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أعلن عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت 
د.بدر فهد البديوي أسماء املرشحني للقبول ببرامج 
الدكتوراه واملاجستير والدبلوم العالي للعام اجلامعي 
2020/2019 والبالــغ عددهم 932 طالبا وطالبة 

بنظام املقيدين وغير املقيدين.
ودعا جميع الطلبة املقبولني إلى حضور اللقاء التنويري 
املزمع عقده يوم الثالثاء املوافق 2019/9/3 على 
مسرح املغفور له بإذن اهلل الشيخ صباح السالم الصباح 
باخلالدية بوابة )1، 2، 3( في متام الساعة العاشرة صباحا 

وبحضور عمادة كلية الدراسات العليا.

من جهتها، أوضحت عمادة الكلية أنه سيتم خالل 
اللقاء تعريف املقبولني بلوائح ونظم كلية الدراسات 
العليا واإلجراءات اخلاصة بالتسجيل ودفع الرسوم وعرض 
طريقة التسجيل عن طريق االنترنت والتي بدأت يوم األحد 
املوافق 2019/8/4 وستستمر حتى يوم اخلميس 

املوافق 2019/10/3.
كما سيتم شرح املواضيع ذات العالقة مبساري 
األطروحة واملشروع وطريقة وكيفية التسجيل فيهما، 
وميكن للطالب في الوقت الراهن وحتى اللقاء التنويري 
التعرف على نظــام التسجيــل بواسطة العرض 

املرئي على الرابط التالي:
http://kuweb.ku.edu.kw/cs/groups/
c o g s / d o c u m e n t s / k u _ c o n t e n t /
kuw121480.pdf

كما تشير كلية الدراسات العليا الى أن األسماء املعلنة 
أدناه تشمل فقط املرشحني للقبول ممن أمتوا إجراءات 
توثيق مستنداتهم حتى تاريخه، وميكن لبقية املرشحني 
إمتام توثيق مستنداتهم حتى نهاية دوام يوم اخلميس 

املوافق 2019/8/29.
د.بدر فهد البديويوفيما يلي أسماء املقبولني:

مجال العلوم
دكتوراه في الكيمياء

عبداحلكيم عبدالرحمن اجادي	 
محمد عثمان امني شيخ ابوبكر	 

ماجستير في الكيمياء
امل جاسم خليفة بديوي بادي 	 

الراجحي
دالل احمود الواجع	 
سارة السيد السيد احمد	 
نور عمر عبدالقادر عبداجلابر	 

ماجستير في الرياضيات
انوار بنت علــي بن فدعوس 	 

الظفيري
مرمي عمرو عبدالعظيم عبدالكرمي 	 

دخيل
نايفة فهد عبداهلل السعيدي	 

ماجستير في علم األحياء الدقيقة ـ 
امليكروبيولوجي

داليا طارق محمد السعيد موسى	 
محمد محمد فاضل عبدالواحد	 
نوشرات فاطمة صفي الدين	 

ماجستير في الكيمياء احليوية
البندري مرضي بدر العنزي	 
شهد رائد يوسف صالح حمد 	 

الرومي
ماجستير في اجليولوجيا

بدر فيصل حبيــب درويش 	 
السندان

حمد وليد صالح محمود عيسى 	 
محمد

شهد صالح ســعد باتل سعد 	 
املرشاد

عبداللطيف احمد مساعد سعود 	 
الرجا

ابراهيم محمد 	  عبداهلل مالــك 
العوض

ماجستير في علم األدلة اجلنائية
اميرة مهدي شطيط العازمي	 
حليمة عبدالسالم عيسى محمد 	 

السعيد
حوراء فوزي خليل سيد ابراهيم 	 

القالف
خلود صالح الدوسري	 
نعيمة سالم عيدان محميد	 

ماجستير في الفيزياء
اسماء جاســم خليفة بديوي 	 

الراجحي
مرمي عبدالغني عبداهلل برهوش	 
هبه محمد علي بن يحيى	 

ماجستير في التقنية احليوية
محمــد الســيد عبدالكــرمي 	 

عبداللطيف
ماجستير في اإلحصاء وبحوث العمليات

بشاير علي حمد فرج الشالل	 
جمانة جراح ركابي الضفيري	 
خالد بن محمد بن جمعة الراسبي	 
سعيد عباس عبدالرضا املؤمن	 
شيماء عبداحلميد عبدالرسول 	 

العوضي
طالل عاصم عبدالرحمن السيد 	 

عمر
عبداهلل نايف العجمي	 
فاطمة بنت موســى بن طاهر 	 

البحراني
مرمي حسني علي املهيد	 
مرمي عبداهلل مصطفى احمد	 
املعيــوف 	  مشــعل عبــداهلل 

ابوقريص
نادية منور شريد سفر عوض 	 

املطيري
ندين فؤاد ابراهيم عواضة	 
هاجر عبدالستار علي قطان	 
هبة نزار مرشد احلدرب	 

كلية العلوم الطبية املساعدة
ماجستير في علوم املختبرات الطبية

اميان فرج ضحوي املطوطح	 
كفاية عبداحملسن خلف السبعان	 
موضي ســليمان خالد صالح 	 

الرومي
مجال الصحة العامة

ماجستير الصحة العامة في السياسات 
واإلدارة الصحية

رودينة محمد حمد العوفان	 
زينب عبدالكرمي بيضون	 
السيد هاشم 	  شــيخة عدنان 

السيد احمد العقيل
فاطمة محمد حسن محمد حسن 	 

الدوخي
كوثر موسى حسني اكبر	 
لولوة فرحان عواد املطيري	 
ماجد حسن محمد علي البصري	 

ماجستير الصحة العامة في الصحة 
البيئية واملهنية

اســيل فهد محســن حسني 	 
ابوشلفة

انهار عبداهلل خلف العنزي	 
حصة وليــد خالد حمد محمد 	 

الهدلق
دانة عبدالكرمي ناصر عبداهلل 	 

الهمالن
زهرة حمد محمد البغلي	 
سعاد احمد عبدالعزيز البحر	 
مرمي محمد احمد اســماعيل 	 

احمدماه كرمي
مجال العلوم احلياتية

ماجتسير في التغذية وعلم الغذاء
حسن داود علي مظفر	 

زينب عباس محمد نور الدين	 
زينــب عبداحملســن ابراهيم 	 

الصايغ
شــروق عبــداهلل عبدالرحيم 	 

الكندري
علياء محمد عبدالعزيز بوشهري	 
غزل معتز عبداحلميد مصطفى	 
مشاعل مسلم بداح املطيري	 
مشعل رشيد محمد الكندري	 
ميادة عماد عبدالعزيز سكينه	 
وهج بسام هاشم الرفاعي	 
مجال الشريعة	 
دكتوراه في احلديث الشريف 	 

وعلومه
ساير عبداهلل عبيد الرشيدي	 
عثمان يوسف جزاع الشعالن	 
مشاري هادي صنيتان العازمي	 

