
 

 
 
 

 
ag@moj.gov.kw  ايميل اإلدارة  Fax: +965 - 24913361  Tel.: +965 - 24629909 

 

                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  5/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األحد املوافق 
 االســـــــــــم م
 أبرار فالح الفي جزاء 1

 إبراهيم محمد عبدهللا فهد 2

 أحالم خالد محمود الطويل 3

 أحمد خالد عيد بن زايد 4

 أرشيد صالح رشيد الرقدان 5

 اسامه عبدهللا نجم العبدهللا 6

 إسراء فؤاد فهد العبد الجادر 7

 أسماء ثامر دايس الشمري  8

 آالء فاضل حاجيه علي صغير 9

 البندري ناصر محمد العتيبي 11

 صباحًا ( 22) الساعة  5/9/0202يوم األحد املوافق 

 االســـــــــــم م
 الجازي مساعد عادل السعيدي 11

 الدانة عبدهللا منصور العجمي 12
 الرتاج سامي محمد شتيل 13
 أميرة خالد عبيد العصيمي 14
 إيمان شريف محمد العوضي 15
 ايه مرضي صباح الفدغم 16
 أبرار حمد إبراهيم العنزي  17
 أحمد إبراهيم خليل العيد 18
 أحمد إبراهيم عبدالرحمن الباز 19
 أحمد أنور أحمد البنوان 21

 

http://www.pp.moj.gov.kw/
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 
 صباحًا ( 9) الساعة  6/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األثنني املوافق 

 االســـــــــــم م
 أحمد بدر عبدهللا الوهيب 1

 أحمد مهدي علي حسن 2
 أروى الفي راشد العازمي 3
 اصالة أحمد علي العلي 4
 ألطاف فالح عواد العنزي  5
 أماني محسن محمد المطيري  6
 أمينة جاسم علي بوزبر 7
 أمينة محمد عبدهللا الفيلكاوي  8
 أنس محمد ناصر المعيلي 9
 أنفال أحمد محمد النجدي 11

 صباحًا ( 22) الساعة  6/9/0202يوم األثنني املوافق 

 االســـــــــــم م
 أنور خالد راشد المليفي 11

 آالء عبدالرحمن أحمد البلوشي 12
 آية معجب عبدهللا العجمي 13
 بتول محمد رافد المطيري  14
 بدر أمان سالم عبدهللا 15
 بدر رشيد خالد الردعان 16
 بدر عبدالعزيز مهلهل الياسين 17
 بدر وليد عبدالكريم العودة 18
 براك عادل عبدالرزاق الدوسري  19
 بسمة جاسم محمد العمر 21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  8/9/0202الشفوي واملقابلة يوم األربعاء املوافق اإلختبار 
 االســـــــــــم م
 بسمة عبدالرحمن يوسف الفضالة 1

 تركي مبارك هاجد العازمي 2
 ثامر عادل ماجد بورسلي 3
 جابر محمد غنام الحسيني 4
 جاسم طالل جاسم الشيباني 5
 جمانه فالح عبدهللا العالطي 6
 جنى مشعل حميدي الظفيري  7
 حامد أحمد يوسف السعيد 8
 حسن فيصل حسن األنصاري  9
 حصه خالد جهيم المطيري  11

 صباحًا ( 22) الساعة  8/9/0202يوم األربعاء املوافق 

 االســـــــــــم م
 حمد جابر هادي الغريب 11

 حمد سالم سعد الحمدان 12
 حمد صالح راشد العبدهللا 13
 حمد عبدهللا إبراهيم المجمد 14
 حمد مبخوت حمد العجمي 15
 حمد يوسف علي الفهد 16
 حمود خالد سعيد العدواني 17
 حمود مشعل محمد الغنيم المطيري  18
 حور جاسم محمد الخشاب 19
 حوراء حبيب سليمان سليمان 21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة كشف بأمساء 

 صباحًا ( 9) الساعة  20/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األحد املوافق 
 االســـــــــــم م
 خالد فيصل عبدالكريم الفرحان 1

