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لبرامج البكالوريوس في »اخلليج« و»األميركية« وكلية القانون

العلي: قبول 214 طالبًا وطالبة في البعثات الداخلية في اجلامعات اخلاصة
عبدالعزي���ز محم���ود ش���ريف   ٭

العوضي
نورا عبدالسالم محمد العماوي  ٭

براك ناصر محمد بورسلي  ٭
خالد علي مبارك العازمي  ٭

سعود فهد عبداهلل احملجان  ٭
ض���اري حس���ن عبدالرحم���ن   ٭

الغيص
فيصل أحمد سالم ابوحديدة  ٭

نوف عيسى محمد الهولي  ٭
صال���ح متع���ب عبداحملس���ن   ٭

البسام
سعود فؤاد الردهان  ٭

عبداللطيف عبدالرحمن سعود   ٭
العوام

رواء يحيى أحمد دهراب  ٭
عبدالعزيز جاسم محمد بن غيث  ٭

عبداهلل عبداحملس���ن يوس���ف   ٭
السمحان

محمد انور عيدان اخلليفة  ٭
سارة وليد حمود العياضي  ٭

سعد محمد مبارك املضاحكة  ٭
اش���راق حس���ن عباس شمران   ٭

العنزي
بدر هاني بدر املتروك  ٭

عبدالرحم���ن مس���اعد هاش���ل   ٭
الهويشل

كوثر عبداهلل عباس محمد  ٭
مها رشيد حمد العنزي  ٭

زينب داود سليمان امير  ٭
ف���واز ش���خير  عبدالرحم���ن   ٭

العنزي
مالك فاضل حسني الصراف  ٭
فواز محمد عبداهلل القديفي  ٭
مبارك احمد عباس بوحمد  ٭

عبدالعزي���ز عب���داهلل احم���د   ٭
الكندري

خزنة عطية محمد الشويحان  ٭
عبداهلل جمال حمد احلمد  ٭

ألط���اف س���امي عبداحملس���ن   ٭
التميمي

صالح منصور صالح العنزي  ٭
احمد خالد احمد السنان  ٭

سارة جواد واصل احلربي  ٭
عبدالعزيز حميد العنزي  ٭

حصة بدر عبدالرسول القالف  ٭

عبداهلل فاضل عامر خير اهلل  ٭
شوق علي يعقوب املطوع  ٭

موسى سمير صالح الشالحي  ٭
شيخة ماجد سلطان الفرحان  ٭

مبارك طارق محمد العبيد  ٭
سامي سعود حميدي العنزي  ٭

فواز خالد العبدالغني  ٭
منيرة وليد ناصر الفريج  ٭

العنود رائد عبداهلل الثاقب  ٭
مشاري محمد عبداهلل احلميضان  ٭

غنيمة خلف محمد الفضلي  ٭
محمد صالح عبداهلل العتيبي  ٭

عبداللطي���ف جاس���م محم���د   ٭
الكندري

فهد مبارك عايش املطيري  ٭
فيصل علىي ناصر الرباح  ٭

مشاري وليد عباس عبداهلل  ٭
ناصر مساعد احمد اللهو  ٭

ن���ورة عبداللطي���ف ضي���دان   ٭
الوقيت

حمود احمد جمعة الكعاك  ٭
دانة مرشد راشد املطيري  ٭

حمد ناصر عبداهلل اجلرمان  ٭
خليفة عماد سعود اخلليفة  ٭

عبدالعزيز مساعد حمد الشيخ   ٭
مساعد

هزاع محمد هزاع اخلالدي  ٭
حسني ميثم عدنان عبدالرسول  ٭

منيرة عادل احمد الصباح  ٭
وضحة محمد فالح العجمي  ٭

خليف���ة  أحم���د  عبدالعزي���ز   ٭
اجليماز

عبدالعزيز جيران الرشيدي  ٭
عمر حمد علي العنزي  ٭

ضيدان مجبل هذال املطيري  ٭
سعود عبداهلل سعود العازمي  ٭
مشعل سلمان مزيد الهرشاني  ٭

