف احمد  ٭
تريحي���ب  جلي���ل  عب���داهلل   ٭

الديحاني
عبدالرحم���ن يوس���ف عبداهلل   ٭

اليوسف
عبدالعزي���ز عي���د عبدالك���رمي   ٭

املطيري
عثمان خلف سميح السعيدي  ٭
عثمان غالب غضيان الرحيلي  ٭
عطا اهلل محمد غالي الهاجري  ٭

فالح عبداهلل غنام املطيري  ٭
مبني عامر محمد ناصر  ٭

محمد سعدي مطلق الشمري  ٭
محمد فهد عواد الظفيري  ٭

محمد نايف مطلق العتيبي  ٭
مشعل راضي نشمي الظفيري  ٭

نايف عاني نزال الشمري  ٭
وائل سعد عيفان العنزي  ٭

يحيى علي رفاعي بن علي  ٭

الطلبة غير الكويتيين

اريج مشعل سوعان العنزي  ٭
امينة فزاع محمد الظفيري  ٭
بشاير عماد صالح العلوي  ٭

جواه���ر عبدالرحم���ن مش���وح   ٭
العنزي

رمي الفي عيد العازمي  ٭
سارة ابراهيم اسماعيل  ٭

سارة ساير مسيعيد الرشيدي  ٭
شهد صغير احمد العنزي  ٭

غدير ذعار ناصر القرن  ٭
مرمي حمود محمد العتيبي  ٭

ياسمني س���لطان ناصر سلطان   ٭
راشد

العلوم الطبية المساعدة: الطلبة 
المحولون

هدى العالم  ٭

الشريعة والدراسات اإلسالمية: 
الطالب الكويتيون وأبناء الكويتيات 

)محددو الجنسية(

أسماء مرزوق عباس النومس  ٭
اشجان هادي سالم العنزي  ٭
افراح دليم جزاع الهرشاني  ٭

آالء فواز خلف العنزي  ٭
العنود محمد عياد الرشيدي  ٭

اميان مبارك سعيدان الظفيري  ٭
تهاني عبداهلل محمد العجمي  ٭
حنان حامد هاضل اجلالوي  ٭
خزنة مبارك ناصر الهاجري  ٭
رؤيا ناصر ابراهيم اخلليفي  ٭
رمي عبدالعزيز محمد العبيد  ٭

رمي فهاد عصري العنزي  ٭
عائشة خالد ابراهيم العنزي  ٭

عهود حمد جازع املطيري  ٭
عواطف محمد مسفر معلج  ٭

عويدة نافل خليفة الشمري  ٭
غزالن سعود مخلف اجلمهور  ٭
فاطمة حمود محسن حجيالن  ٭

اغصان ربيع ابراهيم الربيعة  ٭
العنود سالم راجح الهاجري  ٭

أميرة وليد سعود الفضلي  ٭
انوار رجب حسن االنصاري  ٭

انوار مثنى بتال الرشيدي  ٭
ايات مجرن عيسى اللوغاني  ٭

بشاير جمال محمد العسالوي  ٭
بشاير طالل جاسم السند  ٭

تهاني فرحان ساري العنزي  ٭
جمانة ناصر سعود العازمي  ٭

خلود انور يعقوب حسن  ٭
دانة سعد محمد احلربي  ٭

دانة اسماعيل ابراهيم املطوع  ٭
دانة صالح عبداهلل العثمان  ٭

دالل اسامة سالم السويلم  ٭
دالل بدر سعود العتيبي  ٭

دالل فتحي يوسف العجيل  ٭
دالل ماجد حسني العصفور  ٭

دالل مشاري عبدالهادي املطيري  ٭
رغد حسن يوسف محمد  ٭

رميا خالد عيد املنيف  ٭
زينب هاشم يعقوب عريان  ٭

سارة حسني عبدالوهاب التمار  ٭
سارة رشيد عايض الشنفا  ٭
سارة فاضل يوسف القطان  ٭
شهد خالد مال اهلل اجلزاف  ٭
شهد هشام ناصر الطليحي  ٭

صحاري عبداهلل ثامر املطيري  ٭
صفية محمد عيسى الصفار  ٭
عبير سعدون حماد العتيبي  ٭

عبير فاضل عايد الفضلي  ٭
عفاف حامد مطلق الرحيلي  ٭

فاطمة عبد الرض���ا على حاجية   ٭
بوصخر

فاطمة عبداللطيف حسن الطيب  ٭
فاطمة نوري علي الظبيري  ٭
فرح جمال هايف الرشيدي  ٭
في محسن مشرع العتيبي  ٭