دكتوراه في الفقه املقارن وأصوله
عبدالرحمــن زيــدان خلف 	 

الشمري
محمد عبداهلل راشد البذالي	 
محمد مداد سعود الهاجري	 

ماجستير في العقيدة واملذاهب الفكرية 
املعاصرة

دانه سعد مناحي الدوسري	 
نشميه شامي عالي العازمي	 
نورة مشعل عايض العتيبي	 

ماجستير في الفقه املقارن وأصول الفقه
آالء عبداهلل محمد الدمخي	 
أحمد سعد صعفك املطيري	 
بشــائر رجــا عبدالهادي 	 

الهاجري
سالم راشد سالم العازمي	 
سالم عايد ضاوي الرشيدي	 
شما سند حمدي الرشيدي	 
عائشة امين احمد التمار	 
عبداملؤمن اوييولي سليمان	 
عمر سلمان احمد السعيد	 
عهد جزا سعد املطيري	 
فاطمة علي حمد الوحير	 
فهد سعود فهد العجمي	 
كميخ سعد خالد الهرشاني	 
محمد نور احلق	 
محمد سلمان هزمي الهزمي	 
مصباح الدين عبداهلل اديكنلي	 
ميرويس شيرجان اميري	 
هاجر مطر سالم العازمي	 
هاشم آيندي عبدالكرمي	 

ماجستير في احلديث الشريف  	
وعلومه

إسحاق محمد جاميو	 
شيكو محمادو جاجانا	 
عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل 	 

جميعان
عبداهلل احمد عبدالرحمن احلماد	 
هاجر اعبيد حمدان الهاملي	 
وفاء محمد مبارك القحطاني	 

ماجستير في التفسير وعلوم القرآن
اجالل سعد علي صالح مشرح	 
اروى عبداهلل سعد العصفور	 
امينة راشد عبداهلل الوطري	 
بسمة فريد اسد عمادي	 
جمانة طالل حمد الفارسي	 
عمر عجمي سعود املعصب	 
محمد ناصر عبده النجار	 
مساعد عبدالوهاب حمد السريع	 

مجال العمارة
ماجستير في العمار

احمد مــراد مصطفى مندني 	 
محمد

اسرار عيسى محمد جاسم	 
آالء يونس حاجي حسن بارون	 
بشاير ضيف اهلل فريح راشد 	 

الرشيدي
رزان تركي احمد منصور حسني 	 

األنبعي
رمي عبداحملسن الفرحان	 
رمي عمر محمد محي الدين خطاب	 
زهــراء بنــت عبدالعزيز بن 	 

بوخمسني
سارة حسني جعفر محمد حسني 	 

الصايغ
سارة سالم سعود فراج محمد 	 

العجمي
سارة طارق جمعة عكاشة	 
عبداللطيف محمد برجس محمد 	 

البرجس
فاطمة عبداللطيف حاجي صادق 	 

العوضي
مرمي عبدالعزيز يوسف الدعيج	 
يوسف فوزي القطان	 

مجال احلقوق
ماجستير في القانون العام

أمل حسني علي خلف الفراج	 
أنفال حمزة محمد جراغ درويش	 
بشائر خالد محمد احمد محمد 	 

بودريد
اجلازي احمد محمد فهد عبداهلل 	 

البسام
حمد محمد علي االمير	 
حــوراء فيصل علي حســن 	 

عاشور
دانة محمد ابراهيم محمد حسني 	 

البلوشي
زياد خالد عبداهلل عيسى خليفة 	 

الديني
ســارة احمد عبــداهلل حاجي 	 

نــوف عبداهلل ســعيد ناصر 	 
الزعبي

ماجستير بالدراسات األدبية والثقافية 
املقارنة

زهراء علي شعبان زمان	 
شروق ناصر عبدالرزاق حسن	 
العروب عبدالناصر عبدالرحيم 	 

فخرو
فرح محمد عبدالرزاق الشمالي	 
مرمي مصطفى بركتي	 
مي زيادة ناصر االبراهيم	 
هيا محمد عبدالرزاق العطار	 

ماجستير في الفلسفة
حصة محمد عبدالعزيز السليم	 
سعود محمد علي البلوشي	 
علياء علي محمد حسني الشمالي	 
مرمي محمد يونس البيرقدار	 
منيرة يوسف خالد املخيزمي	 

ماجستير في الترجمة
اميان احمد سالم العنزي	 
دالل غــازي فالح بــن ثواب 	 

العدواني
روان عماد احمد ناصر سعد 	 

املريفع
سارة عبداهلل محمد ذياب	 
غالية فيصل نهير رجب نايف 	 

العنزي
فرح أسامة حسني البحراني	 
فهيد سعد ثقل هركيل العجمي	 
مرمي مرشد رشدان الرشدان	 
ندى سعد مرسي الفحام	 

ماجستير في اللغة العربية وآدابها
ابــرار صنهات غــازي مطلق 	 

املطيري
ابراهيم جاســم حسني احمد 	 

الشمالي
احمد مرتضى احمد بندر محمد 	 

السلمان
حارث سامي	 
خالد بن عودة بن خلف الشمري	 
دالل عايد عبدالرحمن محمد 	 

املطيري
رمي عايــد عبدالرحمن محمد 	 

املطيري
رمي عبداهلل عايض سعد سعيد 	 

العتيبي
ســعيد بن نايف بن ســعيد 	 

الشمري
ســامي مرزوق دغش دسمان 	 

العازمي
سيد منيب سيد احمد	 
صالح خالد جاسم عبداهلل علي 	 

العبيد
عائشــة عبــداهلل عبدالرحيم 	 

الكندري
عبدالعزيــز داود عبدالوهاب 	 

العسعوسي
عبدالعزيز راشد دليم نومان 	 

احلسيني
عبداهلل محمد هالل العنزي	 
علي طــارق محمــد طواري 	 

الطواري
فاطمة راشد ثني احمد الصياح 	 

العنزي
محمد محمود مفيرا	 
محمد نزال فاخر الشمري	 
محمد يوسف احمد عبدالرحمن 	 

مال علي
منال مزيد زيد السميران	 
مهدي علي حسني احمد حسني 	 

الشمالي
ناصر طارق محمد اخلليفي	 
هبة صالح ابراهيم صقر محمد 	 

الفرح
مجال الطب

دكتوراه في علم األمراض
هانا دروبيوفا	 

ماجستير في علم األمراض
حصة علي ابراهيم اجلناحي	 
ندى محمد عفيف املعلم	 

ماجستير في علم وظائف األعضاء
رتاج احمد مطلق احلربي	 
غادة توفيق العدوي	 
فرح حمد شحنان الشحيتاوي	 

ماجستير في علم العقاقير والسموم
موضي صالح خالد الرومي	 
نور خالد علي العليان	 

ماجستير في التشريح
ســهام عبــداهلل عبدالرزاق 	 

الهاجري
فاطمة جاسم محمد العميري	 
منيرة ناجي ابراهيم الضاغن	 
منيرة وائل فيصل املطوع	 
ماجستير في الصحة العامة 2018	 
منال حمود عشوي السعيدي	 

ماجستير في العوم الطبية احليوية
بروج عامر مسكن	 
حسن خالد عبداهلل اشكناني	 
رغد طارق محمد العيناتي	 
رمي خالد فرج السعيد	 
عباس ناصر عبداهلل اكبر	 
مزيد جمال مزيد املزيد	 