إميان عباس علي البلوشي  ٭
بشار فيصل جاسم الربيعان  ٭
مرمي عماد عبداهلل اخلميس  ٭

نواف عادل عبدالعزيز الشرف  ٭
حمد محمد حسني املطيري  ٭

عبدالعزيز عب���داهلل علي مراد   ٭
الكندري

جاسم مشعل جاسم الكندري  ٭
شاهني فيصل فهد الزعبي  ٭

مرمي خلي���ل عبدالرحمن محمد   ٭
رضا  

ود محمد عبداهلل اسميران   ٭

تخصص الدراسات الدولية

احم���د ط���الل مب���ارك االحمد   ٭
الصباح 

هنوف مطر طحيشل العازمي   ٭

تخصص العلوم االجتماعية والسلوكية

امان���ي عبداملجي���د عبداحلميد   ٭
شايع

العن���ود عبدال���رزاق محم���د   ٭
بهبهاني

تخصص تسويق

حصة جاسم محمد امليعان  ٭
عبدالعزيز ناصر حسني العمر  ٭

كلية القانون الكويتية العالمية

مشاري احمد حسني العنزي   ٭
فيصل نهار عبداهلل اخلالدي  ٭

زيد خالد زيد اخلالدي  ٭
الك���رمي  عبداملنع���م  زين���ب   ٭

منصوري
دانة خالد أحمد مطر سالم  ٭

عبدالرحم���ن عبداللطيف خلف   ٭
محمد

عبداهلل خالد ياسني محمد  ٭
شوق مصطفى حيدر محمد  ٭

مشعل عبداحلميد غلوم حسني  ٭
مصع���ب محم���ود م���ال اهلل   ٭

عبدالكرمي
تركي برغش خالد اجلنفاوي  ٭
انوار منشان مخلف مناحي  ٭

عبداللطيف احم���د عبداللطيف   ٭
اجلابر

ناصر خالد جاسم منصور  ٭
عبدالرحمن جاسم حاجية  ٭

عبدالعزي���ز عبداهلل عبدالعزيز   ٭
املذكور

خالد فهيد سعود شغبان  ٭
حوراء فيصل علي عاشور  ٭

مشاري خلف عبداهلل املطيري  ٭
عبداهلل جاسم محمد الرشيد  ٭

محمد حسني ابراهيم العوضي   ٭

الجامعة األميركية
تخصص علوم الكمبيوتر 

انوار علي عبداهلل درويش  ٭
لولوة خالد جاسم القالف  ٭

تخصص تصميم جرافيكي  

يوس���ف عدن���ان س���يد جواد   ٭
الناصر 

حسن عبداهلل حسن الوزان   ٭

تخصص لغة إنجليزية  

عاتك���ة ابراهي���م عبدالنبي بن   ٭
نخي 

دمية عبداهلل مرزوق الصريعي  ٭

تخصص الوسائل اإلعالمية 

فه���د ط���الل خال���د عبدالرزاق   ٭
عبداجلبار 

حسناء حسني علي بندر   ٭
فاطمة محمود غلوم حسن   ٭

تخصص نظم معلومات

روان فواز محمد عقلة   ٭
مرمي محمد يحيى اليحيى   ٭

تخصص محاسبة  

دالل عبدالسالم عبداهلل الرومي  ٭
فواز شهاب محمد توفيقي  ٭

تخصص إدارة  

مناير اسماعيل ابراهيم اسماعيل   ٭
محمد 

عبداهلل عماد سلطان السمحان   ٭
تخصص اقتصاد 

صباح سالم عبداهلل الصباح   ٭
خال���د وليد جاس���م اجلاس���م   ٭

اجلناعي 

تخصص تمويل 

فاطمة أحمد يعقوب العلي   ٭
زهراء خالد عبدالعزيز الصالح   ٭

تخصص هندسة الكمبيوتر 

محمد بدر محمد الديحاني  ٭
أسرار ناصر احمد العمار  ٭

عب���داهلل محمد حس���ني احمد   ٭
الهالل

تخصص لغة إنجليزية ـ إناث  

حواء حميد اسد ناصر   ٭
اسماء مرزوق صالح العدواني   ٭

شهد موسى حسن رضا 
ن���ورة اس���عد ابراهي���م محمد   ٭

اجلسار 
روان عبداللطيف اكبر بن حيدر   ٭

محمد 
جنالء صالح مطلق املطيري   ٭

نور عدنان ثنى العنزي   ٭
نور عبدالسالم عيسى املزيعل  ٭

فاطمة سالم محمد التناك   ٭
عب���داهلل  عبدالوه���اب  آالء   ٭

العطوان 
فاطمة علي احمد الشريدة   ٭

تخصص إدارة أعمال بتشعيباتها

عبداهلل س���الم عبداهلل االحمد   ٭
اجلابر الصباح 

