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االثنني 6 يونيو 2011

12
الكلية دعت الطلبة حلضور اللقاء التنويري 12 اجلاري

قبول 528 طالبًا وطالبة في الدراسات العليا بنظام املقيدين للعام 2011 ـ 2012
أعلنت كلية الدراسات العليا 

بجامعة الكويت عن قبول 528 
طالبا وطالبة في الكلية بنظام 
املقيدين للعام اجلامعي 2011 ـ 

.2012
ودعت القائم بأعمال مديرة إدارة 

الشؤون الطالبية والدعم الفني 
بدور القالف الطلبة املقبولني الى 
ضرورة حضور اللقاء التنويري 

املزمع عقده بتاريخ 12 يونيو 
املقبل على مسرح الشيخ صباح 

السالم باخلالدية.
وأوضحت القالف أنه سيتم 
خالل اللقاء استعراض لوائح 
وقوانني كلية الدراسات العليا 

واإلجراءات اخلاصة بالتسجيل 
ودفع الرسوم وعرض طريقة 

التسجيل عن طريق االنترنت، 
كما سيتم توزيع إخطارات 

القبول واسم املستخدم والرقم 
السري لتسجيل املقررات خالل 

اللقاء التنويري.
وفيما يلي اسماء الطلبة 

املقبولني:
 كلية الطب

الدكتوراه في علم وظائف 
األعضاء

فيروز كهيار قائدي  ٭

الدكتوراه في علم الجراثيم

مها منير بركة جايز املطيري  ٭

الماجستير في علوم وظائف 
األعضاء

رمي حب���اب محمد حباب باتل   ٭
الرشيدي

مي عبداهلل جاسم محمد أبل  ٭
م���رمي فهد زيد مب���ارك مطلق   ٭

القريان

الماجستير في الكيمياء الحيوية

أبرار عبداهلل أحمد العصفور  ٭
سارة صالح مغنيه  ٭

الماجستير في علم العقاقير

ساره علي إبراهيم املانع  ٭

الماجستير في علم الجراثيم

عمار عبداهلل صادق  ٭
جمانة أنس نوري طعيه محمد   ٭

الراشد

الماجستير في علم األمراض

منار نبيل مصطفى شاهني  ٭
رميا إبراهيم نشاوي  ٭

الدبلوم العالي في اختصاصي 
حياة الطفل

زينب حسني كمباتي  ٭
عائشة خلف سواري  ٭

منةاهلل مصطفى أحمد صالح  ٭

كلية العلوم
الماجستير في علم األحياء 

الدقيقة

مها عبدالعزي���ز دعيج محمد   ٭
الدعيج

أفراح عبداهلل حسن محمد طالب   ٭
الكندري

سكينة حسني جراغ كاظم جراغ   ٭
إسماعيل احلداد

فاطمة صادق جعفر حسن  ٭
عبدالعزي���ز  أحم���د  أفن���ان   ٭

املناصير

الماجستير في الكيمياء

س���ارة باس���م حس���ن عب���د   ٭
احلساني

يوس���ف أحمد عيس���ى حمد   ٭
العبداهلل القلفص

أحمد سعدون س���ند عبداهلل   ٭
صغير الشمري

الماجستير في الكيمياء الحيوية

سمر حسن سليمان حمد  ٭
نوره يوسف يعقوب نايف  ٭

الماجستير في علم الحاسوب

مرمي محمود الدرباس  ٭
إبراهيم عادل محمد جبر  ٭
نوره عزام محمد كزبور  ٭

ط���ال حس���ني محي���ي الدين   ٭
أحمد

الماجستير في علم النبات

ملى مأمون عبداحلليم سليمان   ٭
بركات

جاس���ر عبدالرحم���ن صال���ح   ٭
عبدالرحمن اجلاسر

الماجستير في اإلحصاء وبحوث 
العمليات

إقبال عبداجلليل صالح محمد  ٭
يوس���ف عارف جاس���م حمد   ٭

الدرباس
روان جاس���م عبداهلل يوسف   ٭

عبداهلل العبد الهادي
فاطمة سعد حسني سعد حسني   ٭

احلامد
أحمد عبدالواحد إبراهيم عبداهلل   ٭

أحمد

