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يالعلميالكويت1111342 يزبيدةابراهيم خليل الشلب 
207896.185محمد نزار الحلوان 

212898.487أحمد وليد بركاتحسنهابراهيم وليد بركاتالعلميالكويت2100982

200692.854هاشم الكشيرامنةاحالم حمدان الحبيبالعلميالكويت3111778

206295.451ابراهيم العمرمنتىهاحمد خالد الموزانالعلميالكويت4110706

201193.074مهران سالمةرنااحمد يوسف السيدالعلميالكويت5111872

180383.471عبد الرحمن عبود الخلبفهشمسهاريام محمود الخليفهالعلميالكويت6231860

213098.592فاطمة ونوسةناديااسامة احمد الشاميالعلميالكويت7110598

154971.691مهاال مشمشعبيراسامة نور الدين هنديالعلميالكويت8111875

كاويالعلميالكويت9110729 كاويفداءاسماء حسام الير 189087.487هيام الير

210597.416خالد عبود الجوالننورةاسيل حامد السالمالعلميالكويت10101523

183484.907سليمان الشعارحناناصالة عبد الرحمن شعارالعلميالكويت11111344

150369.559ال يوجدفاطمةاالء محمد السالمهالعلميالكويت12102126

جسالعلميالكويت13110707 جسكاملهالحسام خلف الي  166977.228الفيصل الي 

ا ايهاب السهويالعلميالكويت14102067 206295.427روي فادي السهويمهاالفير

210097.21جيسيكا نبيه جرجسساميهالياس نبيه جرجسالعلميالكويت15101273

207495.981سماح فضليههناديامجد ماهر قني العلميالكويت16110728

ه محمود صباغالعلميالكويت17111780 وزامير 205995.31وائل حلبفير

يالعلميالكويت18101516 213999.004محمد حسير  الجلمزينبايالف مأمون الشلب 

202793.9أنطوان سيمونميايلي أنطوان سيمونالعلميالكويت19121357

206695.628عبد هللا الفرحاناملايه عبد الرحمن الدندلالعلميالكويت20110708

204094.407رامي أمير  عبد السالمهناديإيلير  واثق مواس رشيدالعلميالكويت21100956

205695.186محمد حسير  محمدعائشةأحمد حسير  محمدالعلميالكويت22101517

154971.709محمد ضاحي الزاملفطومأحمد ضاحي الزاملالعلميالكويت23101263

209596.987خالد شاشيطسمرأحمد عبد االله شاشيطالعلميالكويت24101264

يالعلميالكويت25101524 يهبهأحمد عمار الزعب  200592.779بالل أحمد الزعب 

يالعلميالكويت26121638 يعيدهأحمد محمد الحمد الحاح  195390.412أحمد حسير  الحمد الحاح 