ماجستير في الطب النووي
علي محمد عبداهلل باقر	 
محمد فؤاد عبداهلل الفرحان	 
منى عبداحملسن شافي الفرحان	 

مجال الهندسة

رمي خليل ابراهيم العربيد	 
سعد طالب فوزان العجمي	 
سعود محمد عبدالعزيز محمد 	 

املسعود
سلطان مبارك نغيمش الشمري	 
سلمان مساعد خلف الدوسري	 
سندس امين خالد احمد محمد 	 

الرويشد
شيخة ناصر صباح املال	 
عالية نايف عقاب زبار مطلق 	 

العتيبي
عبدالرحمن خليل زينل	 
عبدالرزاق ضويحي الضويحي	 
عبداهلل سالم بهبهاني	 
عبداهلل غامن عبداهلل الغامن	 
عبدالوهاب صقر التركيت	 
عبدالوهــاب عبداحلميد كاظم 	 

بوشهري
عبدالوهاب عوض العنزي	 
علي محمد نوذري	 
فاطمة اسماعيل رضا عبدالهادي 	 

عبداهلل
فاطمة طارق محمد العبداهلل	 
فهد وليد يعقوب العلي	 
لطيفة احمد سعود احلسن	 
محمد ابراهيم محمد اخلزام	 
محمد بن خالد بن طالب العامري	 
محمد صالح الدين محمود عبده	 
محمد عبداهلل العجمي	 
محمد محمود تركي البطاينة	 
محمد مهلهل جاســم محمد 	 

مهلهل الياسني
محمود زياد مصطفى عبداجلواد	 
مروة جاسم شاهني الدشتي	 
مروة ســعود عبدالعزيز علي 	 

احلرز
مصعب جاسم علي الفيلكاوي	 
ابراهيم سليمان 	  منيرة صالح 

علي الهويدي
مهدي فهيد سعد العجمي	 
مهدي منديــل جعفر عبداهلل 	 

احلداد
ناصر بدر سعد املطيري	 
ناصر مشعل احلمد	 
نواف زكريا محمد حنيف مراد	 
نور عبدالعظيم حســني أحمد 	 

فالح
يحيى عثمان خالد عثمان اليحيى	 
يزن عماد عبداحلميد الزبن	 
يعقوب عبداهلل حسن الشواف	 
يوسف عدنان عبيد العنزي	 

ماجستير في الهندسة املدنية
احمد صالح عوض جراد عايد 	 

الصابري
اسماء طارق ارحمه حسني صقر 	 

اللحدان

العوضي
شريفة نواف مزيد مسند دهيس 	 

املطيري
علي عبداللطيف حسني جاسم 	 

الراشد
علــي عودة منصــور صافي 	 

الشمري
فاطمــة عدنان ســعد محمد 	 

اخلطاف
فاطمة محمد حسني عبداهلل باقر	 
فرح نبيل حسني احمد راشد 	 

الراشد
فهد خالــد محمد هادي خلف 	 

العازمي
الفي مروح الفي العازمي	 
لولوه عمر احمد حسن محمد	 
محمد عيد مرزوق مطلق دخنان 	 

العازمي
مرمي عبداهلل مرشــد شقران 	 

العنزي
منار عبدالسالم احمد عبداهلل 	 

الكندري
ابراهيم فارس 	  منيرة نبيــل 

الوقيان
ناصر عبداهلل فهيد حمد العجمي	 
نور يعقوب محمد يعقوب مجرن 	 

البنوان
نوف فاضل عايد ذهب الشمري	 

ماجستير في القانون اخلاص 	
احمد مطلق غامن عماش منيع 	 

املطيري
اسرار عبداهلل غضبان عبداهلل 	 

غريب
انوار مشعل محمد غامن محمد 	 

جمران
جمانة عدنــان طالع مضحي 	 

املضحي
حنان فيصل حسن علي محمد 	 

الكندري
خديجة فهــد عبدالنبي غلوم 	 

االبراهيم
دانا متعب نــدا متعب عوض 	 

احلربي
دالل عبداهلل غالب دليم محمد 	 

الدوسري
ابراهيم 	  دالل فاضل عثمــان 

قشاط عمر
دالل محمد سعد العتيبي	 
رهف نايف مجبل الشمري	 
روان احمد خليل ابراهيم علي 	 

الشطي
زينب ابراهيم علي كرم	 
ابراهيم محمد 	  عائشــة وليد 

املعجل
عبدالعزيز فارس مزيد قنيفذ 	 

الوعالن
عبداللطيف خالد ابراهيم جاسم 	 

الشطي
عبداهلل سعد مطلق محمد راشد 	 

العميري
عبــداهلل فارس مزيــد قنيفذ 	 

الوعالن
فاطمة محمد يوسف طه أحمد 	 

اليوسف
فوزية سعود عبدالكرمي ابراهيم 	 

احملارب
في حمد مبــارك حمد هادي 	 

الزوير
كنوز رجا محمد هادي محمد 	 

النمران
نوره ســعود عبداهلل حمدان 	 

الشمري
ياسمني جاســم محمد سالم 	 

السبيعي
يوسف مجبل جيجان ضحوي 	 

العنزي
مجال اآلداب

دكتوراه في التاريخ
دالل ناصر عامر عبداهلل عوض 	 

املطيري
عبدالعزيز فيصل علي حسني 	 

حاجيه
فيصل سالم ساكت العنزي	 
فيصل عبداهلل ملحم العجمي	 
محمد حضرم حسن السهلي	 
مي محمد رزوقي الشراد	 
ندى عادل احمد منصور احلجي	 

ماجستير في التاريخ
حامد سالم علي احمد ادريس	 
حنان فهد عويض خشــمان 	 

املطيري
رزان وليد مساعد الطبطبائي	 
عبدالعزيز فرحان مفرج فيصل 	 

الهاجري
عبداهلل فاضــل حمزة عباس 	 

محمد القالف
عبداهلل فالــح طليحان الهيلم 	 

الشمري
فاطمة ناصر علي محمد علي 	 

العسيري
فهد سعيد محمد املطيري	 
محمد اســماعيل علي حيدر 	 

اسماعيل
محمد سعود محمد مفلح رشيد 	 

العازمي
مرمي طالل ظاهر نصار مطلق 	 

الشريعان

ماجستير في هندسة الكمبيوتر
اجب فخر الدين علي حسني	 
احمد محمد املهدي الكردي	 
ابراهيــم عبدالغفور 	  اســراء 

العوضي
اشواق بنت دغيم بن طويرش 	 

الظفيري
آمنة عبداهلل حمد محمد الراشد	 
اناف جمال مصطفى الزهير	 
انفال صادق يعقوب القالف	 
بتول حســن عبدالرســول 	 

اسماعيل
بشــاير مهدي هامــل مهدي 	 

العجمي
خالد باسل عبداهلل املندي	 
دانــة محمد معتــز صبحي 	 

التيناوي
رزان عصام اسماعيل الفار	 
رقية احمد زيد محمد فالح	 
رواء مطلق محمد املطيري	 
زهراء طالب السلمان	 
زينب يوسف رجب علي	 
سجيدة حســني محمد سجاد 	 

