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»األنباء« تنفرد بنشر أسماء المستحقين لمكافآت األعمال الممتازة في »التربية«

مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنشر اسماء االداريني املستحقني ملكافآت االعمال املمتازة 

للعام املالي 2009/2008.
وتشمل االسماء املنشورة االداريني في جميع قطاعات ديوان عام الوزارة 

من موظفني ورؤساء اقسام ومراقبني ومديري ادارات.
وتبلغ مكافأة املوظف 150 دينارا ورئيس القس�م 250 دينارا واملراقب 
400 دينار ومدير االدارة 500 دينار ويشترط لصرف لهم موافقة ديوان اخلدمة 

املدنية، وفيما يلي االسماء:

أوال: قطاع الشؤون اإلدارية

الوكيل المساعد لقطاع الشؤون 
اإلدارية والقانونية
جميلة فرج فهاد النويعم  ٭

محمود طاهر احلويج  ٭
جمال عبداحلليم محمد الفحل  ٭

نادية فرحان خليف العنزي  ٭

مكتب المتابعة الفنية 
قطاع الشؤون االدارية

وليد محمد عبداهلل بن غيث  ٭

إدارة الموارد البشرية

منى علي عبدالعزيز املخيزمي  ٭
عبير عبداهلل علي اخلميس  ٭

شعبة االجازات 
قسم االجازات والدوام

حسني احمد علي فريدة  ٭

قسم إنهاء الخدمة 
ادارة الموارد البشرية

تهاني عبداهلل سعد  ٭
عادل مصطفى احمد امليرغني  ٭

اميان ناصر خلف الناصر  ٭
جهان يوسف عبداهلل باقر  ٭
شديدة محسن فالح نوميي  ٭

قسم اختيار الوظائف اإلدارية والمعاونة 
والمساعدة – مراقبة االختيار

نورة فنيسان خلف ضيدان  ٭
عائشة عبداهلل حسن الكندري  ٭

منى مسلم علي الرقاص  ٭

قسم اختيار الوظائف التعليمية  مراقبة 
االختيار

يوسف يعقوب يوسف العمر  ٭
وليد عبداهلل علي املرهون  ٭

عبير سليمان برجس اجلبر  ٭
ابرار عبدالوهاب حسني الكندري  ٭

علياء دغيم عقاب القريفة  ٭

قسم اإلجازات والدوام 
ادارة الموارد البشرية

نورية يعقوب بهزاد احمد الشطي  ٭
حسن يوسف محمد الكندري  ٭

وحيد عبدالرضا غريب  ٭
عبير محمود شهاب الطليحي  ٭

هيفاء نايف عايد املطيري  ٭
نادر احمد محمد القالف  ٭

فهد غنيم غضبان املطيري  ٭
هشام يوسف جاسم العزران  ٭

ماجدة ابراهيم مال عباس البلوشي  ٭
احالم نعمة كرمي الشمري  ٭

علي اكبر علي البلوشي  ٭
فواز حنيف حمد املطيري  ٭

سلطان محمود سلطان املسباح  ٭

قسم الترقيات والعالوات 
إدارة الموارد البشرية

منال احمد ياسني الشطي  ٭
آالء عبداللطيف امان عبداهلل  ٭

عزيزة احمد علي دشتي  ٭
محمد عبدالرحمن حسن احليدر  ٭

فاطمة حسني حسن صرخوه  ٭
موضي ناصر عبيد ناصر  ٭

عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب السويدان  ٭
فاطمة عبداهلل محمد العمار  ٭