188487.219أكرم عيىس الشيطإكرامأحمد محمد العيرالعلميالكويت27101266

180283.426عبد الرحمن عبد الرزاق عياشفاطمهأحمد نارص عريعرالعلميالكويت28101518

161574.735حسام ركان الشاهير سعادأري    ج ركان الشاهير العلميالكويت29101750

192889.247سهام الدوغريحياةأسامه أحمد عبد هللاالعلميالكويت30101261

ة مازن العليالعلميالكويت31101546 214399.179دريد حمدي الحريريهياأمير

203494.152فادية محمد معادهويدةأمينة حسن المحجلالعلميالكويت3210831

يالعلميالكويت33101262
ر
212898.493حسام سليم زقزقمنالأنس بسام السوق

189987.905خالد عبود الجوالنعذيةأنسام عامر الجوالنالعلميالكويت34100960

212998.557نعم صفوان الحاج عمرسنيةآالء أحمد بياسهالعلميالكويت35101267

209296.806فاطمة أحمد شحادةابتسامبانة عبدالمعير  تركمانالعلميالكويت36131292

يالعلميالكويت37110709 202093.491هبه شاكوشسمربانه غسان حشر

170578.922خالد صالحأملبدر حمود هويسالعلميالكويت38101275

191988.802مجد زاخوهندةبدر كامل زاخوالعلميالكويت39121358

213098.574آالء محمد زياد الحباسنور القوتليبدور فراس النصالعلميالكويت4010813

205294.987احمد العياشامالبراءة ايوب العياشالعلميالكويت41110606

205595.128انس رساجنجالءبراءه نارص السيد مطرالعلميالكويت42111783

ى االسد قني العلميالكويت43110710 214599.264غصون النوارصةامنةبشر

ي حج ابراهيمالعلميالكويت44111971
 
183084.697سومر البوديناديهبالل صاق

210997.638باسل فادي قاهريةهناءبالل فادي قاهريةالعلميالكويت45100962

214399.171محمد عيىس محمود حالقعلياءبهاء محمود ريسالعلميالكويت4610822

كيابتسامبيان احمد الحميدالعلميالكويت47102065
205695.162هناء عامر الحميد حميد الي  

210097.201مريم عبد الرحمننجاحبيان عبدو العليالعلميالكويت48121359

208396.391صفا الحريريساميةتسنيم جمال الحريريالعلميالكويت49121360

210897.558وليد عبد هللازهرةتسنيم خالد عبد هللاالعلميالكويت50110600

215299.627باسل فردوسيلبب تسنيم صبحي فردوسيالعلميالكويت51121363

211697.917عزت جاد الكريم عبد الخالقنداءتميم مالك عبد الخالقالعلميالكويت52101520

يالعلميالكويت53101683
يمب جاسم رشيد المطب 

203694.237عبد الكريم عباس المطب 

يغاليهجالل زاهر صمصمامالعلميالكويت54111388
214999.486محمد لطف 

200292.678محمد هيثم عكوميساءجنان ايمن عكوالعلميالكويت55111788

188187.044صبا الصدقةغادةجب  عبد الوهاب الصدقةالعلميالكويت56111925

يالعلميالكويت57110635
يمنالجودي محمد عمار جزمان 

206295.434منار جزمانر

201193.098شادي الجملكارولير جوزيف الياس سيمونالعلميالكويت58121361

200992.981هدى اسماعيل عبدهللاسوسيحاتم أيمن عبدهللاالعلميالكويت59101279

يالعلميالكويت60110727
يشذىحارث احمد المنف 

212998.528غيث المنف 

205995.296لم خليلعبيرحازم يارس خليلالعلميالكويت61231868

206295.461رأفت حاج ياسير نجاححسام عبد الرزاق حاج ياسير العلميالكويت62110634

207596.023عبير علي حسير سعادحسام علي حسير العلميالكويت63100983

ي عيىسهالحسام مهند المرصيالعلميالكويت64101280
212198.162أحمد محمد هان 

192889.244رزان سلماندانياحسن احمد سلمانالعلميالكويت65110631

قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
 
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ق

 
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إىل مفاضالت القبول الجامعي ق

ي   وحسب التسلسل األبجدي وللفرعير  العلمي واألدن 
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما
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197291.297ال يوجدميحسن محمد علي سويدانالعلميالكويت66101891

190388.087يارس عماد زينوماجدةحسن مروان العليالعلميالكويت67101281

 علي الكسارالعلميالكويت68110726
161374.64عماد الدين طه الشالشذبحهحسير 

212298.217محمد عبدوسهامحسير  مرهف عبدوالعلميالكويت69110650

193989.745احمد خالد سيد حورانسناءحال احمد الخايرالعلميالكويت70101294

190788.246تيم شموسميساءحال خلدون كوكاشالعلميالكويت71111790

يحال فؤاد مثقالالعلميالكويت72100963
202893.845نتاىلي محمد علي دبورةأمان 

يالعلميالكويت73100965
201693.297هندي عبد النارص الهنديحنانحمزة أسعد الخطاب القروان 