 خالد وليد راشد الطراد 2
 خديجة عباس صالح طاهر 3
 خليفه يوسف خليفه النجم 4
 دانه حمد عبدالرزاق الدعي 5
 دالل خالد بدر الردعان 6
 دالل محمد يوسف بن شعبان 7
 راشد علي عبدهللا الحشاش 8
 راشد وليد عبدالمحسن اإلبراهيم 9
 راكان عدنان حسين السالمه 11

 صباحًا ( 22) الساعة  20/9/0202يوم األحد املوافق 

 االســـــــــــم م
 رتاج عيسى محمد الحبيب 11

 رزان أحمد عبدهللا مال هللا 12
 رقيه طارق حسين مال هللا 13
 روان حسن علي بوصلحه 14
 روان عبدالكريم جاسم الزيد  15
 زين العابدين علي أحمد الحملي 16
 زينب عبدالمحسن عبدالعزيز القطان 17
 ساره خالد عبدالرحمن العصيمي 18
 ساره زيد صالح النتيفي 19
 ساره حسين جمعه السناوي  21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  21/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األثنني املوافق 
 االســـــــــــم م
 ساره خالد سليمان الخميس 1

 ساره زيد مشاري الخبيزي  2
 ساره طارق حمد الغيث 3
 ساره نواف محمد الخس 4
 سالم وليد سالم بورحمه 5
 سعد عادل عبدهللا الصانع 6
 سعد عواض حراب المطيري  7
 سعد ناصر سعد الوهيب 8
 سعود عبدالعزيز سعود الحجرف 9
 سعود ناصر أحمد آل هيد 11

 صباحًا ( 22) الساعة  21/9/0202األثنني املوافق يوم 

 االســـــــــــم م
 سلطان وسمي عواد العنزي  11

 سلمان عبدهللا سلمان القضيبي 12
 سلمان محمد سليمان الرشيدي 13
 سليمان أحمد سليمان الهطالني 14
 سليمان محمد عبدالجليل الباقر 15
 سيف صالح مطلق الختالن 16
 شاهه عبدالعزيز حسين العطيه 17
 شبيب سعود حسين الرشيدي  18
 شموخ عبدهللا عبداللطيف السعيد 19
 شهد بدر مبارك الجالوي  21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  25/9/0202الشفوي واملقابلة يوم األربعاء املوافق اإلختبار 
 االســـــــــــم م
 شهد صالح إبراهيم الحوطي 1

 شهد عبدالسالم عبدالرحمن العميري  2
 شهد مبارك عثمان العميري  3
 شوق ضويحي أحبيب الفضلي 4
 شوق ناصر علي شبكوه 5
 شيخه محمد عبدالهادي البصيري  6
 شيخه جاسم محمد الفودري  7
 شيخه عبدالرحمن سالم البرجس 8
 شيخه ناصر محمد الهاجري  9
 شيماء صباح حمود الهويدي 11

 صباحًا ( 22) الساعة  25/9/0202يوم األربعاء املوافق 

 االســـــــــــم م
 صالح أحمد نجم أبوغيث 11

 صالح عجيل مبارك المطوطح 12
 صالح محمد بطاح الهبيده 13
 ضحى عدنان جاسم العبدالهادي 14
 طالل إبراهيم علي اليوسف 15
 طالل عبدهللا سلطان المزيعل 16
 طالل مطلق منيف منيف 17
 طيبه راكان حامد الفضاله 18
 طيف أحمد يوسف االنصاري  19
 طيف بدر عبدالرزاق الدعي 21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة كشف بأمساء 

 صباحًا ( 9) الساعة  29/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األحد املوافق 
 االســـــــــــم م
 طيف فيصل فالح العازمي 1

 عائشة إبراهيم عبدهللا بوكبر 2
 عائشة عبدالرحمن علي عبدهللا 3
 عائشة فيصل إبراهيم الهولي 4
 عائشة يوسف عبدهللا الجناع 5
 عائشة بدر ناصر الخالدي 6
 عائشة بدر ناصر الظفيري  7
 عائشة خالد عبدهللا الذياب 8
 عائشة عبدالوهاب دوشان الشمري  9
 عائشة عصام خلف العنزي  11