كوثر حسني عبد الرضا علي  ٭
اللئ حبيب منصور القالف  ٭

لولوة طراد سليمان طراد فرج  ٭
مرمي حمدان غنيمان الظفيري  ٭

مرمي محمد علي حسني  ٭
مرمي محمد مناور املطيري  ٭

منال حمدان معطش العنزي  ٭
منيرة فهد عبدالعالي جبر  ٭

مها حمد حمود العبهول  ٭
مها راشد عوض الهاجري  ٭

مي عزيز محمد العنزي  ٭
نائلة حسام جاسم املسيليم  ٭

عبدالصم���د  ناص���ر  نس���يمة   ٭
اجلوهر

نور خليل ابراهيم القاشم  ٭
نور ردن مبارك البخيت  ٭

نور محمد عطية الباطني  ٭
وجدان خميس الفي العنزي  ٭

احمد عبدالرزاق احمد الشريدة  ٭
انس عبدالعزيز حسن الكندري  ٭
ايوب عبدالرزاق يحيي االيوب  ٭

بدر حسني عبداهلل الصفار  ٭
بدر سعود عبدالعزيز السالم  ٭

بدر ناصر جاسم الزيد  ٭
ثامر عادل حميد الشمري  ٭

ج���ار اهلل مب���ارك ج���ار اهلل   ٭
العجمي

حمد عبداهلل مدعث العجمي  ٭
خالد ناصر زايد علي العدواني  ٭

دعيج خلف مرزوق املطيري  ٭
سالم راشد علي بوجرة  ٭

سعود رعد ابراهيم الصالح  ٭
سلمان محمد سوعان العنزي  ٭

سيد حس���ني مصطفى سيد علي   ٭
مسلم

س���يف عبدالعزيز حاجي محمد   ٭
عبدالهادي

عادل سامي ابراهيم الفيلكاوي  ٭
عبدالرحمن ادبيس سالم ادبيس  ٭
عبدالعزيز نواف عبيد الشمري  ٭
عبدالعزيز احمد سالم الكتيتي  ٭
عبدالعزيز حمد مبارك الدسمة  ٭
عبداهلل سعد عبداهلل السريع  ٭

علي توفيق حسن بوعليان  ٭
علي جمال محمد احلواج  ٭

علي حمزة علي أكبر  ٭
علي عباس عبدالرسول عباس  ٭

علي مهدي داخل العنزي  ٭
علي وليد مجحد املجحد  ٭

فهد صالح احمد احلسيني  ٭
محمد جاسم محمد العكاري  ٭

محم���د حبي���ب عب���د الوه���اب   ٭
القطان

محمد خالد عبداهلل القبندي  ٭
مشاري دعيج يعقوب العنزي  ٭

مشعل يوس���ف عبداهلل يوسف   ٭
الشداد

ناصر سليمان علي العثمان  ٭
نواف خزام محسن املطيري  ٭

يحيي انور يحيى اليحيى  ٭
يوسف خالد عبدالرزاق الثاقب  ٭

يوسف س���ليمان سليمان حمود   ٭
احلوميان

يوسف عدنان عبدالكرمي الشطي  ٭

الطلبة المحولون

 ٭اس���ماء ب���در عب���د الرحي���م 
العصفور

 ٭في عبدالوهاب عبداهلل الوزان

فاطمة طارق يوسف البراهيم  ٭
ملياء سالم شباب الهاجري  ٭

مرمي راشد عبداهلل العجمي  ٭
منال محسن محمد املطيري  ٭

موضي سعود عصفور العجمي  ٭
نور عبدالرزاق فيحان العتيبي  ٭

نورة عايض علوش املطيري  ٭
نورة عمر علي املال  ٭

هي���ا مرج���اح محم���د مرج���اح   ٭
املطيري

احمد مطلق حوفان الرشيدي  ٭
احمد ناصر فرهود الدرعة  ٭
أحمد ناصر محمد الدلوم  ٭
انور مناور فالح العازمي  ٭
بدر عيد عبداهلل املطيري  ٭

ثامر ناصر عبداهلل العجمي  ٭
جراح مفرح خلف اخليوطي  ٭
جزاع مشعان ذواد الهاجري  ٭
حمد مزبن دعسان املطيري  ٭