سجاد مياة
سعد جهاد فهد الهاجري	 
عــالء عبدالســالم محمــد 	 

عبدالسالم عيد
علي كمال سليم كلكاوي	 
فرح خالد علي اخلزام	 
مبارك احمد مبارك احلصم	 
مروة قنديل محمد قنديل	 
مرمي احمد اسحق اتش	 
معارج عبدالرزاق علي العبيد	 
مناير حماد براك حماد هادي 	 

العجمي
مناير يوسف صالح احملطب	 
ناصر جهاد فهد الهاجري	 
جناة قاسم حسني	 

ماجستير في الهندسة الصناعية والنظم
آمنــة خالد عبداهلل ســليمان 	 

الدهش
دالل مشهور عبداهلل فهد املشعان	 
سارة نعمة يوسف دايخ	 
سارة ضافر سلمان العصيمي	 
سمر نبيل عبدالفتاح قرطم	 
شريفة خالد عبداللطيف رمضان 	 

اجلابر
عباس احمد عبدالرسول خلف	 
عبدالعزيز فهد سالم عبداحملسن 	 

العراك
لينة اسامة يحيى حمدان	 
هبة جاسم محمد مهنا محمد	 

ماجستير في هندسة البترول 	
افراح حميد عبدالزهرة مشعل 	 

العبداهلل
حسني علي ابراهيم علي حسني 	 

املزيدي
رانيا عبدالرحمن اســماعيل 	 

محمد عبدالرحمن الصغير
سلطان خالد دويعر	 
شهد وليد يوسف عبداهلل محمد 	 

الكندري
عايدة عبداهلل محمد عواد عيد 	 

العنزي
عبدالرحمن عبداهلل شــبيب 	 

شريف
عبدالعزيز بن فرحان بن سلمان 	 

الشمري
فاطمة عبدالصمد مختار اسد 	 

بهمن
جلني خالد فهد عبدالكرمي املعراج	 
مالك صالح بركة سعد محمد 	 

السعيدي
محمد عدنان حسني االستاذ	 
محمد غازي فيصل الربيعان	 
محمد ناجي حجي عبدالرسول 	 

العيدي
مرمي صالح عبداهلل عبداللطيف 	 

القالف
ناصر عمــاش محمد عبداهلل 	 

العجمي
نهى محمد سلطان السلطان	 
نورة حمد عواد سالم الشمري	 

ماجستير في الهندسة امليكانيكية
احمد علي عيد مصلح صويان 	 

املطيري
احمد فوزي عبــداهلل احلمد 	 

اخلميس
اسراء جاسم محمد عبدالرضا 	 

الصالح
اسماء عايد يوسف مرشد عايد 	 

الشمري
باقر سالم حبيب	 
بدر احمد حمدان املطيري	 
بــراك فهد عجمــي الوردان 	 

الشمري
جابر معيض فنيخر العنزي	 
حليمة حســن شاهني يعقوب 	 

الفيلكاوي
ابراهيم 	  حمد طالل عبــداهلل 

احلوطي
حمد طالل عمران العمران	 
حوراء بدر علي جاسم	 
خالــد وليد خليفــة فهد علي 	 

الطبيخ
دارين محمد فهد القشعان	 
راشد سعد الديحاني	 

آالء محمد رمضان مجاهد	 
أمينة احمد راشد علي محمد 	 

باش
آية امين علي عبداحلميد سعد	 
احلامد وليد حامد سعد عبداهلل 	 

الهران
حصة يوسف عبداهلل حمدان 	 

العنزي
حمد منيزل جاسر العنزي	 
دانة ســالم عبداهلل سالم مهنا 	 

اخلشان
دالل حمد خليفة عيد فهد الهيلع	 
دالل طامي حمود منصور حمد 	 

الهاجري
ابراهيــم حمود مناور 	  رهف 

احلبيني
روان محمد خليفة راشد محمد 	 

الشحومي
رمي منصور راشد فهد الراشد	 
سامي عمر سالمة مسعد	 
شــهد يعقوب عبداهلل محمد 	 

الرشدان
شيخة حماد هندي حماد هندي 	 

العجمي
شيخة مشــاري محمد احمد 	 

اخلليفي
صديقة باقر طالب كاظم بهبهاني	 
صفية عبدالرحمن شمس الدين 	 

صالح
صيتــة تركي هبــاس غزاي 	 

العتيبي
عائشة هاني محمد عبدالعزيز 	 

الهولي
عائشــة حمد عبداهلل يوسف 	 

الكندري
عبــداهلل عبدالعزيــز محمد 	 

املطيري
عبدالرحمن سامر الساطي	 
عبدالرحمــن عبــداهلل محمد 	 

العنزي
عبــداهلل عــادل عبدالرحيم 	 

احلمداني
عبــداهلل غنيم محمــد دعيج 	 

الركيبي
عبداهلل مبارك مطلق الرشيدي	 
علي جنيب عبداهلل املسلم	 
علي عبداهلل حمود اخلالدي	 
عنود محمد زيد مبرك الشتلي 	 

العازمي
فرح محمد محســن جاســم 	 

العنزي
فضة محمد سعد محمد العتيبي	 
جلني جابر احمد حســني علي 	 

كمال
ليلى بــدر ناصر محمد صقر 	 

البريكي
محمد خالد محمد عبداهلل عثمان 	 

الدخيل
الســيد محمد 	  مروان عصام 

حسني
ابراهيم شــاهني 	  مرمي جمال 

الربيع
منار محمد عبدالرزاق املخيزمي	 
موضي سعود صعفك فهد بيان 	 

العتيبي
مي ســليمان ادبيان سليمان 	 

املطيري
مي محمد عبداهلل فراج محمد 	 

العدواني

ميثة هيف حجرف حبيب هيف	 
جنالء حامد عبداللطيف الوزان	 
باتل 	  نورا صالح محمد حباب 

الرشيدي
هبة ياسني طعمة	 
هبة يحيى محمد حسني علي 	 

سبتي
هديل محمد علي ابراهيم عبيد 	 

العتيبي
هناء محمد احمد علي الصالح	 

ماجستير في الهندسة الكيميائية
السيد 	  أحالم مصطفى حسن 

أمير محمد ســيد محمد مهدي 
القزويني

أبوســريع 	  احمد عبدالرحمن 
احمد عويس

ااحمد فالح فهد ســعد سالم 	 
البيدان

احمد منصور احمد الفيلكاوي	 
بدر عبداملجيد عبداحلميد احمد 	 

بوحمد
حســني علي عبــداهلل محمد 	 

السرهيد
حمود بن مالهــد بن جنيف 	 

الدهمشي
دالل عماد سالم املندي	 
دينا عادل عثمان ابراهيم حسن 	 

بوعركي
روان جاسم محمد حاجية حسن	 
شمالن بدر صالح علي الصالح	 
شــيماء عادل عبدالستار 	 

املؤمن
عائشة حمود دغمي دابي جازي 	 

املطيري
عباس محمد عبداحلميد الصفار	 
عبداهلل محمــد محيل محمد 	 

الصالل
عبدالوهاب جاســم محمد بن 	 

ناصر
فهد احمد عواد حالوب ضيدان 	 

اخلالدي
فهد عبدالهادي محمد القحطاني	 
ماريا فادي االفيوني	 
مايكل ثروت صبحي ملك	 
محمد صالح حسني احمد حسني 	 