164876.29عنود عبود الحسير منالحمزة حسير  الحسير العلميالكويت74101682

205495.09هيا محمد ديوبعائدهحمزه سنجار محفوضالعلميالكويت75101847

178982.778جمعه الجاسمفاطمةحنان جاسم الجاسمالعلميالكويت76111793

199292.198محمد رضا الزيرعبيرحنان جوزر الزيرالعلميالكويت77110711

209496.902لجير  نضال جي مهاحنير  نضال جي العلميالكويت78101309

وطرزانخالد جمال روميةالعلميالكويت79100984 215099.537ملهم حسن عير

162575.203مريم الداهوكخولهخالد محمد الداموكالعلميالكويت80111340

يخديجةخالد محمد غنومالعلميالكويت81110626
215199.546عهد حوران 

175581.22محمد عثمان أحمد النارصفوزيةختام نجم الدين النارصالعلميالكويت82101003

202593.722صفاء الحريريمنارخنساء هيثم الحريريالعلميالكويت83121365

208796.594محمد فاضل بظضياءخير الدين محمد بهاء الدين دوخهالعلميالكويت84111389

207896.179دعاء يوسف النعمهفدوىدارين محمد النعمهالعلميالكويت8510839

يالعلميالكويت8610845 يجوديدانه حافظ السبسب  215899.899عيىس محمود السبسب 

212398.273معاذ الخرسانايماندانه حامد الخرسانالعلميالكويت87110602

193789.633عابد شيخ خليلهناديدانه عماد شيخ خليلالعلميالكويت88232075

205695.177امير العنداريدينادانه فريد العنداريالعلميالكويت89110712

214999.485سارة حنا وستير جلوريادانييال حنا وستير العلميالكويت90101260

197191.248محمود اليحترفهداوود سليمان الحسنالعلميالكويت91111341

يالعلميالكويت92101313
يعبيردعاء حسن دوالنر

161974.928حسان محمد دوالنر

177882.31عبد الكريم احمد المحمدكاملةدعاء علي العلي الحمدالعلميالكويت93101310

211097.639عبد العبد هللاسناءدعاء محمد العبد هللاالعلميالكويت94110636

212198.181أية موس حمدعفافدعاء موس حمدالعلميالكويت95100985

ةدلع خالد كيكيالعلميالكويت96100966 213698.873خالد أحمد كيكيسمير

192989.301ريتسا باسل سطاسالنادوناي فرزات وجوخالعلميالكويت97100967

211297.75دانة مأمون حمزةجهينةديمة مأمون حمزهالعلميالكويت98100986

209396.89امير ابو شعررهفذكاء هيثم ابو شعرالعلميالكويت99110604

يالعلميالكويت100131287 202693.778اسماء علي الحسير فاطمهراشد خالد الظاهر العي  

204694.687قاسم محمد اميطررابعةراما علي اميطرالعلميالكويت101101680

مالعلميالكويت102101678 202693.773ثائر يوسف أبو عونرجاءرتاج محمود الي 

209096.735رافت الساريخلودرجاء احمد الساريالعلميالكويت103111346

207095.816ابتسام عبد اللطيف عبد هللاغاليةرحاب فرحان الشحاذالعلميالكويت104101315

215499.679اسماعيل يحبر شحودلبب رحيم يحبر شحودالعلميالكويت105101961

مير  بهجت شبشولسناءرشا بهجت شبشولالعلميالكويت106101676 215199.556نير

214299.144يشى القطيفانايمانرضا محمد القطيفانالعلميالكويت107111339

204094.435يحبر زياد ماردينليكوكبرغد زياد ماردينليالعلميالكويت108231863

194590.039غسان أحمد الخلفعائشةرغد عبد العزيز البدويالعلميالكويت109101318

ة ارشيدبسمةرغد مرعي شبيبالعلميالكويت110111408 208496.479سمير

193089.309سوسن نرصسوسنرغد مصطف  رباحالعلميالكويت111110597

164075.887رند المقدادمجدرماح فراس المقدادالعلميالكويت112111795

ه العبدهناءرنيم منير العبدالعلميالكويت113111347 212098.105شهير

يالعلميالكويت114101674 203694.257عذره حمود العيالنصبحهرهف صياح مطلق حميد العي  

211297.739مرعي الفري    حسهامروان خليف العليالعلميالكويت115111402

212698.417احمد الحالقسعدهروان سامي الحالقالعلميالكويت116111348

ه العبدهناءرؤى منير العبدالعلميالكويت117111343 210797.51شهير

يالعلميالكويت118111350 208396.41ماهر ابو هيالنةديماريتا اندره كسير

211097.641خالد المحاميدعبيرريم حسن المحاميدالعلميالكويت119111351

197191.224غير واضحفداءريم علي أبو عباسالعلميالكويت120121410

يمنتىهريما محمد ابا زيدالعلميالكويت121111352
214199.075عمر الجهيمان 

215099.533جعفر اسماعيلوفاءزين العابدين مهند اسماعيلالعلميالكويت122110724

206295.437حسير  ونوسريليامزين علي العليالعلميالكويت123111338

214299.147عبد المنعم محمد األخرسغاليةسارة عبد اللطيف األخرسالعلميالكويت124101521

159773.907نبال حسن جزائريفايزهسارة مازن الظفريالعلميالكويت125102068

يعبيرسارة محمد غياث شاهير العلميالكويت126121414
201693.3نزي  ها القبان 

ية نوحميساءساره سامر اللحامالعلميالكويت127111922 213398.735خير

193589.568زينب محمد بعلبكيجهانساره مأمون بعلبكيالعلميالكويت128102090

213598.818احمد بدرانخالدهساره محمد بدرانالعلميالكويت129111353

206095.369مرفت كريمرغداءساره محمد سليمالعلميالكويت130111797

6/2



يالفرعمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
اسم المفوضاسم األماالسم الثالث