الماجستير في الجيولوجيا

دالل أحم���د مش���اري عبداهلل   ٭
محمد

ش���معة زي���د ف���اح س���عد   ٭
الرشيدي

محمد علي محمد حسن ميرزا  ٭

كلية العلوم االجتماعية
الماجستير في العلوم السياسية

رهام نائل النقيب  ٭
خالد جاسم صالح محمد على   ٭

أبو دهام
آمار وليد حسن خليفه حسني   ٭

اخللفان
شروق حسني على الشريدة  ٭
مرمي شايع شريف الشمري   ٭

فاطم���ة عبداهلل حس���ني مراد   ٭
الكندري

نورا سعود عبدالعزيز ناصر   ٭
الزيد

نادية عباس محمد حسني مبارك   ٭
دشتي

ده���ام عتي���ق اده���ام فياض   ٭
الشمري 

عيد عبيد محمد س���اير رباح   ٭
الرشيدي

الماجستير في علم النفس

هيفاء هابس معيض عشيبان   ٭
شديد العازمي

زهره راضي جعفر عبداهلل علي   ٭
أبو مجداد

املنديل  عدنان مش���رف نواف   ٭
العنزي

دالل س���يف ناص���ر الهي���اف   ٭
العدواني

داود سلمان على محمد  ٭
رقيه سالم راشد ثومان محمد   ٭

العبهول
أبرار عيد طريخم شريده  ٭

مرمي علي عبداهلل حجي بال  ٭
لطيف���ة خال���د محم���د فضل   ٭

بوشيبه
زين���ب هش���ام عبدالوه���اب   ٭

عبداحلسني على النقي
زهراء حسني املوسوي  ٭

شيماء قاسم مجتهد  ٭
رمي بندر محمد السلمان  ٭

عبداهلل ف���وزي أحمد عبداهلل   ٭
الذويخ

خديجة عبدالرس���ول عبداهلل   ٭
محمد العويناتي

نوف عكام منير عكام جهيمان   ٭
املطيري

بشائر وليد عبداحملسن محمد   ٭
عبداهلل الوهيب

الماجستير في علوم المكتبات 
والمعلومات

ماري اميل زخري عزيز  ٭
سجا أحمد سيد مندني رجب  ٭

علي كرمي حمود حمد  ٭
عمر جاسم عبداهلل الكندري  ٭

بشاير سمير فهد جابر شهاب  ٭
سارة محمد خليل إبراهيم أحمد   ٭

محمود
بدور هاني هاشم إبراهيم حسن   ٭

الشخص
عبداهلل عبدالرضا عبداهلل محمد   ٭

حيدر
عائشة قطيمان العصيمي  ٭

شريف جاسم محمد الصقر  ٭
هيا محمد عيسى املذن  ٭

علياء حسني عبدالكرمي املؤمن  ٭
هديل محمد مطيلب الشمري  ٭

محمد سلمان الكحاوي  ٭
من���ال باتل خالد نزال رش���يد   ٭

املعصب
البطي  عذاري عبداهلل خميس   ٭

بوطيبان
راكان سعود قلفيص العجمي  ٭

من���ار عبداللطي���ف عب���داهلل   ٭
اخلياط 

إمي���ان غن���ام غاف���ل زهيميل   ٭
العتيبي

علي حمزه قمبر محمد علي  ٭
نورة سعد عبداهلل العجمي  ٭

عبداهلل ابراهيم خليل الصفار  ٭
بدر محمد دايل محمد  ٭

عبير عيسى بالش ناصري  ٭
جولي ابراهيم نعيم سعد  ٭

سارة حسن عبدالرزاق القطان  ٭
يعقوب يوسف بال جوهر مراد   ٭

عبداهلل
نهلة خليفة جاسم املسكتي  ٭

عب���داهلل  عبداحملس���ن  رمي   ٭
عبداحملسن الهشام

محمد يوسف أحمد البلوشي  ٭
أفراح عوض نافع الرشيدي  ٭

نيلوفر حيدر غلوم رضا حسن   ٭
خاجه

س���ليمان  ماج���د  عبي���ر   ٭
عبدالعزيز

مرضي فهيد مجاد  ٭
فاديا منذر إبراهيم األخرس  ٭

سارة بدر أحمد إبراهيم اخلريف   ٭
الناشي

س���عود عبيد فه���د عبيد فهد   ٭
العجمي 

أسماء علي مانع حاكم  ٭

كلية العلوم اإلدارية
الماجستير في إدارة األعمال