الشمالي
محمد فهد محمد العتيبي	 
معجــب الفــي عايــد عجاج 	 

العنقودي
منيرة يوسف عبداهلل العتيقي	 
نادي علي القاعوري	 
نور راشد مساعد راشد روضان 	 

الشنفاء
هناء حسني عفر غثيث اخللف	 
وفاء حسني محمد خلف الفهد	 
يوسف ذيب علي العجمي	 

ماجستير في الهندسة الكهربائية
ابراهيم راشد سعد املانع	 
أثير محمد ناصر جعيثن زياد 	 

العتيبي
احمد عادل محمد العتال	 
اســراء فيصل ياسني يعقوب 	 

مال اهلل
اسيل خالد الفي مبارك صقر 	 

العتيبي
آمنة فوزي مفرج مزبان فالح 	 

الزهاميل
اميان حسني علي عبداهلل علي 	 

البحراني

أسماء 932 طالباً وطالبة مقبولني في برامج الدراسات العليا بجامعة الكويت
للعام اجلامعي 2019 - 2020 وعقد لقاء تنويري لهم 3 سبتمبر

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة األربش الگرام
لوفـاة فقيدهم املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

احلاج/ عبداالمير عبداهلل حسني األربش
»بوعبداهلل«

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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بتول ابراهيم صفر علي مراد 	 
أشكناني

جراح طارق ناصر احلربي	 
خالد نايف خليل حمد	 
زينب سالم علي منصور علي 	 

الصراف
زينب سالمة دخل العنزي	 
زينب مراد حبيب علي حسني 	 

اخلياط
طليبة عادل عيسى املناعي	 
عبدالوهاب باجس محمد ديراويه	 
عبدالوهاب جاسم محمد املعلم	 
عبدالوهاب وليد مساعد السيد 	 

الطبطبائي
علي انور جعفر املزيدي	 
علي محمد ابراهيم اجلريدان	 
غســق مصطفى عبدالرحيم 	 

دشتي
فارس وليد عبداحملسن محمد 	 

الرويح
فاطمة حيدر جعفر طاهر حسن 	 

املسري
فاطمــة فهد محمد ادغيشــم 	 

الدغيشم
فرح زياد عبدالسالم عبدالسالم	 
فيصل شريان سعد السبيعي	 
فيصل عبداهلل راجح املخيال	 
قيروان خالد عبداهلل الهاجري	 
كرمي احمد علي نور الدين	 
مآب صالح محمد القطيفي	 
مارينا عماد جبرة جندي	 
مرمي صالح محمد جاسم العزران	 
مستورة فهد حمود هاجد نهار 	 

املسيلم
مشــاعل مجبل بريز ســواد 	 

املطيري
نعيمة بدر سعود اجلاسم	 
نور ابراهيم محمد عبد علي	 
نور خالد نوري علي السالمة 	 

الفضلي
نور محمد عبداللطيف جاسم 	 

السجاري
نورة حمود فهد حمود فرحان 	 

الزعبي
نوف خالد احمد االنصاري	 
هدى نادر حسن محمد صرخوه	 
وفاء جبار حاجية حسني حيدر	 
وليد خالد نهابة حمادة	 
ياسمني طالب رشدي الصالح	 

ماجستير بهندسة التحكم بالنظم 
والعمليات

احمد عامر منور هالل	 
افراح بنت عبداهلل بن ابراهيم 	 

الطريف
حنني هشام الدين فتحي محمد	 
زينب يعقوب محمد االحمد	 
سارة عدلي صالح الشاويش	 
سليمان عائد سليمان حنن	 
عفراء يوسف بطيحان املطيري	 
فاطمة شهاب بسيس السالمة	 
فرح حسن محمد صالح حسن 	 

الكندري
مجال التربية

ماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط
احمد ابراهيم باجن بوغو	 
آمنة محمد جفني العازمي	 
انتصار صالــح هزاع حالوب 	 

اخلالدي
حترير سلطان مزيد محمد مزيد 	 

الديحاني
دالل جزا خلف غازي مغيران 	 

املطيري
دالل حسن حمود سليم	 
شيخة نصر سالم حسن حسني 	 

آل هيد
فاطمة عبدالرحمن آل بن علي	 
فاطمة عمــاش عوض عماش 	 

العتيبي
فاطمة فرج محســن عايض 	 

املطيري
فجر علي عيد شــلهوب نابي 	 

العازمي
لطيفة شــريف ســيد محمد 	 

يوسف
مبارك فهيد شالش احلجرف	 
معالي مطلق ضبيب علي سليمان 	 

الهولة
منال محمد مطلق الشمري	 
منى محمد جبر عيد املطيري	 
منى محمد خالد سليمان املسما	 
مها خالد مجبل عيد فهد الهيلع 	 

العازمي
مها فهاد محمــد فهاد محمد 	 

النويعم
هنادي حسني خليف	 

ماجستير في اإلرشاد النفسي املدرسي
أفنان حمود احمد طامي املقاطع	 
امثال ســعود شريان حمدان 	 

الشمري
حنان فرحان ســلطان سعيد 	 

بوفرح
خلود عايد عامر املطيري	 
دعــاء مناحي دغــش صياح 	 

املطيري
عنود صالح عبداهلل احمد العلي	 
فاطمــة احمد جاســم عباس 	 

الكندري
مــرام عبداهلل نهــار عبداهلل 	 

الهاجري
مرمي يوسف عبدالعزيز محمد 	 

احلوقل
معالي راشد جديع سالم بتال 	 

الهاجري
ماجستير في أصول التربية

افراح سعود خلف محمد حدران 	 
العتيبي

أمل جزا خلف غازي مغيران 	 
املطيري

انوار محمد فهد املشوط	 
انوار محمد حسن محمد يوسف	 
انوار مروح الفي العازمي	 
بشــاير حمود ســعود مبرج 	 

العازمي

ضحى برجس جابر علي حسن 	 
املطيري

غادة محمــد محمد علي عايد 	 
الهاجري

مرمي عدنان شعيب راشد البكر	 
ماجستير في علم النفس

أســماء علــي عبداللطيــف 	 
عبدالغفور

حصة صالح مبــارك الدملاني 	 
العنزي

حصــة عبدالــرزاق محمــد 	 
عبدالرزاق

رباب اياد خلف	 
روان حمد شلوا الديحاني	 
زهراء محمود حبيب عباس	 
شوق طارق جاسم سهيل	 
طيبة جاسم محمد الزيد الناصر	 
عبير أنور احمد الناصر	 
غالية سهيل حاجي عبدالهادي	 
مجد عباس خالد الديحاني	 
نور عبدالعزيز احمد الرشيد	 
نورة سالم شجاع العجمي	 
نوف عبداحلميد عبداحملسن 	 