 صباحًا ( 22) الساعة  29/9/0202يوم األحد املوافق 

 االســـــــــــم م
 عبدالرحمن أياد داود البصيري  11

 عبدالرحمن جمال عبدالوهاب زبيد 12
 عبدالرحمن طارق إبراهيم الريحان 13
 عبدالرحمن محمد عثمان الكوح 14
 عبدالرحمن مشعل عبدهللا السعيد 15
 عبدالرحمن مليح مهل الرشيدي 16
 عبدالرحمن نواف جايز الديحاني 17
 عبدالرحمن هزاع نواف العنزي  18
 عبدالرحمن يوسف عبدهللا المضحي 19
 عبدالعزيز أحمد محمد العميره 21

http://www.pp.moj.gov.kw/


 

 
 
 

 
ag@moj.gov.kw  ايميل اإلدارة  Fax: +965 - 24913361  Tel.: +965 - 24629909 

 

                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  02/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األثنني املوافق 
 االســـــــــــم م
 عبدالعزيز سالم حسن الجاركي 1

 عبدالعزيز سعود عامر العازمي 2
 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العبيد 3
 عبدالعزيز عبدهللا جاسم الكندري  4
 عبدالعزيز عبدهللا محمد المجلي 5
 عبدالعزيز علي خالد العبود 6
 عبدالعزيز عوده حابس المطيري  7
 عبداللطيف محمد جاسم العنزي  8
 عبداللطيف وليد عبدهللا الكندري  9
 عبدهللا أحمد خلف الشنفا 11

 صباحًا ( 22) الساعة  02/9/0202يوم األثنني املوافق 

 االســـــــــــم م
 عبدهللا جاسم عبدهللا أحمد سعد الناقة 11

 عبدهللا حسين مطلق الزعبي 12
 عبدهللا راشد سعد البدي 13
 عبدهللا عثمان ناصر الخضر 14
 عبدهللا علي عيد العنزي  15
 عبدهللا عوض عبدهللا المطيري  16
 عبدهللا فهد أبو صليب المطيري  17
 عبدهللا فهد راشد الهاجري  18
 عبدهللا فهد سعد المطيري  19
 عبدهللا فؤاد أحمد المصيليخ 21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة كشف بأمساء 

 صباحًا ( 9) الساعة  00/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األربعاء املوافق 
 االســـــــــــم م
 عبدهللا فيصل إبراهيم الفرحان 1

 عبدهللا فيصل عبدالعزيز الفليح 2
 عبدهللا محمد جمال منذر النعمة 3
 عبدهللا ناصر عبدهللا الغانم 4
 عبدهللا نصار سطام الخمسان 5
 عبدهللا وليد عبدهللا الصفران 6
 عبدالمحسن باسل عبدالنبي األربش 7
 عبدالمحسن عبيد فراج الحيان 8
 عبدالوهاب سالم إبراهيم السالم 9
 عبدالوهاب محمد أحمد العوضي 11

 صباحًا ( 22) الساعة  00/9/0202األربعاء املوافق يوم 

 االســـــــــــم م
 عبدالوهاب وليد جواد الجزاف 11

 عبيد محسن عبيدالعجمي 12
 عذبي عبدهللا سعود العدواني 13
 علي جعفر محمد جمالي 14
 علي حيدر عباس بوعباس 15
 علي عبدالعزيز علي النجار 16
 علي عبدالمحسن علي العطار 17
 علي عدنان عبدالرضا القطان 18
 علي محمد علي الحمادي 19
 علي محمد علي صبحان 21

http://www.pp.moj.gov.kw/


 

 
 
 

 
ag@moj.gov.kw  ايميل اإلدارة  Fax: +965 - 24913361  Tel.: +965 - 24629909 

 

                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  06/9/0202الشفوي واملقابلة يوم األحد املوافق اإلختبار 
 االســـــــــــم م
 علي مسفر عوض العجمي 1