محمد عادل إبراهيم عاطي  ٭
خلدون محمد نور سعيد  ٭

فاطمة بدر عبدالكرمي املنيس  ٭
مه����ا عل����ي محم����ود أبوحمدة   ٭

متراز
عبدالعزي����ز  س����عد  ن����ورة   ٭

املزيرعي
س����ليمان  عبدالوه����اب  دالل   ٭

عبدالعزيز احللبي
فهد خالد علي طامي س����ويلم   ٭

العازمي
شهد التركاوي حسيب  ٭

كوثر حسن غلوم جمال  ٭
مرمي عبدالعزيز على عبدالرحمن   ٭

القندي
أماني مصطفى راشد عبدالرحمن   ٭

اجلليبي
حوي����ل جريس حمدان جريس   ٭

مهدي العنتري
ش����ذى ثامر فواز حمد عبداهلل   ٭

الفواز
لبنى عمر حسن عبداهلل  ٭

طيب����ة أحمد جاس����م الدرباس   ٭
الزعابي

موضي عبداحلكيم عبداهلل مضف   ٭
عبداهلل املضف 

وسيم نزار قوادري  ٭
ودي����ع عب����داهلل عبداحلمي����د   ٭

الصايغ
عمرو محمد نبوي عبدالرحيم   ٭

سليم
شيهانه محمد فاح مبارك مخيمر   ٭

املطيري
نوف علي يوسف حسن  ٭

أحمد جنيب السيد هاشم السيد   ٭
أحمد السيد صالح

مصطفى محمد األربش  ٭
مرمي رشتني فضل اهلل صديق   ٭

اهلل تاج محمد

الدبلوم العالي في اإلدارة العامة

فيصل أحمد عبداهلل محمد  ٭
محمد أمني أحمد حسني  ٭

أنوار خالد سعود الراشد سعود   ٭
العميري

سلطان فهد صالح ناصر محمد   ٭
اخلنة

عبير علي سليمان اليوحة  ٭
أنوار مبارك مطلق املطيري  ٭

هدي����ل حس����ني مراد جاس����م   ٭
الشمري

أحمد جاعد العنزي  ٭
محفوظ ولد ديده ولد س����يدي   ٭

محمد
فاطمة أيوب خليل اخلواري  ٭

منور مسير الظفيري  ٭
هنادي حسني خليف  ٭

ناصر محمد فراج رداس  ٭
حنان مسعد محمد سعد عايض   ٭

املطيري
س����ارة محم����د هدي����ب حمدان   ٭

الرشيدي
فج����ر فيص����ل عبدالعزيز علي   ٭

سلطان السمحان
زينب عبدالصمد حداد علي أحمد   ٭

األيوبي
عيد فهيد العازمي  ٭

مرمي علي أحمد علي اخلميس  ٭
عبداهلل مبارك عب����داهلل حمد   ٭

محمد الريش
علي محسن العجمي  ٭
نادر ناصر املطيري  ٭
علي فهد الديحاني  ٭

أنوار فهد ح����زام خليف مثيب   ٭
األذينة

أنوار عبداهلل مرشد الدويلة  ٭

الماجستير في االقتصاد

حصة بدر أحمد عبداهلل املالك   ٭
الصباح

نورة محمد مطلق احلسيان  ٭
شاهة عماد سعود العبيد  ٭

شهد هاظل برجس هاظل رشيد   ٭
العتيبي

دانة أسد حاجي تقي  ٭
موضي عادل يوسف املرزوق  ٭

عمران سيد محمد طاالقاني  ٭
سليمان رفعت نعمة  ٭

جاسم عبداهلل جاسم الهاجري  ٭
ليلى نزار صاح  ٭

حسني أحمد حسني غلوم حسني   ٭
دشتي

هدى أبوالقاسم علوي نزاد  ٭
مرمي محمد أحمد يوسف خالد   ٭

املخيزمي
إدريس مساعد إدريس أحمد  ٭

مرمي صادق يلي بهبهاني  ٭
سالم سعد جيرودي  ٭

غي����داء أحم����د صال����ح أحم����د   ٭
احلمدان

جميل واصف جميل كركي  ٭
ملياء جمال عبدالناصر عبداهلل   ٭

عباس عبداهلل دهراب
نورالهدى إبراهيم أحمد عيسى   ٭

محمد
بشار عبداحلافظ محمد معرفي  ٭

فاطمة الزهراء خالد عبدالعزيز   ٭
محمد فرج

إبراهي����م  عب����داهلل يوس����ف   ٭
الهاجري

علي أحمد عبدالغني عبدالرضا   ٭
حسن املطوع