فهد انور عبدالقادر الرشيد   ٭
الراش���د  فاطمة احمد طاحوس   ٭

الطاحوس 
خديجة حامد احمد اخلميس   ٭

مشاعل مرزوق نزال الظفيري   ٭
رمي سالم صالح اجليران   ٭

شهد حمد فهد املراغي   ٭
مش���اري عبدالوه���اب عبداهلل   ٭

الروضان 
سارة فيصل نوري الزايد   ٭

عبدالعزيز جاسم حسني رضا   ٭

عبدالرحم���ن حس���ني  م���رمي   ٭
املخيزمي 

بيبي حسن محمد تيفوني   ٭
يوسف احمد عثمان العثمان   ٭

روان ميثم محمد بهبهاني   ٭
حنان فيصل حمد املزين   ٭
لولوة اسامة حسني جنم   ٭

لولوة محمد يعقوب الغامن   ٭
محمد فاضل حبيب كرم   ٭
دانة محمد سالم ادريس   ٭

تخصص علوم الكمبيوتر

نورة جمال عبداهلل الشاهني  ٭
رهف مرزوق عبداهلل البدر  ٭

زهرة عادل جاسم الزيد  ٭
لطيفة ناصر ابراهيم النخيالن  ٭

زينب فهد عبداهلل ابراهيم  ٭
حصة منصور صالح املجيبل  ٭

عبداهلل أس���امة محم���د صالح   ٭
اخلشتي

روان نايف برد العنزي  ٭
عائشة ناصر احمد بن ناصر  ٭

روان فواز جاسم النجاده  ٭
لولوة فهد سعد الهباد  ٭

محمد فهد عبدالرحمن الشويب  ٭

تخصص إدارة نظم المعلومات

أبرار محسن محمد محسني  ٭
عبدالعزيز نزار احمد الرومي  ٭
ابراهيم ناجي محمد الرشيد  ٭

سارة فاضل عباس احلداد  ٭
والء غامن طارق الشاهني  ٭

محمد طارق عيسى السلطان  ٭
احمد محمد علي املعيوف  ٭

فاطمة يعقوب يوسف علي  ٭
س���الم  عبدال���رزاق  م���وزة   ٭

الصقالوي
هناء فهد عبدالعزيز احلساوي  ٭

طارق عبداحلميد محمد الناصر  ٭
فواز سالم خالد البدر  ٭

تخصص إعالم

نورة عهدي داود العبيدان  ٭
سندس عدنان علي الفرج  ٭
مي عبداهلل خالد املطوع  ٭
رزان احمد سعود هندال  ٭

ريان بدر عبدالرحمن الرفاعي  ٭
بلقيس سعد محمد السبيعي  ٭

مشاعل محمد راشد التمار  ٭
عل���ي احم���د محم���ود غل���وم   ٭

اشكناني
سجا خالد جاسم الشمروخ  ٭

ش���وق ولي���د احم���د الصالح   ٭
العبداهلل

طالل راشد عبدالعزيز القعود  ٭
احمد خالد نشمي الدويلة  ٭

أعلن���ت د.فري���دة العلي أن 
اللجنة اإلشرافية للمنح والبعثات 
الداخلية اعتمدت قبول 214 طالبا 
وطالبة في البعث���ات الداخلية 
لبرامج البكالوريوس في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
واجلامعة األميركية في الكويت 
الكويتي���ة  القان���ون  وكلي���ة 

العاملية.
الى  املقبولني  الطلبة  ودعت 
املقبولني  مراجعة املؤسس���ات 
فيها الستكمال إجراءات القبول 
والتس���جيل، موضحة ان باب 
استقبال طلبات البعثات الداخلية 
لبرامج الدبل���وم مازال مفتوحا 
حتى ي���وم األربعاء 21 اجلاري، 

وفيما يلي أسماء املقبولني:

جامعة الخليج
تخصص محاسبة

فرح محمد عبداحملسن احلقان  ٭
فاطمة حسني محمودي  ٭

جمان���ة ف���الح غلوم عل���م دار   ٭
محمد

ابراهيم جاسم محمد محمد  ٭
علي فيصل علي الدخيل  ٭

محمد عايد عويس السبيعي  ٭
سارة عبداهلل مهنا العدواني  ٭

س���ارة محمد مجيد خليفة مال   ٭
حسني

محمد حزام عطا اهلل مرزوق  ٭
عائشة خالد زيد الشايجي  ٭

يوسف عبداهلل محمد احلبيل  ٭
شهد طارق سليمان الرومي  ٭
بدر محمد حجرف العتيبي  ٭
حمد عادل محمد الفيلكاوي  ٭
منيرة جابر نصار الشريفي  ٭