 عمر حمود بركه جبر النومس 2
 عمر نزيه عبدهللا المخيزيم 3
 عنود فايز خليفة الفليج 4
 عهد حجاب سلطان المطيري  5
 عوض فيصل عوض الرشيدي 6
 عيسى طالل عبدالرزاق الضويحي 7
 غاليه عبدالعزيز مطر الشمري  8
 غانم سعيد غانم الميع 9
 غزالن عبدهللا يوسف الفضلي 11

 صباحًا ( 22) الساعة  06/9/0202يوم األحد املوافق 

 االســـــــــــم م
 غال نايف دريميح المطيري  11

 فارس بدر أحمد الوقيان 12
 فارس طالل عايد المطيري  13
 فارس عبدهللا فارس الدبوس 14
 فاطمة خالد عبدالكريم الشطي 15
 فاطمة مجبل رجعان الجسار 16
 فاطمة محمد عبدالرحمن المنيس 17
 فاطمة فهد ابداح المطيري  18
 فاطمة محمد علي أمين 19
 فاطمة مساعد عبدهللا الصالل 21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة كشف بأمساء 

 صباحًا ( 9) الساعة  02/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األثنني املوافق 
 االســـــــــــم م
 فايز فالح ماجد العتيبي 1

 فايزه خليل مفضي العنزي  2
 فتون أيمن عبدهللا السبع 3
 فراس عادل ماجد بورسلي 4
 فرح أنور محمد الفضاله 5
 فرح سعود صقر المخانجي 6
 فرح عبدالعزيز محمد العليوي  7
 فرح غازي جبر الديحاني 8
 فهد أحمد شريده العدواني 9
 فهد سالم نمالن العازمي 11

 صباحًا ( 22) الساعة  02/9/0202يوم األثنني املوافق 

 االســـــــــــم م
 فهد عادل محمد الجاسر 11

 فهد عبدالمحسن عبدهللا المطيري  12
 فهد عبدهللا فليطح الموعد الشمري  13
 فهد فهيد أدغيم المطيري  14
 فواز باسم ضايف نجم 15
 فواز بدر شريده المزين 16
 فواز يوسف محمد الزويد 17
 فوزيه حامد مبارك العايض 18
 فوزيه أحمد صخي الديحاني 19
 في فيصل مؤيد القريني 21
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  09/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األربعاء املوافق 
 االســـــــــــم م
 فيصل عباس صالح طاهر 1

 فيصل فهد مطلق المطيري  2
 لطيفة عبدالسالم مسعود عبدهللا 3
 لطيفة ناصر حمود الهاجري  4
 لمي عبدهللا حميد المطيري  5
 لولوه فيصل علي باقر العبدهللا 6
 لولوه يوسف محمد الحوشان 7
 ليلى نجيب محمد الفهد 8
 لينا بسام منصور الجزاف  9
 ماجد عبدهللا علي المطيري  11

 صباحًا ( 22) الساعة  09/9/0202األربعاء املوافق يوم 

 االســـــــــــم م
 ماجد مطلق ضافر الهاجري  11

 مبارك هادي فرحان الحربي 12
 محمد جزاع مطلق الحربي 13
 محمد عالي حمود المطيري  14
 محمد عالي فالح العازمي 15
 محمد عبدالمحسن حمد البراك 16
 محمد عثمان عبدهللا الوقيان 17
 محمد عدنان علي مظفر 18
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  12/9/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم اخلميس املوافق 
 االســـــــــــم م
 محمد الفي صالح الديحاني 1

 محمد مطر مبارك الحصم 2
 محمد ناصر محمد الحمد 3
 محمد وليد محمد الشهاب 4
 محمد وليد محمد العلي 5
 مرح عدنان ناصر الجاسر 6
 مروه خالد فالح الزويد 7
 مريم أنور عيسى بن حجي 8
 مريم حسين فهد المريخي 9
 مريم خالد عيد بن زايد 11