العمار
هاني عباس علي القالف	 

املاجستير في علم االجتماع
زينب الســيد عبــاس علوي 	 

خميس
ابراهيم محمد حسن 	  ســارة 

الصراف
غدير عجران محمد فهد عسكر 	 

العجمي
لطيفــة احمــد ابراهيم حمد 	 

السريع
مرمي عبداللطيف فهد عبداللطيف 	 

الفهد
مرمي فهد دخيــل حماد غتر 	 

احلربي
مجال العلوم وهندسة احلاسوب

ماجستير في نظم املعلومات 
احلاسوبية

ابتسام جمعان مبارك مرزوق 	 
العازمي

احمد علي دوخي شبو	 
اسماء وليد ابراهيم محمد مبارك 	 

التوره
اميان عبدالعزيز سفر املؤمن	 
حوراء انور سلمان صالح الهزمي	 
رمي سالم صالح سالم عبداهلل 	 

اجليران
رمي طارق علي عبداهلل الفوزان	 
فاطمة عدنان علي بدر علي خان	 
ليلى حســني جمعة ســعيد 	 

السناوي
موضــي محمــد عبدالعزيز 	 

عبداحملسن املجبل
ابجاد 	  مي عبداهلل مجبل ذعار 

املطيري
ماجستير في علوم احلاسوب

ابراهيم فيصل الكندري	 
آية محمد عبدالوهاب الديب	 
حنان سعود عبداهلل الشمري	 
رند بسام زيدان يونس	 
زهراء عدنان حاجي علي احلسني	 
ضاري احمد محمد حوتري	 
عبدالرحمن محمد عمران عبداهلل 	 

حسن زيد القالف
علي عبداهلل عبدالرحمن معرفي	 
علي محمد عامر خير اهلل	 
علي هاشم عبداهلل املوسوي	 
فاطمة محمد علي العنزي	 
هدى حجاج عالي العازمي	 
ياسمني احمد جعفر	 
يوسف احمد يوسف العبداهلل	 

ماجستير في تكنولوجيا املعلومات
آالء حيدر علي اسماعيل	 
اسماء اسماعيل عبداهلل محمد 	 

اسماعيل الهاشمي
جميلة راشد ناصر عبيد محمد 	 

العجمي
حفصة جمال عبدالرحمن عبداهلل 	 

املهنا
حميدة صالح حســني محمد 	 

حسني الفيلي
خديجــة اســماعيل رضــا 	 

عبدالهادي
دعاء ثامر موسى الشمري	 
سالم زيد خلف حجر هيالن 	 

العنزي
شيماء فهد احمد حسني احمد 	 

اخلضري
شيماء ناصر هزاع خلف العنزي	 
ضحى عبداهلل حمود الشمري	 
طاهرة عبدالرسول اسماعيل 	 

احمدي
عادل احمد عبداهلل احمد العمر	 
عائشــة عبداهلل احمد محمد 	 

السويلم
عائشــة عبداحملســن عجيل 	 

العجيل
عبداهلل علي بالل مرشد	 
عبداهلل يحيــى عبداهلل محمد 	 

اشكناني
فاطمة تركي شــخير عبداهلل 	 

العنزي
فهد احمد محمد ناصر املطر	 
جلني يوســف خالد ســعود 	 

عبدالعزيز العنجري
ماجد مطلب رجعان سعود	 
محمد باسم محمد محمد	 
محمد مدغش محمد ســعود 	 

شغبان العجمي
مرمي جاسب عبداحلسن املهدي	 
نورة مبارك معجب سالم جبر 	 

الهاجري
نورة مسعد محمد سعد عايض 	 

املطيري
مجال الدراسات العليا

ماجستير هندسة البترول واجليولوجيا
احمد محمد فتحي الشرقاوي	 
امل خالد ابراهيم خزام سرور 	 

العتيبي
جمانة فهد عبداحلميد محمد 	 

جميلــة عوض ســاري دابي 	 
املطيري

رفعة فالح محمد فالح الدلك	 
زهراء عبدالكرمي احمد حسني 	 

بوعباس
ســارة عبداهلل عيــاد املعاود 	 

املطيري
ســارة محمد موســى محمد 	 

عبداهلل
سارة معدي مهدي دليم سعود 	 

العجمي
شهد فهد خليف محمد حردان 	 

العتيبي
لطيفة ســعود مرزوق معجب 	 

املطيري
مرمي رشــيد مطلق محســن 	 

الغواص
منيرة عايد فالح حزام متعب 	 

السبيعي
جند احمد عايض سرور راجح 	 

العتيبي
نورة علي حسني الرديني	 
هيا حمد صالح حســني عقل 	 

العنزي
هيا عيد فالح العازمي	 

ماجستير في املناهج وطرق التدريس
امل محمد نفل سعدون نيف 	 

العدواني
اميان خالد جهز العتيبي	 
حوراء ناصر عبداهلل علي	 
رمي متلع عزاب قطيم عفار حيار 	 

العتيبي
ريهام فهد عبيد محمد عويض 	 

العصيمي
شيخة مسعود عبداهلل محمد 	 

العجمي
عبطة ثاير حميد مانع	 
فاطمة عماد سالم عبدالهادي	 
ثاني سالم 	  فجر محمد مسلم 

الوهيدة
فرح حسني عباس حسني قاسم	 
مرمي حسن عبداهلل مال اهلل	 
مرمي خالد حمد العازمي	 
مرمي خالد خزام حمدان احمد 	 

احلمدان
مرمي عبدالرحمن محمد احمد 	 

كندري
مرمي كاظم محمد عبدالرضا	 
مناهل علي عربود شــنوف 	 

الراشد البذالي
نورة صالح محمد اخلضر	 
نوف نادر شيتان العجمي	 
هيا صالح ابراهيم الزيداني	 

مجال العلوم اإلدارية
ماجستير في التمويل

احمد محمود احمد عبدالرحمن 	 
القبندي

بزه ناصــر عبدالعزيز مبارك 	 
بن ناصر

خالد عبداحملسن صالح الذربان	 
رمي فالح ســمير فالح عامر 	 

املطيري
زينب عباس علي عباس غلوم	 
ســارة فهد ســالم يوســف 	 

احلميضي
عبداهلل بشير مرحوم محمد	 
عبداهلل مساعد سالم العبداجلادر	 
فرشاد فرجام خواجة ني	 
لطيفة جمال عبداخلالق النوري	 
مرمي محمد حسني محمد سعد 	 

اجلبلي
منال محمد حماد حمود العدواني	 
نورة عذبي سالم العلي الصباح	 
ياسمني ياسر بودستور	 

ماجستير في إدارة األعمال
احمد خالد اسماعيل االنصاري	 
اجني كامل عبدالبديع السعدني	 
انس عمر احمد البدوي	 
انفال احمد عياف محمد العياف	 
جاسم محمد علي ميرزا	 
جنان نبيل حامد السيد ماسك 	 

الغربللي
جوان جمال طالــب عبداالله 	 

القناعي
حسن علي حسن مشاري حسن 	 

البدر
حصة خالد عبداهلل يوســف 	 

العبدالهادي
حمود محمد حمــود ابراهيم 	 

الهاجري
حنان عبدالرزاق عبداهلل الرميان	 
خالد منيف محروت الهذال	 
خالد وليد صبحي عبداخلالق	 
خالد وليد عبدالرحمن عبداهلل 	 