روان براك عبداحملسن عبداهلل   ٭
يوسف السبيعي

سامي علي محمد العجمي  ٭
نوفة علي سالم الصباح  ٭

خالد محمد عبداهلل أحمد عبداهلل   ٭
العصفور

علياء حسنني أبواخلير  ٭
سارة بدر خالد حمد الزمامي  ٭

لني ماهر طه  ٭
فاطم����ة علي عبداهلل حس����ن   ٭

حسني

الماجستير في المحاسبة

غزاي راشد غازي املطيري  ٭
محمد علي حسني يزدجي  ٭

شهد عبدالعزيز ناصر األستاذ  ٭
عبدالهادي عادل درويش علي   ٭

سفر قاسم
بدر حنس شباب رفاعي ثويني   ٭

الديحاني
حص���ة عبدالعزي���ز س���عود   ٭

السنعوسي
إبراهي���م عب���داهلل  عب���داهلل   ٭

احلسينان
يزن محمد قاسم أحمد  ٭

فاطمة خالد موسى ناصر حسني   ٭
األربش

عنود عادل محمد حمود الزيد   ٭
الناصر

عبداللطيف جاسم العدواني  ٭
عباس محمد حسون طه  ٭

دالل سالم عيسى حجي سليم   ٭
حسن

هناء عبداحملس������ن مرشد   ٭

محمد السليمان
مي عبداحملس���ن عمر عيسى   ٭

العتيق
محمد عماد حسني العلي  ٭

أحمد سليمان حمد  ٭
يوس���ف س���لمان عبدالرحمن   ٭

عبداهلل اليوسف
عب���داهلل عبدالعزي���ز حمود   ٭

عبداهلل الناصر الفرهود
نهار ثقل نهار العتيبي  ٭

كلية الهندسة والبترول
الماجستير في هندسة الكمبيوتر

س���ارة س���عد غدي���ر س���عد   ٭
القديري

فيص���ل أحمد حس���ني محمد   ٭
الشاهني

شريف سامي عبدالغفار علي  ٭
سيد محمد حس���ني علي سيد   ٭

عباس املهري
محمد سالم أحمد جمعة حسن   ٭

األنصاري
فاطمة محمد علي أبوتلف  ٭

ألط���اف عبداهلل حم���د محمد   ٭
الراشد

عبداجللي���ل  أحم���د  م���رمي   ٭
الزواوي

إميان ع���ادل ياق���وت مرزوق   ٭
الدحملي

سارة سمير فهمي محمود  ٭
ديس���يري دي���اس مرس���يس   ٭

فرانسيسكو
مساعد وليد س���عود يوسف   ٭

البدر
روان يوسف حسني عاونة  ٭

أس���ماء زب���ن صط���م عاي���د   ٭
الشمري 

رشيد جابر محمد اللوغاني   ٭
رمي فالح راضي املطرود   ٭

بش���اير محم���د خل���ف فه���د   ٭
عبداحملسن البابطني 

صفاء يوسف أسداهلل األسد   ٭
س���عد محمد صغي���ر عبداهلل   ٭

الوطيان 
محمد ولي���د محمد عبدالعزيز   ٭

محمد السنعوسي

الماجستير في الهندسة المدنية

ش���يماء محم���د عي���د محمد   ٭
املنيف 

إبراهيم محمد  منيرة نبه���ان   ٭
إبراهيم النبهان 

دانة خالد حس���ني عبدالعزيز   ٭
شحادة 

منى أحمد محمد بالرشيد   ٭
عبداهلل أحمد مطل���ق خليفة   ٭

الصميعي 
الطاف محمد أكبر علي تقي   ٭

بش���رى نايف عبداهلل موسم   ٭
سعاف الديحاني 

شهد ناصر محمد العلي عبداهلل   ٭
العجيمان 

إميان عيسى أحمد حاجية محمد   ٭
إبراهيم 

أحمد محمود عثمان عبداللطيف   ٭
العثمان 

عه���ود عل���ي مطل���ق س���عد   ٭
السبيعي 

حصة سعود محمد عبدالعزيز   ٭
اجلاسر 

منار محمد ش���ايع أحمد قنبر   ٭
منصور 

معالي ناصر جل���وي عايض   ٭
العتيبي 

عبداهلل سليمان ادبيان سليمان   ٭
ادبيان املطيري 

أحمد عبدالرحمن صالح محمد   ٭
النسيم 

أمان���ي محمد احلداري س���عد   ٭
املطيري 