حمد خالد درج الشريعان  ٭
حسني علي حسني الوزان  ٭

عبدالعزي���ز حم���د عبداخلضر   ٭
خداده

عذاري منذر مطلق املسبحي  ٭
فيصل غازي مرزوق العتيبي  ٭

د.فريدة العلي

باعتب���اره دافعا لتحقيق أحالم 
وطموحات أبناء الوطن، وننشد 
من خالل أعمال املؤمتر إيصال 
رسالتنا التي تقوم على حتديد 
مهام وواجب���ات املرحلة املقبلة 
التي متر بها الكويت انطالقا من 
القيم واملبادئ احملققة  ترسيخ 
للمسؤولية الوطنية ملا في ذلك 
من مصلحة س���امية تصب في 
خانة بناء وعمارة الكويت. ونوه 
الس���ميط الى أن املؤمتر سوف 
يفتتح مس���اء غ���د 20 اجلاري 
الساعة اخلامسة عصرا في فندق 
املوفمنبيك )املنطقة احلرة( داعيا 
اجلموع الطالبية للمشاركة بهذه 

االحتفالية الضخمة.
االء خليفة  ٭

اللجنة  أعلن نائب رئي���س 
العام  التحضيري���ة للمؤمت���ر 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
الثالث والعشرين أحمد السميط 
ان اللجنة التحضيرية للمؤمتر 
على أهبة االستعداد الستقبال 
املمثلة جلميع  الطالبية  الوفود 
الوطني لطلبة  فروع االحت���اد 
الكويت املنتش���رة في مختلف 
أقطار العالم وذلك ضمن أعم ال 
املؤمتر العام الثالث والعشرين 
الذي يقام حتت شعار )وطني.. 
مسؤولية(، واملقام حتت رعاية 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د. وق���ال الس���ميط: من 
خالل هذا الشعار نرى ضرورة 
احمد السميطترسيخ مبدأ املسؤولية الوطنية 

السميط: »وطني.. مسؤولية« ينطلق غداً

مشاركة طالبية

النفايات مشكلة عاملية خطيرة ال يعي خطورتها كثير 
من البشر، ولتفاقم هذه املشكلة العديد من املخاطر 

والتلوثات البيئية التي تسبب الضرر بالكائنات احلية 
والطبيعية، فالعديد من النفايات من املمكن اعادة 

استخدامها واالستفادة منها لكن يفتقر العديد من 
الناس للوعي البيئي. هنالك طرق كثيرة على االنسان 

اتباعها للتخلص من النفايات بجميع انواعها.
جند ان البعض يرون ان الردم يعتبر حال للمشكلة 
ولكنه عكس ذلك، فالردم يؤثر على املياه اجلوفية 

وبعد مرور السنني تنبعث العديد من الغازات السامة 
كريهة الرائحة. البعض يرى ان احلرق هو الوسيلة 
املثلى ولكن هذا ايضا يسبب تلوث الهواء اجلوي 

ويسبب امراضا باجلهاز التنفسي، لذلك على االنسان 
اتخاذ االجراءات حول ذلك فاحلل االمثل هو اعادة 
تدويرها وحتقيق الفائدة للوطن اقتصاديا وبيئيا. 

لكل مشكلة حل في جيوبها ولكن على االنسان رؤية 
املشكلة من زاوية اخرى. فما اجمل طبيعتنا بال 

نفايات.
ابرار بداح الهاجري  ٭
مقرر تربية بيئية
كلية العلوم االجتماعية – جامعة الكويت

إلى متى؟

في املاضي كان الكويتيون يعيشون حياة صحية خالية 
من التلوث، ولم يكن هنالك امراض تنفسية، ومع 

اكتشاف النفط والتطور التكنولوجي ظهرت العديد من 
املشاكل البيئية التي تسبب التلوث فيما حولنا، مما ادى 

الى زيادة االمراض واالوبئة على السكان.
ففي الكويت نفتقر الى التخطيط اجليد، اذ انه ال يتم 

التفكير للمستقبل البعيد ففي مشكلة ام الهيمان مت بناء 
منازل بالقرب من املصانع مما ادى الى حدوث تلوث 