خالد سعد سالم الشمري  ٭
ذي���اب فرحان عزيز الش���تيوي   ٭

العنزي
راشد عبدالهادي راشد الشالحي  ٭

سعد راشد سعد العجمي  ٭
سعود عايض حسني العجمي  ٭

سند مليح فالح العنزي  ٭
شافي محمد حمد الهاجري  ٭
شاهني بندر راشد الهاجري  ٭

الش���تيوي  صالح فرحان عزيز   ٭
العنزي

ضاري فيصل ثامر الشمري  ٭
طالل فهيد فهد املطيري  ٭

عادل متعب علي املطيري  ٭
عبدالرحمن محم���د عبدالرحمن   ٭

العتيبي
عبداهلل خالد دبيان العتيبي  ٭

عبدالرحمن خالد ردن الدويش  ٭
ع���وض  مس���لم  عبدال���رزاق   ٭

الرشيدي
عبدالعزيز حمود محمد العجمي  ٭
عبدالكرمي حمد مشيط العجمي  ٭
عبداهلل مبارك شاهر الهاجري  ٭

عبداهلل مرزوق صامل اخلالدي  ٭
عوض نايف سويدان العتيبي  ٭

عيد سعد فهيد العجمي  ٭
عيسى زياد عبداهلل الراشد  ٭

ف���ارس مناح���ي س���عد عبداهلل   ٭
العصيمي

فاضل عبداهلل طلب الهرشاني  ٭
فالح سالم فالح الهاجري  ٭

فه���د عبدالهادي مغت���ر العميرة   ٭
الهاجري

فهد فالح مهنا الرشيدي  ٭
فواز وليد حسني السليطني  ٭

فيصل علوش سعود حطاب  ٭
محمد حمد نافع الرشيدي  ٭

محمد شاكر فليحان العنزي  ٭
محمد عبيد محمد الشمري  ٭

مرض���ي خل���ف ن���زال احمليني   ٭
العنزي

مشاري عبداهلل حمد الضفيري  ٭
مش���اري فالح ناصر الش���هري   ٭

الرشيدي
مشعل محمد مشعل العدواني  ٭
مشعل هزاع مشعل الشعالني  ٭
مضحي عكاش سعد العبدلي  ٭

عبدالرحم���ن  س���لطان  مط���ر   ٭
املطيري

منصور قبالن عواد العازمي  ٭
منصور ناصر شليويح العتيبي  ٭

ن���واف عبدالرحم���ن عبدالهادي   ٭
العازمي

وليد خالد عبداهلل زوير  ٭

الطلبة المحولون

اماني فالح عبداهلل الدوسري  ٭
منى البني مفرج الدملاني  ٭

بدر غدير راشد مكمخ  ٭
ثامر فيصل بندر الدويش  ٭
جوهر مبارك جوهر بشير  ٭

سعد عبداهلل محمد املشوط  ٭
عبداهلل نواف خالد املطوع  ٭

عبدالرحم���ن س���عدون مزي���د   ٭
الظفيري

عبدال���رزاق عبدالعزي���ز محمد   ٭
البناي

نقيم���ش  محم���د  عبدالك���رمي   ٭
الهاجري

عثمان محمد عبداهلل السويلم  ٭
مبارك حمد مبارك النمش  ٭
محمد حسني علي البادي  ٭

معاذ ابراهيم عبدالرحيم املال  ٭
نايف مسيهيج مفرج الدملاني  ٭
يحيي سعد سودان الرشيدي  ٭

الطلبة غير الكويتيني  ٭
حميرا احمدي محمد طاهر  ٭

دالل فدغوش خليفة العتيبي  ٭
مدينة احما توفنا يوسوبوفا  ٭

عب���د الوه���اب مرش���د ذوق���ان   ٭
الشمري

ياسر محمدي تاج الدين  ٭

العلوم اإلدارية: الطالب الكويتيون 
وأبناء الكويتيات )محددو الجنسية(

ابتس���ام س���امي مليح الصواغ   ٭
العازمي

اشواق بداح علوش املطيري  ٭

عبير سليمان شعيب االستاد  ٭
غدير ذريع نزال الهرشاني  ٭

فاطمة بدر محمد باشا محمد  ٭
فاطم���ة عبدالرحم���ن صال���ح   ٭

اجلاسر
فجر حسن احمد العيد  ٭

عبدالرحم���ن  ابراهي���م  ملي���اء   ٭
اجلمعة

مراحب عيادة نومان الظفيري  ٭
مروة محمد يوسف االنصاري  ٭
مالك صالح عبداهلل اجلنيدي  ٭