الرويح
خليــف عائد خليــف عيادة 	 

الشمري
داليا عماد حلمي عياش	 
دانة عبدالعزيز مشاري العبيدان	 
دانة علي كمال حسن علي كمال	 
دالل سعود عبدالعزيز الفريح	 
دالل عادل ماجد بورسلي	 
دالل عبدالعزيز عبداحملســن 	 

الدعيج
دالل علي عبدالوهاب حمد محمد 	 

القالف
دالل محمد ناصر عبداحملسن 	 

املريشد
راكان نايف ابراهيم الهاجري	 
رغد عيسى زيد محمد عبداهلل 	 

الصقعبي
رنا عبدالكرمي ثنيان عبدالكرمي 	 

الغامن
رنيم امير رضيه	 
زهير نزيه عزت صالح	 
زينب عباس اسماعيل عباس 	 

التميمي
ســارة دبيان عوض رويضي 	 

املطيري
سعود خالد محمد احملسن	 
سكينة وائل كاظم القالف	 
ســلمان عبدالهــادي حمزة 	 

السلمان

ســليمان ســعد محمد كميخ 	 
العازمي

شهد محمد عبداحملسن عبداهلل 	 
املرشد

شيخة يوســف عبداهلل علي 	 
شاهني الغامن

افتخار احمد سلطان 	  صهيب 
احمد

طالل فيصل محمد عبدالعزيز 	 
السنعوسي

عالية فالح ســمير فالح عامر 	 
املطيري

عايشة بدر ناصر عبداهلل املرشد	 
عبدالرحمن وليد خليل الساعي	 
عبدالعزيز فيصل عبداللطيف 	 

الفوزان
عبداهلل مرزوق ابراهيم العبودي	 
علي عارف علي سليمان ناصر 	 

العريفان
فاطمة علــي عبداحلميد علي 	 

الصالح
فهد عبداهلل عبداحملسن شومي 	 

العدواني
فيصل بن مســاعد بن صالح 	 

العازمي
مبارك جاســم مبارك جاسم 	 

املباركي
ابراهيم راشــد احمد 	  محمد 

الهارون
محمد جمال العبداملنعم	 
محمد رضوان الفيصل	 
محمد ســامي داود سليمان 	 

اجلراح
محمد حسن حمزة محمد حسن 	 

الشواف
مــرمي احمد عبــداهلل محمد 	 

الشرقاوي
مرمي صباح بدر خالد سلمان 	 

الصباح
مصعب فالح صالح العنزي	 
معاذ طارق هاشم العلوي	 
مالك محمد غريب	 
منى عبدالعزيز هوشان عبداهلل 	 

املاجد
منيرة محمــد غصاب محمد 	 

الزمانان
نور طعمة الرفاعي	 
نــورة خالد ابراهيم حســني 	 

العوضي
السيد مالك 	  ورود نبيل حامد 

الغربللي
وضحة سلمان محمد الدالمة	 
يوسف علي حسن علي	 

ماجستير في احملاسبة
احمــد احلميــدي ضيف اهلل 	 

القحص
ادهم ياسر البلخي	 

باسل محمد ناشي العجمي	 
جوى احمد عبدالعزيز عثمان 	 

العيسى
حصة مفلح نافع رويشد ديكان 	 

الرشيدي
زين فوزي سليمان القصار	 
زينب محمد شعبان علي	 
سعدون عماد سعدون صالح 	 

املطوع
سلمى هاشم مساعد الطبطبائي	 
عائشــة وليد احمد ســليمان 	 

السويح
فاطمة اســامة علي مال حسن 	 

الناصر
فاطمة فيصــل جمعة محمد 	 

علي تقي
فهد جمال عاشور حسني احمد 	 

كنكوني
لولوة محمد حمد الشايجي	 
محمد خليل بشارة جالد	 
منى عادل عبداحلميد سلمان 	 

املوسى
ناصر بدر ناصر احمد ســعد 	 

املنيفي
ناصر محمد سالم السالحي	 
نوراياد شمالن احمد البحر	 
نورة جمال ســعود ناصر بن 	 

عيد املطيري
املاجستير في االقتصاد

اسامة عبداهلل محمد الدخيل	 
حسام محمد منير اللكود	 
دانــة خالد ســليمان خليفة 	 

بورسلي
روزة بنت ســعود بن حمود 	 

الرميان
عبدالرحمن بــدر عبدالرحيم 	 

االنصاري
عبداللطيف عبدالعزيز محمد 	 

الفارس
عثمان خالد عبدالرحمن الفارس	 
فارس عبداهلل محمد عبدالعزيز 	 

الفارس
فاطمة جناح احمد ابراهيم بكر	 
محمد احمد عبدالعزيز املعجل	 
محمد عبداهلل ابراهيم البديوي 	 

السبيعي
مرمي سامي يوسف عبداهلل املهنا	 
ميساء فضل اهلل رشتني	 
هلبان عدنان عبدالكرمي عبداهلل 	 

الهلبان
هنا خالد محمد احمد الراشد	 
وسمية ساجت محمد العنزي	 
يوســف عبداحلميد يوسف 	 

الهاشم
الدبلوم العالي في اإلدارة العامة

أبرار مــداهلل مجبــل جريو 	 
الرشيدي

انوار علي جريد املطيري	 
ثامر عبداهلل فهد فهيد العنزي	 
خدى امبوب	 
رمي عادل جاســم محمد ماجد 	 

املاجد
زينب فالح عبدالرحمن حسني 	 

الفودري
سعاد يعقوب عشبان العنزي	 
سعد فارس لهمود رويحل فهد 	 

الشمري
سلمان مطر املطيري	 
شــيخة محمد عبداهلل محمد 	 

شعبان
قادر اسماعيل بدماص	 
مرمي احمد اسفنديار حسن قاسم	 
وضحا هادي عبــداهلل هادي 	 

العجمي
مجال العلوم االجتماعية

ماجستير في دراسات املعلومات
آالء عيسى ناصر الظفيري	 
اسماء مفرج سبهان الديحاني	 
افنان امير عرب	 
انس جامسو	 
أنوار رحيم عطية العتيبي	 
بيبي عادل حسني الراشد	 
جابر اسماعيل صالح مسري	 
جاسم جواد عبدالنبي صفر	 
جماله بــدر عبدالرحيم محمد 	 

العوضي
جمانة طالــب علي عبدالكرمي 	 

عبداهلل
حسن علي حسني الشمالي	 
حســني محمد عايش محمد 	 

احمد احلمد
خلود وليد جابر عبداهلل	 
دالل عبداهلل فهد عبداهلل الصالح	 
راشد جمعة راشد جمعة راشد 	 

بوفتني
رحاب عادل عبدالهادي العازمي	 
روان حســني ســعد عبداهلل 	 

اجلمعان
رمي صالح يعقــوب خميس 	 

الغريب
زينب ابراهيم حســني حسن 	 

محمد
زينب ســيد عبداملجيد سيد 	 

غريب رجب
سليمان جليل ابراهيم حسني	 
شــروق عدنان عيد جعيالن 	 

الزعبي
شهد محمد الناصر	 
شوق سيف احمليني	 
عبدالرحمن علي صالح يوسف	 
عبدالعزيز احمد علي عيســى 	 