مجموع التفاضل

(مفاضلة عامة)

معدل التفاضل

(سوري غير مقيم)

قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
 
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ق

 
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إىل مفاضالت القبول الجامعي ق

ي   وحسب التسلسل األبجدي وللفرعير  العلمي واألدن 
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما

206595.563فاطمة طرادلميسساره محمد طرادالعلميالكويت131110607

2160100ابراهيم عنقهفريالسامر عبد هللا عنقهالعلميالكويت132111877

210497.397روان الخليفهحليمهسامر منديل العبد هللاالعلميالكويت133110582

213098.574وصال غرسالويخلودساندي حسام الدين مرعيالعلميالكويت134110595

ةسلسبيل صالح العليالعلميالكويت135121416 197691.452فراس الصالحمنير

207195.859ممدوح سعد القاعدجهانسلم بسام القاعدالعلميالكويت136101672

214699.346خرص  خير الدينزاهياسليمان خالد حمشوالعلميالكويت137110589

ة كمال معتوقالعلميالكويت138121418 ة عبدهللا معتوقسناءسمير 215599.761سمير

يليناسهام حسام الدين الموشليالعلميالكويت139101522
205695.159حسير  تركمان 

211998.075رمضان محمد باللسومرسوزان أكرم يوسفالعلميالكويت140131288

210697.494حمده الحريريسميهسولير  انس الحرير يالعلميالكويت141111354

203494.145الحكم بديع األحمدهدىسومر ماهر الشخيرالعلميالكويت142100987

178682.665محمد الدخيلخالصةشام حامد المحمدالعلميالكويت143111878

208396.394خديجة المحمد المصطف منارشام خالد المحمد المصطف العلميالكويت144121442

208896.631هاشم اسعد رزوقنهلةشام موس الحمادةالعلميالكويت145231798

يفه محمد الدلليالعلميالكويت146101670
يفه محمد الدلليسلوىرسر

208396.41رسر

177181.951سامي أحمد الفالولرندهشعاع إياد الهبشهالعلميالكويت147102064

206895.705بثينه حصيهروضهشهد احمد حصيهالعلميالكويت148111798

197591.409ال يوجدفوزيةشهد شاكر الحسير العلميالكويت149102066

211697.929خديجة الخلفحنانشهد عماش الحسير العلميالكويت150110713

نا فايز األعشعائشةشهد فايز األعشالعلميالكويت151101959 167177.322مير

178982.792ناهدة عبد القادر عبد الرحمنناهدةشيماء خليفة عبد الرحمنالعلميالكويت152101749

207195.868دعاء عشوايفضهشيماء محمد العشوايالعلميالكويت153110588

211197.71سعاد محمد حنيفةميادةشيماء يارس االديبالعلميالكويت154102069

205294.999حسن سليمانابتهاجصالح حسان حيدرالعلميالكويت155111337

207796.128ورد دعبولفاتنصبا عبده دعبولالعلميالكويت156231870

177482.111محمد الحسير حمدةصبحي محمد الحسير العلميالكويت157111881

208696.549حمد فرحان الداموكعائشةصفا ابراهيم الحمادةالعلميالكويت158231801

213999.008محمد الحاج سليمانكاتياصفاء منذر نابلىسيالعلميالكويت159110714

202593.718الفت طيبالفتصفيه فرح عينيهالعلميالكويت160111918

196490.924محمد امير  محمدايمانضح انور احمدالعلميالكويت161110715

208496.45حسام الحراكيغيداءعباده عدنان المحمدالعلميالكويت162111404

18970عماش الهنديذجميلةعبد الباسط عماش الهنيديالعلميالكويت163111428

يالعلميالكويت164100958
يهاجرعبد الرحمن جمال البلح 

208596.484بهاء الدين نور الدين البلح 

152470.54إيمان سالم السليمانفاطمةعبد الرحمن سالم السليمانالعلميالكويت165100969

212698.396رمضان أحمد الخلفكافيهعبد الرحمن صالح حمدالعلميالكويت166101322

يالعلميالكويت167131290
215799.828محمد حسير  الجلمدانياعبد الرحمن عيىس عطاهلل الصباغ الدهب 