هوائي، وكذلك ما حدث في االحمدي من تسرب لغازات 
سامة بسبب انابيب قدمية، فيجب على الدولة عمل 

صيانة دورية ومعرفة العمر االفتراضي لالنابيب لتجنب 
وقع مثل هذه املشكلة مجددا، كما ان جلوء الدولة لردم 
البحر لبناء مشروعات جتارية مما يسبب تلوث الثروة 
البحرية، ويجب علينا ايضا االدراك بأن الفرد عنصر 
اساسي اما للمحافظة على البيئة او القيام بزيادة هذا 

التلوث، فعلى كل فرد يحب وطنه ان يحافظ على البيئة 
لبقائها متوازنة لتستمر احلياة.

سارة حجي علي  ٭
مقرر تربية بيئية

معاً الستمرار احلياة

»احتاد التطبيقي«: بدء 
التسجيل لرحلة »لبيك ربي 7«

أعلن نائب رئيس االحتاد الع����ام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومس����ؤول 
رحلة العمرة نايف خالد احلربي عن فتح باب التسجيل 
لرحلة عمرة »لبيك ربي 7« التي يعتزم االحتاد تسييرها 
الى األراضي املقدسة للطالب والطالبات ألداء املناسك، 
مشيرا إلى أن التسجيل بالرحلة متاح أمام الطالب مبقر 
االحتاد بالفيحاء ق8 جادة 80 بجوار مكتبة الطالب من 
بدءا من غد وحتى 2012/1/20 يومي االثنني واألربعاء من 
الساعة 6 إلى 10 مساء، بينما يكون تسجيل الطالبات 
بنفس امل����كان وخالل الفترة املذكورة ولكن أيام األحد 
والثالثاء واخلميس من الساعة 4 عصرا إلى 7 مساء.

محمد المجر  ٭

قبول 63 طالباً وطالبة في اجلامعات املصرية
أعلنت وزارة التعليم العالي 
عن قب���ول طلب���ة باجلامعات 
املصرية للعام اجلامعي 2012/2011 

وفيما يلي األسماء:
احم���د عبداهلل صب���ران عبداهلل   ٭
اخلال���دي � كلية احلق���وق � جامعة 