ب���دور خليف مب���ارك حجاب   ٭
املطيري 

ش���يخة ع���ارف جاس���م حمد   ٭
الدرباس الزعابي 

ندى عادل محمد عبداحملس���ن   ٭
إبراهيم الفهد 

الماجستير في الهندسة 
الميكانيكية 

موزة خليفة سالم عبدالرحمن   ٭
ناصر اخلترش 

سليمان محمد نعمةاهلل سيد   ٭
سليمان عبداهلل 

عبدالرحمن وليد نوري حسن   ٭
عيسى 

محمد سعيد علي حسن عواد   ٭
جاسم 

شيخة أحمد سلمان اسماعيل   ٭
إبراهيم 

حبيب أحمد عواضة   ٭
عمر س���ليم إقبال سليم إقبال   ٭

محمد 
عبدالعزيز منصور عبداهلل أحمد   ٭

الزنيدي 
وليد خال���د عبداللطيف علي   ٭

إبراهيم الدويسان 
علي حسن علي إبراهيم حسن   ٭

محمد حياتي 

الماجستير في هندسة البترول

العن���ود جراح س���عود جابر   ٭
مهوس الشمري 

عبداهلل عبداألمير سلطان قاسم   ٭
البام 

مرمي حليم سلوم   ٭
خضر أحمد خضر الطرابلسي   ٭
مرمي عبداحملس���ن حسني علي   ٭

متروك مكي املتروك 
جنود علي حمود بدر حس���ن   ٭

األستاذ 
فيص���ل مبارك عوض س���ويد   ٭

احلبيني العازمي 
آمنة جاسم محمد علي سلمان   ٭

عبداحلسني االشوك

زهراء عدنان محمد علي حسني   ٭
مقدس 

عب���داهلل إبراهيم عطية غلوم   ٭
علي جعفر الباطني 

الماجستير في الهندسة الكهربائية

عب���داهلل جلوي ناصر مناحي   ٭
العازمي 

كرمي معني عبدالوهاب معني   ٭
حوراء قاسم على املشموم   ٭

إميان صالح محمد س���ليمان   ٭
محمد احلبيب 

مهند عبدالرحم���ن عبدالرازق   ٭
حامد 

يوس���ف عبداخلال���ق محم���د   ٭
عبداخلالق 

خل���ف مه���دي عم���ران أحمد   ٭
اجلمعة 

محمد فيصل نصار بام   ٭
علي���اء ضي���اء محم���د جعفر   ٭

العطار 
إميان منير مسعود مصطفى   ٭

ألفت طال حمدان   ٭
مصطف���ى محم���د مصطف���ى   ٭

الزيني 
غادة خالد حس���ني عبدالعزيز   ٭

شحاده

الماجستير في الهندسة الكيميائية

لولوة خليف مب���ارك حجاب   ٭
املطيري

الهنوف حمد جابر حمد جهيم   ٭
املري 

ش���يخة عبدالعزي���ز محم���د   ٭
عبدالعزيز املنصور 

ش���ريفة ناصر إبراهيم محمد   ٭
سعد النخيان 

فاطمة أحمد سلمان إسماعيل   ٭
إبراهيم 

محمد يوسف عايد العنزي   ٭
س���ارة فوزي إبراهيم عبداهلل   ٭

محمد العبداهلل 
أحمد إسماعيل عبداهلل فاضل   ٭

العنزي 
عل���ي عباس جعف���ر عبداهلل   ٭

احلداد 
الزهراء محمود كارون  فاطمة   ٭

صفر  عبدالسيد 

كلية اآلداب 
الماجستير في األدب المقارن

العن���ود خال���د عبداللطي���ف   ٭
الشايجي 

عبداهلل بسام النوري   ٭
ليلى طالب محمد كاظم محمد   ٭

علي آل رشيد 
أنوار عبداجلبار عبدالس���تار   ٭

صالح 
دالل عبداهلل مبارك ناصر مبارك   ٭

العمير 
س���ارة حس���ن عبدالرحم���ن   ٭

أشكناني 
هدى قدومي الشوا   ٭

كوثر أحمد صادق أحمد   ٭
شهد خليل إبراهيم قمبر باقر   ٭

عبدالعزيز
ضاري جاسم محمد حمود صالح   ٭

بويابس 

الماجستير في اللغة العربية 
وآدابها 

مش���اعل صالح منصور جابر   ٭
العتيبي 

عدنان يعقوب سلمان يعقوب   ٭
يوسف 