201793.336زكريا موس الرشيدنجاحعبد الرحمن محمد الرشيدالعلميالكويت168101669

197091.189محمد سهيل الخبازهندعبد الرحمن محمد خير مرتض العلميالكويت169111885

ي دركلالعلميالكويت170111883
ي دركلدانهعبد الرحمن محمد هان 

18520محمد هان 

206095.341عثمان حمود سيف الدينعشيةعبد الرزاق اسعد رمضانالعلميالكويت171101320

19540عماش الهنيدينشميهعبد الزراق عماش الهنيديالعلميالكويت172111886

176981.867علي حسنودادعبد السالم علي اشحيمةالعلميالكويت173121443

174080.531عبد العزيز احمد ابراهيمفاطمةعبد العزيز احمد ابراهيمالعلميالكويت174101970

161674.805علي العبد هللاشعاععبد العزيز الياس العبد هللاالعلميالكويت175111387

178682.641عبد العزيز حسن الحنيتنومةعبد العزيز حسن الحنيتالعلميالكويت176101744

201193.096احمد خوىليتمامعبد الكريم محمد حويرالعلميالكويت177111386

يالعلميالكويت178110722
يرغدةعبد هللا طلحه القبان 

215299.596رغد القبان 

190888.301هيا هالل طحانمائدةعبد هللا عمر الحسير العلميالكويت179101324

 خوىلينشينعبد الهادي حاتم الشعارالعلميالكويت180100971
204494.609غفران مصطف 

196490.897علي الفنتشعائشهعبدهللا حمد الفنتشالعلميالكويت181121444

يالعلميالكويت182131286 يخنساءعبدهللا عبد الرحمن فواخرح  213198.651إبراهيم سليم فواخرح 

195890.609محمد عكاشهأسمهانعبدهللا غازي عكاشهالعلميالكويت183121445

170078.698ريتسا باسل سطاسالناعبدهللا فرزات وجوخالعلميالكويت184100970

211397.788دالل فرحان الداموكخديجةعبدهللا محمد الحسنالعلميالكويت185101519

يالعلميالكويت186131289
يعبيرعبدهللا محمد برهان 

187586.774محمد ايمن محمد جهاد برهان 

192789.174مروه حجازياسماءعثمان صايل العمرالعلميالكويت187111816

191888.764ايمان محمد عدنان النجار الشهير البوابرن عدنان خالد النجار البوابالعلميالكويت188100972

يالعلميالكويت189232081
196891.107ماهر الشاميرؤىعشتار فيصل المتب 

210897.571محمد عثمان حامدضياءعلي باسم حامدالعلميالكويت190100973

198191.689دعاء علي عشاويفضهعلي محمد العشاويالعلميالكويت191131291

200492.759شهد محمد سعيد الحطاب الحسنسهامعلي محمد سعيد الحطاب الحسنالعلميالكويت192231857

204294.51عبد الملك أيمن سميطةمديحةعلي ياسير  طعمةالعلميالكويت193100974

203894.316هيفاء نارص الصبحهيفاء الصبحعماد عبد اللطيف األحمدالعلميالكويت19410827

210797.53ابتسام ياسير  الحموياديبهعمر ابراهيم الدقاقالعلميالكويت195100988

6/3



يالفرعمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
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قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب
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ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ق

 
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إىل مفاضالت القبول الجامعي ق

ي   وحسب التسلسل األبجدي وللفرعير  العلمي واألدن 
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما

173180.118عبد الرحمن خلف هللا غضبانضميهعمر اعبيد عبد هللاالعلميالكويت196231861

207996.223محمد اياد شحادةودادعمر محمد عمار شحادةالعلميالكويت197232093

159073.596عبدهللا عواد المديدميسانعواد أسامه المديدالعلميالكويت198102088

182584.488عبير جحاكاترينغصون لينا صهيب جحاالعلميالكويت199111427

166577.04روعه رسورمهاغفران عبد هللا رسورالعلميالكويت200111800

215799.845أحمد محمد رضوان شيخ القهواتيةروضةغب  عامر مسكير العلميالكويت20110825

212998.545ابراهيم محمد المهاوشليناغب  محمد المهاوشالعلميالكويت20210818

203194.015تغريد مازن حمدروعةغيث مازن حمدالعلميالكويت203100975

187686.85محمد خلوفمنالفاتن محمد االحمرالعلميالكويت204111914

207996.215رأفت عبد الحميد حاج ياسير آالءفاروق عبد العزيز األحمدالعلميالكويت20510828