االنصاري
عبدالعزيــز كمــال ســعود 	 

الضفيري

عهد جاسم محمد خليفة احمد	 
فاطمة بنــت فالح بن خضير 	 

الشمري
فاطمة محمد حمد فهد املضحي	 
قيروان كمــال عثمان عبداهلل 	 

االيوبي
لطيفة سليم خالد املذن	 
مبارك حمدان مبارك فهد علي 	 

العازمي
محمد عادل منصور اخلليفي	 
محمد فرحان رمضان محمد 	 

الشمري
مرمي سليمان ســعيد ناصر 	 

الفيلكاوي
مرمي عبداهلل مرشد نابي زايد 	 

الدويلة
مشــاري عبدالوهاب عبداهلل 	 

الروضان
منيرة سليمان سعود عبدالعزيز 	 

املفرح
منيرة قديــر عبدالرزاق قدير 	 

القديري
موضــي احلميدي بجاد ذياب 	 

املطيري
ميرفت عادل احلفناوي	 
نورة سعد عبداهلل علي املطيري	 
نورة فالح مهنا معدي عوض 	 

الديحاني
نورية عبداهلل سليمان العجمي	 
يوسف احمد عبدالرضا بن صفر	 

ماجستير في العلوم السياسية
أنوار سعود راشد خلف	 
دمية متعب محمد البطي	 
رحمة مانع محمد العجمي	 
زعابي عمر زعابي الزعابي	 
زهراء عدنان عبدالرضا شكر اهلل	 
سمية محمد مبارك الرميضي	 
عبدالرحمن مشــهور جليعب 	 

السعيدي
فاطمة سالم عيدان احملميد	 
مبارك صالح مبارك عبداهلل	 
مبارك منير مبارك السهلي	 
مرمي محمد عودة اخلالدي	 
نهى فهد عبيد العصيمي	 
هدى غالم قادر بات	 
هديل مفضل عيد عبداحلكيم	 
ياسمني سعد عويد أبا القلوب	 

ماجستير في اجلغرافيا
أسرار عبدالرحمن احمد ياسني 	 

الشايجي
الرقيب 	  اســماء عبداهلل خالد 

العازمي
حسني احمد حسني خلف محمد 	 

قمبر
حنان بنت جابــر بن نغيمش 	 

الدوسري
دانة جابر حسني جاب الكريبي املري	 

حسني عبداهلل محمد الصايغ
دالل نبيل ابراهيم عبدالعزيز 	 

عباس القالف
زينــب عدنان محمــد غلوم 	 

اسماعيل اخلاجة
سارة عادل مطلق مزيد فالح 	 

اجلويدان
عبداهلل خالد عبداهلل حســن 	 

عبداهلل اشكناني
علي عبدالهادي حسن السمني	 
فــوز عبدالعزيز عبدالرحمن 	 

سليمان الفرهود
منال غالب ذعــار زيد غيام 	 

املطيري
نورة عماد جاسم محمد عبداهلل 	 

بوراشد
ماجستير في علوم األرض التطبيقية 

ونظم املعلومات اجلغرافية
الطاف هادي رجا حويل صالح 	 

رجا السهلي
انوار احمد هادي فرحان هادي 	 

احلربي
جنان خليل اسماعيل محمد 	 

حسن اسماعيل
عبداهلل عايد نهار الذايدي	 
فاطمة يوسف عثمان ابراهيم 	 

محمد القليش
فهد مطر ضيف اهلل العنزي	 
محمد رفاع محمد الرومي	 
نورا رشيد احمد محمد احمد 	 

الرشيد
ماجستير العلوم البيئية

جمانة حسني مالك حسني علي	 
خالد ســعود عبــداهلل خلف 	 

عبدالعزيز املخيزمي
خالد السيد محمد السيد نوح	 
دالل حسن خليل حسن عبداهلل	 
روان حسن عبدالرحمن محمد 	 

رستم محمود
زينب جعفر زينل	 
سمر جالل الدين عبدالوهاب 	 

سالمة
شريفة خالد زيد مجبل ناصر 	 

العريفان
شماء محمد سعدون مرزوق 	 

احلميداني
شهد خالد حمد حمود اخلالد 	 

املكيمي
عائشة مهزع صالح مهزع ذعار 	 

الديحاني
عبداهلل حسن اسد حيدر	 
عبداهلل موســى علي عبداهلل 	 

علي اجلعفر
عبدالهادي خالــد عبدالكرمي 	 

محمد حسني الصالح
علي عادل عبدالعزيز علي احمد 	 

بهبهاني
فاطمة عبدالعزيز فيصل نصار 	 

جنم بالم
كوثر عادل احمد محمد علي 	 

عبدالرسول
محمد جاسم محمد العجيل	 
مرمي علي عواضه	 
منال احمد شكحان سعد الطلح 	 

العازمي
منيرة راشــد محمد درويش 	 

الدرويش
منيرة مطلق سعد مطلق محسن 	 

الوطري الرشيدي
مهدي حامد عبداحلميد كاضم 	 

محمد علي آل رشيد
نور عدنان غزال	 
نور محمد فايز الذربان	 
هديل ياسر السعدي	 

ماجستير في البيولوجيا اجلزيئية
حال وليد محمود حمدان	 
عبدالعزيز مطر فيروز شايع	 
مرمي وليــد خالد حمد محمد 	 

الهدلق
نشــمية دودان عبداهلل عواد 	 

الشمري
الدبلوم العالي في التمويل االسالمي

إميان عبدالعزيز محمد عبداهلل 	 
احلمد

ابراهيم محمد سالمة 	  بسنت 
اجليار

بيبي زينب سيد شبير حسيني	 
جواهر مختار ياسني	 
حصة ناصر حسن منصور 	 

عوضه السبيعي
رزان محمد باسم عبدالكرمي 	 

ابراهيم غربيه
سارة مسلم فالح العازمي	 
شــريفة علي ناصــر محمد 	 

عبداهلل الزايد
عادل ماهر عبود	 
عبدالعزيز عبداللطيف حمد 	 

الشطي
عبداهلل جاسم محمد علي صالح 	 

املجيبل
علي احمد سعيد العطياني	 
غدير رحيم جاسم عبدالرحمن 	 

اخلالدي
فاطمة عبداهلل حســني غلوم 	 

علي غضنفر
فاطمة علي محمد حسني طالب 	 

املال
فاطمة محمد موسى عواد محمد 	 

احلسيني
فرح نواف سالم عبداهلل حمود 	 

احلماد
لطيفــة فريد راشــد محمد 	 

الشبلي
محمد جاســم محمد شعبان 	 

اسماعيل الفودري
مخلــد صنت متعب شــرار 	 

املطيري
منصور ناصر مدلول اخلالدي	 
نورة الفي عبداهلل احلربي	 
هدبه دبشي علي الرشيدي	 
وضحة ملفي غريب احلربي	 
وضحة سلمان محمد سليمان 	 

البحو

أسماء 932 طالباً وطالبة مقبولني في برامج الدراسات العليا بجامعة الكويت