منى جهيم عبيد العازمي   ٭
حس���ني عيسى هاش���م جمعة   ٭

محمد 
خالدي���ن خالد س���الم محمد   ٭

احلشاش 
خل���ود خال���د س���الم محم���د   ٭

احلشاش 
وصايف نزال س���رحان حسن   ٭

العنزي 
انتصار علوش معدي دخل هلل   ٭

بتال العتيبي 
ص���اح س���عد مان���ع عزوز   ٭

العنزي 
أحمد يوس���ف عبداهلل مجبل   ٭

الفرج 
عهود محسن حمود العتيبي   ٭

نور محمد دقماق  ٭
آمنة أحمد محمد جاسم محمد   ٭

ضحى حيدر علي   ٭
ن���ورة عاي���ض فال���ح عل���ي   ٭

العجمي 
منال حبيب جبار رمثان طليح   ٭

العنزي 
حسيني محمدو   ٭

إمي���ان هندي مبخوت منش���ة   ٭
العجمي 

حليم���ة عباس محمد حس���ن   ٭
ميرزا 

نادية عبدالظاهر عبدالرحمن   ٭
راشد محمد قنيفذ فهيد عبيد   ٭

الهاجري 
أنفال سالم موسى عواد الصقار   ٭

العنزي 
سيف سالم عبداهلل الهاجري  ٭

الماجستير في التاريخ

منى عويصي الشمري   ٭

الماجستير في الفلسفة

شيخة مش���عل سلطان ناصر   ٭
عبدالعزيز املشعل 

دانة عباس حمزة تقي   ٭
ميمونة أحمد هال   ٭

أمينة حمد عيسى عبدالصمد   ٭
أحمد الكندري 

سالي على خنافر   ٭

الماجستير في الترجمة

سارة عبداهلل منير السبيعي   ٭

عل���ي  عبدالعزي���ز  زين���ب   ٭
العندليب 

أحمد حم���د مهله���ل معيوف   ٭
جاراهلل املري 

س���الم مني���ف محم���د فه���د   ٭
العجمي 

ردينة عبداهلل العيار   ٭
أنفال جعفر عباس محمد حسن   ٭

رضا 
حوراء فاضل حسن الصفار   ٭

أنفال وليد خليل إبراهيم خليفة   ٭
بوربيع الفودري

كلية التربية 
الماجستير في المناهج وطرق 

التدريس 

سعاد أحمد محارب الظفيري   ٭
س���ارا ص���اح صال���ح فال���ح   ٭

الطينان 
أسماء صقر غزاى العتيبي   ٭

خديجة محمد كميخ الرشيدي   ٭
إسراء عيسى عبداهلل املوسوي   ٭

مرمي شريف س���يد محمد حميد   ٭
حسن يوسف 

منى مثقال محمد صقر العنزي   ٭
زينب حسن غلوم اليوسفي   ٭

فجر وليد جاسم القاف   ٭
عباس علي عباس أشكناني   ٭

مني���رة محمد عبداهلل حس���ني   ٭
عبدالكرمي 

أحام راشد ضايف راضي   ٭
أنوار حمد راشد الراجحي   ٭

بت���ول عب���داهلل تق���ي عبداهلل   ٭
هاشم 

سماح مصطفى بدر علي حسني   ٭
املشموم 

فاطمةالزهراء عباس محمد حسن   ٭
ميرزا 

منيرة عبيد ناصر العتيبي   ٭
نورة فراج فهد املطيري   ٭

زينب حسني فرج عبداهلل   ٭
منيرة صايل ناشي صايل منران   ٭

املطيري 

الماجستير في اإلرشاد النفسي 
المدرسي 

انتصار هزاع جالي الفضلي   ٭
دالل معاشي ناصر مطني املطوطح   ٭

العنزي 
أمل حسني محمد مسرع سالم فهد   ٭

عظيمان العجمي 
أنوار فهد خل���ف مرزوق مرزق   ٭

املطيري 
هيفاء محمد عثمان سعد عوض   ٭

القحطاني 

الماجستير في أصول التربية

غدي���ر مع���زى عليان محس���ن   ٭
املطيري 

إميان فهد ناصر الهاجري   ٭
فوزية فالح سعد العازمي   ٭

خال���د  عبدالق���ادر  غدي���ر   ٭
العبدالقادر 

علي حسن محمد حسني   ٭
هبة أحمد عبدالرحيم الكندري   ٭
بدور خالد عبداهلل الصقعبي   ٭