213498.762شيماء مصطف  ماهرهناديفاطمة جمال ماهرالعلميالكويت206100976

يالعلميالكويت20710804
يفاطمة بطيخفاطمة محمود فواز ترمانيب 

213098.596مصطف  محمود فواز ترمانيب 

ي الحملعائشةفجر عبد العزيز العويدالعلميالكويت208101668 193089.316احمد حرون 

174180.569حال زياد الحجليسكريةقيس زياد الحجليالعلميالكويت209101775

204194.45حاتم الشيخ عليفلكقيس محمد الشيخ عليالعلميالكويت210121446

209296.827عمر محمد دقوريمنالكرم محمد دقوريالعلميالكويت211100989

211497.838حسام محمد الحراكيأسماءكنان إسماعيل الحراكيالعلميالكويت212100990

205395.042عبد الكريم المحمدكاملةكوثر علي العلي الحمدالعلميالكويت213121447

210697.472حسن شبيبدانيهالنا وائل عطاياالعلميالكويت214101663

204994.861بشار ابو الذهبفاتنهلجير  فياض االسماعيلالعلميالكويت215111406

211097.655عماد تالجاقباللجير  محمد تالجالعلميالكويت216110637

207896.18دلع علي دبورههولدهلم جمال عبد النارص دوغوطالعلميالكويت217100991

214699.337ضح احمد قاسمشذاليل سالمه دعاسالعلميالكويت218100992

209897.104عبد الرزاق بزبوزغفرانلير  اكرم بزبوزالعلميالكويت219110638

215399.645هناء العماشوساملينا هاشم العماشالعلميالكويت220110639

201693.298فريد مرعيمايدهليون ميشيل مرعشليالعلميالكويت221111385

211397.816مرة شمهفدوىمالك محمد نور غاىليالعلميالكويت222110587

210497.405فضيلة محمود الحاج عليخلودماهر محمد وليد الحاج عليالعلميالكويت223100993

فتمايا عيىس الشقوفالعلميالكويت224111802 214899.417نايف الشقوفمير

214799.36عال غسان المسالمهسحرمجد الدين غسان المسالمهالعلميالكويت225100977

يالعلميالكويت226111336 يرنامجد سهيل زريب  212398.261صوفيا زريب 

يالعلميالكويت227100994
ر
يريممجد عاصم عبد الباق

ر
20430عمرو عاصم عبد الباق

209296.844رضاء التبانايمانمجد غسان التبانالعلميالكويت228110721

يةمحمد ابراهيم السعديالعلميالكويت229111382 182784.569امنةالسعديخير

ي حسنالعلميالكويت230110586 ي حاح  ي حسنمؤمنةمحمد ان  196691.009سامر حاح 

181583.985ايمن الرمدانفاطمةمحمد احمد الرمدانالعلميالكويت231111887

214299.153زبيده عبد الكريمميساءمحمد اسامة محمد ايالز عبد الكريمالعلميالكويت232111384

175481.176عبد القادر الخاوندينورمحمد اياد اللحامالعلميالكويت233111383

اتالعلميالكويت234100995 اتاخالصمحمد ايمن النصير 199592.342محمد رافع النصير

204594.654سامر يحبر بكوربتولمحمد حازم غنامالعلميالكويت235100996

168678.041عصام الشحاداتوصالمحمد حسام الشحاداتالعلميالكويت236111815

160674.314عماد الدين قاسم طه الشالشغازيةمحمد حسير  الكسارالعلميالكويت237100978

167677.563عبد الرحمن عبود الخليفةسعدةمحمد خالد الحسنالعلميالكويت238102122

209797.062ايات محيسنرنامحمد خالد بركات محيسنالعلميالكويت239110719

200392.722هادي سمير القاسمهدىمحمد سمير القاسمالعلميالكويت240100979

214899.423محمد عثمان النارصختاممحمد شهاب احمد العيدالعلميالكويت241110594

208796.584محمد صالح لؤي الديكربابمحمد صالح لؤي الديكالعلميالكويت242121611

215499.696هال عديهدىمحمد عبد المنعم عديالعلميالكويت243110625

175581.218أسماء الحسنعائشهمحمد علي عويضهالعلميالكويت244121448

215099.525مب  عبد الكريم قاروطمنالمحمد عمر موسالعلميالكويت245100997

192389.023محمود المحمداسماءمحمد فارس خالد المحمدالعلميالكويت246110623

212398.279محمد الغالولندىمحمد فهد غالولالعلميالكويت247110621

198491.806موفق موسانعاممحمد قاسم موسالعلميالكويت248110592

211697.925دعاء شعبانشفاءمحمد ماجد روميهالعلميالكويت249110619

يالعلميالكويت250110617 ينائلهمحمد مالك عبد اللطيف القتان   القتان 
214199.084محمد معير 