 صباحًا ( 22) الساعة  12/9/0202اخلميس املوافق يوم 

 االســـــــــــم م
 مريم سعد محمد المطيري  11

 مريم سلمان إبراهيم العتيبي 12
 مريم طارق ناصر البعيجان 13
 مريم عادل حسين الحاظر 14
 مريم عبدهللا جبرين العصيمي 15
 مريم فراج حسين الجبلي 16
 مريم مبارك مبارك المجدلي 17
 مشاري قناد بهار العتيبي 18
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  1/22/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األحد املوافق 
 االســـــــــــم م
 مشايخ محمد حمود العدواني 1

 معاذ محمد سعود العنزي  2
 منار عبدهللا عيسى عبدهللا 3
 منار نادر ناصر جعفر 4
 منال زبن مزبن المطيري  5
 منير محمد شباب المطيري  6
 منيره صالح سالم السويلم 7
 منيره خالد هالل آل بن علي 8
 منيره عباس ماجد بوردن 9
 مها سعود محمد العفاسي المطيري  11

 صباحًا ( 22) الساعة  1/22/0202األحد املوافق يوم 

 االســـــــــــم م
 موضي نافع محمد الفيله 11

 ناصر جابر مبارك الحيان 12
 ناصر حمود شريده الشريده 13
 نجاة غازي فيصل الطاهر 14
 ندا شجاع نداء الديحاني 15
 نوال عادل عبدهللا عبدهللا 16
 نوال محمد عبدهللا يوسف 17
 نور حمد عيد المخيال 18

http://www.pp.moj.gov.kw/


 

 
 
 

 
ag@moj.gov.kw  ايميل اإلدارة  Fax: +965 - 24913361  Tel.: +965 - 24629909 

 

                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  4/22/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األثنني املوافق 
 االســـــــــــم م
 نور خالد محمد طالب 1

 نور سالم حسن إبراهيم  2
 نور عبدهللا خليفة العلي 3
 نور فهد صالح الصالل 4
 نور محمد جاسم بن ناجي القناعي 5
 نور ناصر فرحان العنزي  6
 نورا وليد محمد المطاوعه 7
 نوره محسن حميدي الحربي 8
 نوره صالح متعب المطيري  9
 نوره طالل فهد الخرينج 11

 صباحًا ( 22) الساعة  4/22/0202األثنني املوافق يوم 

 االســـــــــــم م
 نوره فيصل عوض الهاجري  11

 نوريه طارق علي الشطي 12
 نوف جمعه حمد الشطي 13
 نوف حسين علي العنزي  14
 نوف خالد عايد الشمري  15
 هاجر محمد حسين باقر 16
 هبة جاسم حزمان الميع 17
 هديل سعد عايض الرشيدي 18
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                               الرقــــم:                     التاريخ:

 0202لسنة  -ج  -كشف بأمساء الباحثني املرشحني لشغل وظيفة ) وكيل نيابة 

 صباحًا ( 9) الساعة  6/22/0202اإلختبار الشفوي واملقابلة يوم األربعاء املوافق 
 االســـــــــــم م
 هال سعد عبدالعزيز الفريح 1

 هند حسن علي الفهد 2
 هيا عبدالعزيز إبراهيم القريشي 3
 هيام ممدوح فالح العنزي  4
 وسمية رفاعي فهيد المطيري  5
 وسن فايز أحمد الرشيدي 6
 وضحه سامي يوسف العبدالغفور 7
 وضحه طالل حسين الهالل 8
 وضحه عبدالرحمن سيد رجب الرفاعي 9
 وليد خالد سعود الفودري  11

 صباحًا ( 22) الساعة  6/22/0202األربعاء املوافق يوم 

 االســـــــــــم م
 وليد خالد عطيه الشمري  11

 وليد محمد فيصل الصراف 12
 ياسمين عبدهللا سالم راشد 13
 يزيد محمد عيد المخيال 14
 يوسف حمود بركه النومس 15
 يوسف رائد عبداللطيف النمش 16
 يوسف عادل عوض الشمري  17
 يوسف عبدالكريم ربيع العنزي  18

 
 

http://www.pp.moj.gov.kw/