املنصورة
صالح تركي عثمان يوسف الراشد �   ٭

كلية التجارة � جامعة املنصورة
صنت محمدصنيتان املطيري � كلية   ٭

التجارة � جامعة بنها
ضاري سعود غازي االزمع – كلية   ٭

احلقوق – جامعة بنها
ضاري متعب سعد الصواغ – كلية   ٭

احلقوق – جامعة االسكندرية
ضاري وليد احمد حجي كندري �   ٭

كلية التجارة � جامعة القاهرة
طالل سعيد شمروخ وهف املطيري-   ٭

كلية احلقوق – جامعة االسكندرية
طالل فهيد فهد نافع – كلية احلقوق   ٭

– جامعة بني سويف
طالل محمد فالح مريزيق – كلية   ٭

احلقوق – جامعة بني سويف
عامر تركي االسمر رحيل-  كلية   ٭

احلقوق – جامعة االسكندرية
عبدالرحمن فيصل فرحان الهاجري   ٭

– احلقوق – جامعة حلوان
عبدالرحمن سعد سالم سعد الفرحان   ٭

– احلقوق – جامعة املنوفية
محمد  عبدالرحمن س���عد محسن  ٭

العنزي � احلقوق � جامعة اسيوط
عبدالعزيز جاسم علي محمد الكندري   ٭

– التجارة – جامعة الزقازيق
عبدالعزيز س���عود مناور عيدان   ٭

املطيري – احلقوق – جامعة بنها
عبدالعزيز محمد عبداهلل املانعي   ٭

– كلية اآلداب – جامعة بنها
عبداللطيف عبداهلل حسني شمس   ٭

الدين – التجارة – جامعة املنصورة
عبداهلل احمد حجي موسي الغيص   ٭

– احلقوق – جامعة املنصورة
عبداهلل خالد ضيدان السبيعي –   ٭

كلية التجارة – جامعة بنها
الرومي-  عبداهلل صالح عبداهلل   ٭

كلية التجارة – جامعة القاهرة
عبداهلل فارس محمد دحام جاحم   ٭

العنزي – تربية – جامعة بنها
عبداهلل محمد حسن القالف – كلية   ٭

التجارة – جامعة بني سويف
عبداهلل محمد خلف عويد الشمري   ٭

– كلية التجارة – جامعة القاهرة
عبداحملسن خالد عايد العازمي –   ٭

احلقوق – جامعة االسكندرية
عبيد عبداهلل خالد هذال املطيري –   ٭

كلية احلقوق – جامعة املنوفية
علي عبدالعزيز عبداحملسن العبيد   ٭

– كلية احلقوق – جامعة القاهرة
علي عبداهلل سعد هبر الفضلي –   ٭

كلية احلقوق – جامعة القاهرة
عمر عبداهلل احمد حسن البدر –   ٭

التجارة – جامعة بني سويف
عيد سعد فهد سعد ودعان العازمي   ٭

– احلقوق – جامعة املنصورة
عيد محماس رفاعي الرشيدة � كلية   ٭

التجارة � جامعة املنوفية
غازي عبداهلل ضويحي املطيري   ٭

– احلقوق – جامعة القاهرة
فهد طامي فيصل جريبيع املطيري   ٭

– كلية اآلداب – جامعة بنها
مبارك احمد زعال العازمي – كلية   ٭

احلقوق – جامعة حلوان
الهاجري-  مبارك جمعان عام���ر   ٭

احلقوق – جامعة بني سويف
مجبل صالح سيف خالد املطيري –   ٭

احلقوق – جامعة بني سويف
محمد حسني عبدالرسول الباذر –   ٭

كلية التجارة – جامعة املنوفية
محمد حسني عبداهلل احلنيان – كلية   ٭

دار العلوم – جامعة القاهرة
محمد حمود محمد اخلالدي – كلية   ٭

احلقوق – جامعة بني سويف
محمد خالد صالح محمد الوسمي   ٭

– كلية احلقوق – جامعة بنها
محمد خلف خلوي شريد املطيري   ٭

– احلقوق – جامعة القاهرة
محمد سالمة ناهي عبداهلل العازمي   ٭

– التجارة – جامعة بنها
محمد فالح عبدالهادي بندر الهاجري   ٭

– احلقوق – جامعة بني سويف

محمد فيصل حمد الهاجري – كلية   ٭
التجارة – جامعة بنها

محمد ناصر جاسم محمد السعيد �   ٭
كلية احلقوق � جامعة املنوفية

محمد ناصر عيسى حسني احملفوظ   ٭
– احلقوق – جامعة القاهرة

مشاري عبداهلل نشمي الضفيري   ٭
– احلقوق – جامعة الزقازيق

مشعل عادل محمد الكريدي – كلية   ٭
احلقوق – جامعة القاهرة

العنزي –  منصور دلي ضي���دان   ٭
كلية احلاسبات واملعلومات – جامعة 

القاهرة
منصور فارس عايد جريد العنزي   ٭

– احلقوق – جامعة عني شمس
منصور متعب فهد العجمي – كلية   ٭

التجارة – جامعة بنها
نادر ه���ادي عايض مرع���ي ملهي   ٭

العجمي – احلقوق – جامعة القاهرة
ناصر جمال ناصر الرويح – كلية   ٭

احلقوق – جامعة القاهرة
نايف عبداهلل فالح الدوسري – كلية   ٭

احلقوق – جامعة حلوان
نايف عبدالهادي راشد الفجي – كلية   ٭

التجارة  � جامعة الزقازيق
نايف محمد بداح العذاب العجمي –   ٭

كلية احلقوق – جامعة القاهرة
ناي���ف مفلح ش���نوف االصفر –   ٭
كلية احلقوق فرع السادات – جامعة 

املنوفية
ن���وف عادل زام���ل الزامل – كلية   ٭

احلقوق – جامعة القاهرة
هادي فالح ناصر فالح القحطاني –   ٭

كلية احلقوق – جامعة اسيوط
هادي محمد جاراهلل محمد العجمي   ٭

� كلية احلقوق � جامعة القاهرة
ورود عبداهلل حميد علي حس���ني   ٭
بوصفر  - كلي���ة احلقوق – جامعة 

القاهرة
وفاء خليفة سلطان راشد املزيعل –   ٭

كلية احلقوق – جامعة الزقازيق
وليد غريب مرزوق عبدالهادي محمد   ٭

– كلية احلقوق – جامعة طنطا
يوسف مبارك موسى البلوشي –   ٭

كلية التجارة – جامعة الزقازيق
تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة اخلمي�س
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

عائ�شة علي عبداهلل اخلمي�س 

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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