جناء غشام حمود غشام  ٭
سارة ناصر راشد العجمي   ٭

منيرة فهاد مناحي س���عد ناصر   ٭
العجمي 

سلما عطا اهلل غالي الهاجري   ٭
عهود بدر ناصر املطوع   ٭

حنان سعد ناصر سعد ثاني   ٭
غزيل هادي مطيع العجمي   ٭

خيرية رمضان ما علي   ٭

الماجستير في اإلدارة التربوية 
والتخطيط التربوي 

جميلة س���عدون مزيد ش���برم   ٭
الضفيري 

فجر أحمد عب���اس عبدالرحمن   ٭
عباس بن حسني

هديل عبدالهادي خليفة بن مفلح   ٭
األصفر 

سارة سالم محمد املري   ٭
بدرية مس���ند سند بريكان نهار   ٭

الهاجري 
هنادي عبدالكرمي محمود جمعة   ٭

عطية امليعان 
جنان سعود علي عجان خلف   ٭

العنزي 
عائش���ة أحمد مطي���ران فرحان   ٭

مطيران العازمي 
رمي فهد سعود العميرة   ٭

علي يوسف غلوم محمد حاجية   ٭
ن���ورا مذهل طل���ق مذهل محمد   ٭

الهواش العازمي 
خزنة محمد سلمان غامن مرضي   ٭

الغوينم 
رفعة علي حامد الرشيدي   ٭

عبير أحمد سعد صقر اجلاسر   ٭
أسماء عوض مطيع املطيري   ٭

مها فهد سعود العميرة   ٭

الدبلوم في اإلرشاد الزواجي 
واألسري

فاطم���ة خالد خزام حمدان أحمد   ٭
احلمدان 

نورة جاسم محمد محمود محمد   ٭
علي الفيلكاوي 

هيفاء راشد البوص   ٭
انفال منصور عماش مرزوق عجل   ٭

الشاحي 
دالل خليف���ة عب���داهلل محم���د   ٭

شعبان 
فاطم���ة عيس���ى عبدالصم���د   ٭

الكندري 
خلود محمد عسكر الفضلي   ٭

ه���دى ع���ادل س���ليمان محمد   ٭
العنزي 

كلية الحقوق
الماجستير في القانون الخاص

عائشة عبداهلل جنم العطيبي   ٭

أبرار خالد مساعد عبداحملسن   ٭
العجيل 

إميان مفرح سعود صالح براك   ٭
احلربي

فجر حسن شداد دعيج خلف   ٭
شنات 

عبداهلل أحمد حجي رجا مطلق   ٭
اخلياط العازمي 

ألطاف عبداللطي����ف فرحان   ٭
حمدان مرزوق الغريب 

هاشم عبداحملسن عبداحلميد   ٭
محمد جاسم الصفار

روان عادل محمد عبداللطيف   ٭
اخلليفة 

أحم����د حم����د عبداهلل س����عد   ٭
القحطاني 

حور خالد حسني غلوم حسني   ٭
الفيلكاوي 

حس����ن محمد منصور أحمد   ٭
محمد الرشيد 

سمر صاح عبداهلل عبداهلل   ٭
حصة عبدالعزيز محمد صالح   ٭

الفريح 
إس����راء محمد حس����ن محمد   ٭

يوسف 
دمية مؤيد حسني البصام   ٭

الماجستير في القانون العام

لطيف����ة مش����هور عب����داهلل   ٭
املشعان 

نوف عبداللطيف أمني عبداهلل   ٭
أحمد محمد العوضي

دانة عادل محمد حس����ني بن   ٭
حسن 

فاطمة محمد عبدالعزيز محمد   ٭
على املسعود 

حوراء عبدالعزيز أحمد حسن   ٭
حسني علي 

مرمي رشيد حمد محمد جوير   ٭
العنزي 

في منصور محم����د عبداهلل   ٭
سابج السابج 

دالل عبدالوهاب عبدالرحمن   ٭
محمد التركي 

سارة خالد محمود عبداحملسن   ٭
عبداهلل السلطان 

دالل مسلم عبداهلل أحمد صالح   ٭
غريب 

أس����ماء محمد جاسم إبراهيم   ٭
محمد الصيرفي 

آالء عوض حديد خلف مبارك   ٭
العنزي 

إمي����ان حامد رش����يد فرحان   ٭
الفضلي 

هاجر هاش����م عل����ي عبداهلل   ٭
عبدالكرمي محمد الفيلكاوي

كوثر علي رض����ا محمد علي   ٭
نورالدين 

مرمي فهد سعود فهد املصلح   ٭
الرغيب 

فاطم����ة علي حس����ني حاجي   ٭
عبداهلل 

س����ليمان عادل محمد شعبان   ٭
إسماعيل الفودري 

آالء طارق حمود الصقعبي   ٭
حا محمد فهيد املطيري   ٭

كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية

املقارن  الفقه  ف����ي  الدكتوراه   ٭
وأصوله

صفية حسن أحمد حسن   ٭
أم����ل عبداحملس����ن دخي����ل   ٭

عبداحملسن فريح احلبشي 
شقحة محمد بادي العجمي   ٭

لطيفة مونا وارو   ٭
زينب طرقي فهد العنزي   ٭

طيبة محمد علي عبدالهادي   ٭
آالء عادل جاسم العبيد   ٭

موضي س����عيد محمد سعود   ٭
الرشيدي

الماجستير في الحديث الشريف 
وعلومه

عبدالعزي����ز س����اير عوي����ن   ٭
الشمري 

هيلة ناصر تريحيب البسام   ٭
حن����ان محمد غ����ازي عقاب   ٭

العتيبي 
وضحة عبدالهادي عبدالرحمن   ٭

فهد فاضل املري 
مس����تورة براك سالم حطاب   ٭

الهيفي 
عنود منص����ور مصلط نهار   ٭

مطلق العتيبي 
فاطم����ة عبداحملس����ن راحج   ٭

العجمي
علي محمد شورية   ٭

سندس عادل جاسم عبداهلل   ٭
علي العبيد 

نواف عباس حبيب املناور   ٭
أن����وار يوس����ف عل����ي أحمد   ٭

عبدالرحيم 
مذك����ر  ه����دى دخي����ل اهلل   ٭

الهرشاني 
فهد عبداهلل اخلتان   ٭

الماجستير في الفقه المقارن 
وأصول الفقه 

نور جمال علي عبداهلل ديني   ٭
مرمي أحمد علي حسن الدرويش   ٭

الكندري 
طيبة عبدالعزيز عبداهلل محمد   ٭

حسني احلسيني 
منيرة عادل عبدالرحمن خليفة   ٭

احلماد الذكير 
عائشة علي خلف مسلم عتيق   ٭

احلربي 
زين����ب حبيب حفي����ظ علي   ٭

الذهبي 
سارة هشام عبدامللك النوري   ٭
سلسبيل محمد عامر حمصي   ٭
وداد حم����ود حم����دان محمد   ٭