همحمد محروس محمد سعيد نور الدينالعلميالكويت251110614 208396.41محمد اغيد نور الدينامير

204294.512فاطمة عبدهللا محمودفاديهمحمد محمود عبدهللاالعلميالكويت252101664

يفيحاءمحمد موس قاسهالعلميالكويت253110720
215199.546فيحاء قبان 

196490.902محمد حبابهريمامحمد نور وسيم حبابةالعلميالكويت254111335

212198.18شيماء فرحانمجدمحمد يزن غسان فرحانالعلميالكويت255110610

محمد يزن نضال السلوميالعلميالكويت256111333
199392.223تسنيم السلوميتمارص 

فالعلميالكويت257131293 175681.286عبدالعزيز جهاد عوادفطيممحمد يوسف مشر

213698.855بدور السعديسميحةمحمدنزار محمد معير  السعديالعلميالكويت258110612

208596.514جودي مصطف  بشبشعائشةمحمود مصطف  بشبشالعلميالكويت259101660

207996.242إيناس رياهناءمرشد ثائر رياالعلميالكويت260121449
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190288.013محمد علي غناممهامروة سعد غنامالعلميالكويت261100998

210097.204فرات عبير الويسسعادمريم حامد العلي الويسالعلميالكويت262111804

210097.182محمد أحمد المحمدشمسهمريم عبد الكريم االحمد المحمدالعلميالكويت263131285

194890.148خالد الخصاونةصباحمريم محمد ابو زيدالعلميالكويت264111912

195690.527ضياء عدنان قطليشهياممزون منذر الجاموسالعلميالكويت265101656

يتحالعلميالكويت266111814 207295.908سالف فاتحكنانهمصطف  ايمن رسر

يالعلميالكويت267110608
يفاطمةمصعب حسام معربان 

209697.019عبد الرحيم معربان 

182384.363طارق مهاوشربيعهمعاذ محمد الجاموسالعلميالكويت268232098

204594.641بثينة حميةرويدةمالك حسان الحمدالعلميالكويت269111974

212098.106بالل عيىس اللباداسمءمالك عيىس اللبادالعلميالكويت27010837

 علي محمدميسونمالك مالك محمدالعلميالكويت271100999
205595.134محمد أمير 

204294.495امير السليمحوريهمالك محمد السليمالعلميالكويت272111400

213298.676خديجة العيناويماجدولير ملك جمال العيناويالعلميالكويت273110640

209596.968عمران الحمدودادمنار ثامر الجابرالعلميالكويت274111381

195290.364ساره مهند برغلخزاممنار مهند برغلالعلميالكويت275101734

212398.256دريد حمدي الحريريهيامناي مازن العليالعلميالكويت276101002

ي االبراهيمالعلميالكويت27710829  علي الصورخلودهمب  ناح 
212898.484حسير 

213298.663مروان ابو حراجنادينمنيا وليد بشارالعلميالكويت278111398

يدانيةمها رائد الفير العلميالكويت279111395 203694.221عبج االله االيون 

201993.46ابراهيم السيد الجباويرانياموس صباح الجباويالعلميالكويت280101525

167477.459ال يوجدحوريهموس محمد الخليفالعلميالكويت281100980

188987.432فهد الرفاعيدرهقانمي شكري الرفاعيالعلميالكويت282111907

214899.437هبه جبارهمجدميس محمد جبارهالعلميالكويت283111394

199892.476محمد حنيفهايمانميس محي الدين حنيفهالعلميالكويت284111393

214499.228عبد هللا الضاهرغيداءميس معن الضاهرالعلميالكويت285110641

192288.973راغدة كرازرزاننبيل سامر كرازالعلميالكويت286110585

196690.985احمد سيد حورانسناءندى احمد الخايرالعلميالكويت287111392

يرجاءنذير حسام الدين قسومهالعلميالكويت288121450
215699.782محمد سمير دادو اخرسان 

يالعلميالكويت289121451
يمنالنسيب حسن قلدون 

211097.644نشين قلدون 

200592.786شخضينجاحنور احمد ابراهيمالعلميالكويت290110584

203093.957عليان طريمشمطيعةنور اكرم طريمشالعلميالكويت291110643

ينشيننور الدين زياد الحسنالعلميالكويت292231852 207596.06نور محمود قلعح 

21180محمد جمال رياض العيىسحناننور الهدى فؤاد بنونهالعلميالكويت293102092

192489.034موس وحودميساءنور الهدى مصطف  وحودالعلميالكويت294232088

214899.438والء موفق بيطارهدىنور اياد الزيدانالعلميالكويت295101000

212998.525أحمد حسير  العوضأملنور جاسم النمرالعلميالكويت296231865