نادية عبدالرسول عبدالنبي املويل  ٭

قسم التعاقد 
إدارة الموارد البشرية

هند يوسف طه اليوسف  ٭
اميرة محمد خميس املعلم  ٭

زينب عباس عيسى القطان  ٭
رقية عبدالزهرة فيصل  ٭

قسم التعيين 
إدارة الموارد البشرية

مزون عبداللطيف محمد العوضي  ٭
امينة حسني علي اخلرس  ٭

لطيفة فالح سنام الشمري  ٭
هناء حاجي علي احلسني  ٭

فالح ضاحي مبارك الفضلي  ٭

قسم التنقالت
إدارة الموارد البشرية

شيخة عبداهلل مظفر راشد  ٭

قسم الجوازات
إدارة الموارد البشرية

منى جاسم حسني الوهيب  ٭
سلمان عمبر خاني بشير احمد  ٭
فاطمة عبدالكرمي حسني محمد  ٭

سنان يوسف سنان املعمري  ٭
تالهي فهيد مرزوق الرشيدي  ٭

خليفة ديب التركماني  ٭
مشعل كامل برغش الظفيري ٭

قسم السكرتارية 
إدارة الموارد البشرية

فيصل سليمان عبداهلل اجلطيلي  ٭
منى سعود واوي الرشيدي  ٭

قسم الملفات 
إدارة الموارد البشرية

فوزية عبداهلل جنم نصيب  ٭
حنان علي ناصر اجلطيلي  ٭

فاطمة يوسف علي اجلريدان  ٭
لبنى جاسم فضالة الفضالة  ٭

فائزة احمد عبداحملسن الباحسني  ٭
منى حميد محمد العنزي  ٭
صديقة علي عباس رضا  ٭

فاطمة شيخان حسن علي  ٭
اميرة طعيس محمد رويعي  ٭
عائشة حمدان فايز العتيبي  ٭

رائدة قاسم عبدالرحمن محمد سيد  ٭
سكينة مصطفى جمال خلف  ٭

قسم ميزانية الوظائف 
إدارة الموارد البشرية

نشمية فالح سعود الضويحي  ٭
علي حسن شمس الدين علي  ٭

نهال محمد حسني امليعان  ٭
محمد حسن محمود الزواوي  ٭

ناهدة راضي منر حماد  ٭
رابعة عبدالرسول عبدالنبي املويل  ٭
محمود السيد ابوالفتح عبدالكرمي  ٭

مراقبة االختيار 
إدارة الموارد البشرية

رفعة سالم عبدالهادي العجمي  ٭
امل عبداهلل مخلف العنزي  ٭
نورة صالح عبداهلل الفهد  ٭