العتيبي 

رقية عبدالرحمن محمد احلمود   ٭
العبدالوهاب 

مرمي عدنان عبدالقادر محمد   ٭
القادري 

هدى س����عد س����عود عوض   ٭
احلربي 

سبيكة إبراهيم مشاري إبراهيم   ٭
احلمدان 

فاطمة محمد أحمد املصطفوي   ٭
الهاشمي 

أس����ماء س����امي ف����رج ذياب   ٭
اخلشتي 

كلية الدراسات العليا

املاجس����تير في علوم األرض   ٭
التطبيقي����ة ونظ����م املعلومات 

اجلغرافية
عبداحلميد أحمد عبداحلميد   ٭

محمد جاسم الصفار 
رحاب حميد علي أحمد   ٭

فيصل هزاع راضي العنزي   ٭
حمد جهيم عبيد العازمي   ٭

خال����د أحمد إس����ماعيل أحمد   ٭
إسماعيل 

ش����يرين محمد غلوم محمد   ٭
ندوم 

الماجستير في العلوم البيئية

إميان عباس القطان   ٭
نادية مندن����ي مال اهلل أحمد   ٭

محمد 
عبدالعزيز سعد جمعة   ٭

عبدالرحم����ن أي����وب يعقوب   ٭
املاجد 

فاطمة محمد حسن علي حسن   ٭
محمد صفر 

أسماء ذيب هادي شعوي عوض   ٭
املطيري 

آمنة س����لطان راش����د آل بن   ٭
علي 

ميادة خليل قنصور   ٭
ريه����ام مس����اعد عبدالعزيز   ٭

املجمد 
إميان عادل عبدالكرمي الفريح   ٭
هي����ا محم����د ناصر س����عيد   ٭

العبداهلل 
بشاير زامل فرج الشمري   ٭
مرمي محمد حسني املراغي   ٭

سارة كليب مطلق محمد كليب   ٭
املطيري 

ع����ذراء محم����د عبدالعزي����ز   ٭
احلبيب 

زينب علي اسدي   ٭
فاتن محمد موسى الفودري   ٭

إس����راء علي عبدالنور محمد   ٭
جمال 

العنود فيص����ل أحمد جعفر   ٭
خليل العوضي 

س����مية محمد جاس����م محمد   ٭
حسني 

أمينة محمد حس����ني خضير   ٭
اجلزاف 

سينا محمد راضي املهري   ٭
هياء مصل����ط مفلح عبداهلل   ٭

ربيعان املطيري 

الماجستير في البيولوجيا الجزئية

اجللع����وط  محم����د  م����رمي   ٭
العشية 

فايزة سالم مطني الشمري   ٭
هاشمية إبراهيم سعيد إبراهيم   ٭

الوسطي 
زينب حسن عبداهلل مال اهلل   ٭

أنفال علي عبداهلل جاسم  ٭

الماجستير في هندسة البترول 
والجيولوجيا

س����عد رش����يد مرزوق راشد   ٭
الرشدان 

أبرار جمعة علي جمعة صادق   ٭
البلوشي 

محمد خالد محمد ناصر سليمان   ٭
املرشد 

أماني محسن علي ناصر   ٭

الدبلوم العالي في التمويل 
اإلسالمي

س����ارة صقر ف����اح عزيز بن   ٭
عيد 

موتاقني واماييسا   ٭
زهراء سيد محمد سيد عبداهلل   ٭

سيد إبراهيم الرفاعي 
هند محمد مبارك راشد مبارك   ٭

بن بحر 
نوف سالم دخيل القنيصي   ٭

يوس����ف محمد هاشم صالح   ٭
أحمد اجليران 

زهراء محم����ود عبدالرحمن   ٭
جاسم أحمد حيدر 

منى عادل حسن عبداهلل محمد   ٭
أمني 

سارة أحمد على محمد بن علي   ٭
الهندي 

ش����مائل عبداللطيف سليمان   ٭
اخلبيزي 

عبداهلل سيف محمد عبدالكرمي   ٭
إبراهيم السيف 

ناصر شيحان السليمان   ٭
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن   ٭

العمر 
أنوار نادر عبدالنبي موس����ى   ٭

قاسم 
حوراء عيسى إبراهيم عبداهلل   ٭

علي الشطي 
أس����عد  س����فيان  عب����داهلل   ٭

أبوغالي 
دالل يوسف فهد املسعود   ٭

محم����د ثامر ناي����ف عبداهلل   ٭
العتيبي 

نورة وليد س����عود يوس����ف   ٭
البدر 

حص���ة عب���داهلل عيس���ى   ٭
العود 

بشرى بدر سالم العيدان  ٭