منال راشد دومان املطيري  ٭
منال مبارك سلطان املطيري  ٭

منال مطر خلف الظفيري  ٭
مني سعد حمد الزوير  ٭

نورة مشعل حمود املطيري  ٭
نوف عبد الهادي مسفر احلياني  ٭

هدى احمد محمود املسلم  ٭
هديل ثويني مشعل اخلالدي  ٭
هديل ناصر عبداهلل العنزي  ٭

هند هجر صعفق البرازي  ٭
هنوف مذكر سعود املطيري  ٭
احمد عبداهلل احمد القبندي  ٭

جاسم عادل جاسم املفتاح  ٭
جاسم غريب علي علي  ٭

جاسم محمد علي املبيريك  ٭
خالد غيث حسن الغيث  ٭

خالد مرزوق محمد العتيبي  ٭
خالد مناحي حمد العجمي  ٭

خليفة محمد خليفة الشطي  ٭
راشد علي راشد ماجد  ٭
سالم فهد سالم العراك  ٭

سعد عبداهلل صالح الثويني  ٭
ياس���ني  عبدالعزي���ز  س���عود   ٭

االنصاري
سلمان مرزوق مبارك العازمي  ٭

سيد محمد مهدي سيد محمد باقر   ٭
حسيني املدني

سيف عبداهلل علي العجمي  ٭
طالل بدر ياسني الفودري  ٭

طالل سعيد شبيب الرشيدي  ٭
عالي سالم عالي املري  ٭

عبدالرحمن فهد صالح الغيص  ٭
عبد الرزاق سعود سعد املسعود  ٭
عبدالعزيز سعود فالح العازمي  ٭

عبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيز   ٭
احلسون

عبدالعزيز فهد سالم العراك  ٭
عبداهلل عادل عبداهلل الوقيان  ٭

عثمان محمد فهد الهاجري  ٭
علي حسن احمد احلمود  ٭

علي محمد عبداهلل اخلليوي  ٭
غيث بدر راشد الغيث  ٭

فهد سعود متلع املطيري  ٭
فهد سلمان مزيد الهرشاني  ٭

فهد عبدالرحيم محمد ساملني  ٭
فيصل علي محمد العسيري  ٭
مانع مسعود محمد العجمي  ٭
محمد ثنيان عبداهلل الغامن  ٭

محمد خالد عبداهلل العصفور  ٭
محمد راشد سعيد العازمي  ٭
محمد راشد طاهر الشمالي  ٭
محمد عبدالهادي علي حمد  ٭
محمد عوض فهد املطيري  ٭

محمد مخيط محمد العازمي  ٭
عبدالس���الم  مس���اعد  محم���د   ٭

العبدالسالم
محمد ناصر رويبخ العتيبي  ٭
معاذ صالح ابراهيم الربيعة  ٭

ناصر عيسى غريب حسن  ٭
وليد خالد محمد الصالح  ٭

يوس���ف سيد محمد س���يد علي   ٭
املوسوي

يوسف محمد يوسف الدعيج  ٭

الطلبة المحولون

هيا مشاري سلطان العتيبي  ٭
سعود عبيد منفي محمد  ٭

صهي���ب افتخار احمد س���لطان   ٭
احمد

عيد علي عيد البداح  ٭

الطلبة غير الكويتيين

دانة هشام منير اسماعيل شعت  ٭
نور حسني محمود خضر  ٭

احمد ياسني توكلنا  ٭
فهد ضحوي نافع فرحان  ٭

التربية: الطالب الكويتيين وأبناء 
الكويتيات )محددو الجنسية(

ابتسام سعود جار اهلل الشالش  ٭
ابرار عبداحملسن فهد الدليمي  ٭
اسراء موسى عبداهلل كاكولي  ٭

اسماء حمود محمد العجمي  ٭
اسماء راشد فهيد احليمر  ٭

اسماء سعود علي املطيري  ٭
اسماء مطلق متعب املطيري  ٭
الطاف محمد غالب الفضلي  ٭

العنود عايد مصلح الرشيدي  ٭
العنود مفلح مدغم العازمي  ٭
اماني سعد ترحيب اجلبلي  ٭