يالعلميالكويت297111903 162175.017وائل خاطرلينانور حسن الصلب 

206595.557جاسم محمد عطافاطمةنور حسير  العدوانالعلميالكويت298100981

يخولةنور عبد هللا ملكالعلميالكويت299110645
211798.004خالد عىسر

210997.619نمر سليمميسوننور فرحان خليلالعلميالكويت300111391

194890.173رئيفه عبد الرحمن السلومينادياهبة الرحمن أحمد السلوميالعلميالكويت301101325

211998.057علي عمر حوريةخولههبة هللا علي حوريهالعلميالكويت302101659

211998.057علي حوريهخولةهبه هللا علي حوريهالعلميالكويت303111897

207495.974كفاح العليعبيرهبه حمود العليالعلميالكويت304110716

205395.034بدر المصطف  البدرحليمههبه خليفه البدرالعلميالكويت305111901

206495.523سورية العبدجميلةهبه علي العبدالعلميالكويت306110717

182284.332ساره العويدحمدههدى عبد الحليم العويدالعلميالكويت307110718

213798.929وليد روتومب هشام طه روتوالعلميالكويت308111809

161774.825علي االشقرحليمههالل محمد التجارالعلميالكويت309111805

208896.662رنيم محمد أيمن الدادهايمانهند بسام الرفاعيالعلميالكويت310101001

210997.611ضياء سيدحلهيا علي حافظالعلميالكويت311111896

ي المرجةسمرهيا محمد عماد قاريالعلميالكويت312121452
211097.644دعاء بب 

20190دانة هيثم كشتورفههيا هيثم كشتوالعلميالكويت313101547

172879.975عبد هللا عكلهسوريةهيفاء عبد هللا عكلهالعلميالكويت314110647

214699.307شهد عطارصباحوجد عبد الحليم نرص عطارالعلميالكويت315110583

190788.275زكريا يحبر حسنهفدوىيارا محمد حسنهالعلميالكويت316121639

ي الشبابالعلميالكويت317111889
167877.669محمد الشيابفرياليامن لطف 

ة ارشيدمريميزن توفيق ارشيدالعلميالكويت318111891 201793.352سمير

213498.765ايه عديهاليزن صفوان عديالعلميالكويت319121453

197591.426بدر المصطف بدريهيسمه خليل خليفهالعلميالكويت320111787

212798.456يعرب يوسف الغانمنواريعرب عماد الغانمالعلميالكويت321101398

يالعلميالكويت322110590 209396.863محمد الجلمزينبيمان مأمون الشلب 

169778.519علي العبد هللاشعاعيوسف الياس العبد هللاالعلميالكويت323111380

205294.995ياسير  خالدخديجةيوسف حسن خالدالعلميالكويت324121408

201893.416زهير يزدهامليوسف زهير يزدهالعلميالكويت325111331
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يالفرعمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
اسم المفوضاسم األماالسم الثالث

مجموع التفاضل

(مفاضلة عامة)

معدل التفاضل

(سوري غير مقيم)

قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
 
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ق

 
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إىل مفاضالت القبول الجامعي ق

ي   وحسب التسلسل األبجدي وللفرعير  العلمي واألدن 
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما

يالعلميالكويت326111328
ينواليوسف محمد الحسان 

200392.692لجير  الحسان 

يالكويت327231855 178089.875عبد المنعم مصطف  المرصيليناارساء محمد المرصياألدن 

يالكويت328101269 187194.461سارة حسان الباشاندىآالء حسان الباشااألدن 

يالكويت329111355 156278.839خالد البليليرويدهخالد وليد البليلياألدن 

يالكويت330232072 195798.817نرص موس باشاشذىرؤى غزوان موس باشااألدن 

يالكويت331101745 159980.74هشام احمد العليعلياءشيماء زيدان حسناألدن 

يالكويت332100968 169685.647يشى رفيق حناويهدىعبدهللا بشار العكاوياألدن 

يالكويت333231856 170185.884زينب عبد الكريم شتاترتيبةعبدهللا نعيم حمودياألدن 

يالكويت33410787 175688.665رنا محمد باكيرفريالعلي محمد باكيراألدن 

يالكويت335102111 19110ال يوجدماريةملك وائل ملصاألدن 
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