امل صيدان صليبي الظفيري  ٭
أمل محمد مرزوق املطيري  ٭

امينة محمود مهدي الصفار  ٭
انوار ماشع محمد املطيري  ٭

اميان عكير محمد سعيد  ٭
اميان ماجد جحيش النصافي  ٭

 ٭مشعل عبد القادر عبد اللطيف 
البسام

 ٭ناصر عبداالمير طالب وحيدي

الطلبة غير الكويتيين

 ٭اسماء حنيف بلخي
 ٭حسني حنيف بلخي

 ٭سجا عدنان عبداهلل الثويني
 ٭أحمد محمد قاسم العنزي

 ٭خالد ماجد سلطان اخلالدي

العلوم االجتماعية: الطالب 
الكويتيون وأبناء الكويتيات )محددو 

الجنسية(

 ٭ابرار بدر مهنا الهاجري
 ٭ابرار رشيد عايش الرشيدي

 ٭ابرار قاسم عبداهلل احلمد
 ٭اس���راء حس���ني عيدان محميد 

احملميد
 ٭اسراء عبدالعزيز عذبي الداغر
 ٭اشواق عجيل مانع الظفيري

 ٭اقبال محمد علي املري
 ٭االء بدر نهير العنزي

 ٭االء عبد اللطي���ف عبد اخلالق 
عبد اللطيف

 ٭اجلادل هادي صالح الديحاني
ناص���ر  س���عود   ٭الهن���وف 

الدوسري
 ٭امل سعود شوردي الهاجري

 ٭بدرية خالد راشد الفقعان
 ٭حترير عقاب متروك املطيري

 ٭جن���ان عبدالعزي���ز عب���داهلل 
املطوع

جاس���م  عبدالعزي���ز   ٭دالل 
الفضالة

 ٭دالل فالح صالح مهاوش
 ٭رمي ظاوي قليفص العازمي
 ٭زينب ابراهيم خليل احلمر
 ٭شيخة احمد صقر اخلالدي
 ٭شيخة حمود عويد العنزي

 ٭ضحى فهد سالم العجمي
 ٭عبير احمد سامي املنيس

 ٭فاطمة حميد عباس بوعباس
 ٭فاطمة عبدالرحي���م عبدالنبي 

بهبهاني
 ٭في خالد احمد الشرهان

 ٭فيحا صالح رجعان العازمي
 ٭ليلى عبدالعزيز عباس القطان

 ٭مرمي نافع محمد الشتيلي
 ٭منى حمدان عياد املطيري

 ٭موضي عادل سالم اليحيوح
 ٭ميمونة فؤاد سيد عبدالرحمن 

الرفاعي
 ٭هدير تركي خالد الهرشاني
 ٭هند منيف محمد املطيري
 ٭وضحة ايوب خالد االيوب

 ٭جالي مسفر سعود العجمي
 ٭حزام خالد حزام العتيبي

 ٭حمد مبارك عبداهلل الهاشمي
 ٭سعود سعد مطلق الرشيدي

 ٭سيف ظافر محمد العجمي
 ٭عايض سعد خالد الرشيدي

 ٭عبداهلل سعد متعب املطيري
 ٭عبداهلل فالح راجح املطيري

 ٭علي ناصر علي البشارة
 ٭عمر فاضل هزمي الهزمي

 ٭فايز حسني مهدي العجمي
 ٭مالك سعيد علي الشهري

 ٭مبارك مساعد مبارك الديحاني
 ٭محم���د حس���ني عبدالعزي���ز 

العتيبي
 ٭محمد سعد عبد اإلمام علي
 ٭مشاري عناد محمد العنزي
 ٭نواف باجية جزاع الشمري

 ٭يوسف وليد دعيج الفهد

الطلبة المحولون

 ٭راكان محمد سلمان العجمي
 ٭محمد عادل محمد الهديب

 ٭الطلبة غير الكويتيني
 ٭اوصاف مفلح رمضان املطيري

 ٭سماء اشرف امني برغش
 ٭شيما احمد محيا الزاهد

 ٭نادية عواد السيد العنزي
 ٭ندى ابراهيم محمد اللحيدان
 ٭وداع غازي ضحوي العنزي

 ٭إبراهي���م جاس���ر عويد هديب 
الشمري

كلية البنات الجامعية: الطالب 
الكويتيون وأبناء الكويتيات )محددو 

الجنسية(

 ٭العنود فالح مشعل العجمي
 ٭انفال عدنان العينية

 ٭بتول محمد طالب االسماعيل
 ٭روان احمد مبارك احلوطي

 ٭س���ارة ف���وزي عبدالعزي���ز 
املسعود

 ٭سارة فيصل شامي الهاجري
 ٭شهد سلطان فهاد الشمري

 ٭شهد فوزي يوسف السويلم
 ٭لولوة عسكر خالد العسكر

 ٭منى عواد صالح العازمي
 ٭مها اسعد رجا الغضوري

الطلبة غير الكويتيين

 ٭فريال حمود جبر الرويلي

منهم 57 طالباً من غير الكويتيين.. وعلى المقبولين مراجعة صالة التسجيل في الشويخ شخصياً

د.مثنى طالب الرفاعي 