حنان يعقوب يوسف الطويل  ٭

مراقبة التعيين
إدارة الموارد البشرية

خديجة عبدالرزاق احمد العبدالرزاق  ٭

مراقبة الشؤون الوظيفية 
ادارة الموارد البشرية

فاطمة احمد عبدالعزيز الصراف  ٭
منى مكي محمد علي  ٭

منال سعد عويد املطيري  ٭
نشمية خويلد عبداهلل شحاد  ٭

حنان راضي حسني املزيد  ٭
امينة جاسم سعود عبدالعزيز  ٭

مراقبة ميزانية الوظائف
إدارة الموارد البشرية

حمدة بركة عقاب املطيري  ٭
بدور بدر علي ابراهيم  ٭

إدارة الخدمات العامة

جاسم حمزة محمد السلمان  ٭
صباح سعود عيسى اسماعيل  ٭

فاطمة عباس حيدر القالف  ٭
فيصل مبارك سالم السليمان  ٭

تركي محمود حسني صالح  ٭
فهد كميخ نايف املطيري  ٭
علي حسن صادق القالف  ٭

سعاد شلوا غازي الديحاني  ٭
هالة عبداحلميد الطنطاوي علي  ٭

عبدالهادي حاجي عباس الصراف  ٭
ابوالفت����وح  عبدال����رازق  احم����د   ٭

الصفائي

قسم اإلسكان 
مراقبة الخدمات

رام الل بوجنه الل  ٭
كجيتان ثي����ودور فرنان����دس بول   ٭

انطوني فرناندس
كيشان الي بهوي  ٭

قسم التصوير والتغليف
مراقبة السجل العام

ناصر عبدالوهاب سعد الوادي  ٭
عبداهلل هابس راضي ماضي  ٭

االبات لونابان جوي  ٭

قسم الحفظ 
مراقبة السجل العام

محمود كايد علي شهاب  ٭

قسم الصادر 
مراقبة السجل العام

فهد حجاب جريوي احليان  ٭

قسم المتابعة المالية 
ادارة الخدمات العامة

تهاني محمد العبدالرحمن الفارس  ٭
نادية علي حسن العبداهلل  ٭

وجيه احمد حمدان  ٭

قسم النقليات 
مراقبة الخدمات

احمد خالد سمير املطيري  ٭

مراقبة الخدمات
إدارة الخدمات العامة

امل حامت صالح احلربي  ٭
رضية حاجي عبداهلل محمد  ٭
حميدة رجب عباس شريف  ٭

محمد عبدالوحيد سليم مراد  ٭
عبداللطيف عبداهلل عبدالعاطي  ٭

آمنة ابراهيم محمد صالح الكندري  ٭
مواضي فالح اضحوي املطيري  ٭

مهدي محمد غلوم رضا  ٭
حمد صالح دخيل  ٭

عماد محمد علي البغلي  ٭
خالد حمود حريش  ٭
خالد احمد محمود  ٭

بيادر داود سليمان اخلشتي  ٭
زينب حاجي عبداهلل محمد  ٭

منيرة حمود حمدان الرشيدي  ٭
ايديكوال ماثيو  ٭

محمد انور الدين  ٭
عواطف فؤاد احمد الدوسري  ٭

علياء محمد دهام غنام  ٭

مراقبة الخدمات
ادارة الخدمات العامة

فرحة صيوان عشوان الشمري  ٭

مراقبة السجل العام
الخدمات العامة

مسلم جاسم محمد الساعي  ٭
سوزان عبداحلافظ نوار  ٭

نظام شاكر عبداالله العبداالله  ٭
نسيمة درويش سيد حسني علي  ٭

فاطمة علي شرمي عبداهلل  ٭
مليحة عباس عيدان عباس  ٭
سميرة احمد سعود احلوال  ٭

ليلى احمد جاسم العبيد  ٭
هية مشيعيب نهار املطيري  ٭
انتصار صادق خلف القالف  ٭
ثانيا: قطاع األنشطة الطالبية

الوكيل المساعد لالنشطة الطالبية

عواطف خلف نايف الرشيدي  ٭

قطاع االنشطة الطالبية

شيخة احمد عثمان الكوح  ٭

ادارة االنشطة المدرسية

غنيمة علي حسني حسن  ٭
حاجي غالم حجي عبدالرحيم  ٭

مرمي عنيزان ناصر العجمي  ٭
رقية ناصر عبدالنبي عبداهلل  ٭

حميدة راشد احمد القالف  ٭
صفية اسماعيل مال اهلل اسماعيل  ٭

وليد راشد عبداهلل راشد قب  ٭
نادية عمر سلطان العمر  ٭

عدنان مبارك جاسم العماني  ٭
سلوى ناصر مبارك راجس  ٭
دالل عايض باين املطيري  ٭

بتول عبدالكرمي صقر العلي  ٭
منيرة فالح جمعان الديحاني  ٭

قسم االنشطة الثقافية
ادارة االنشطة المدرسية

هند هاشم السيد الطاهري  ٭

قسم متابعة االنشطة المدرسية ادارة 
االنشطة المدرسية

غدير عبداهلل طاهر الشمالي  ٭

مراقبة االنشطة الفنية والثقافية

وحيد عبدالصمد خضير حسني  ٭
مشعل عبداهلل محمد الدريبي  ٭

ألطاف عبداحلميد محمد املجبل  ٭
رباب احمد باش باش  ٭

ثالثا: قطاع التخطيط واملعلومات
إدارة التخطيط

سالم محمد سالم الفيلكاوي  ٭

المكتب الفني ـ ادارة التخطيط

فاضل محمود عبداللطيف  ٭
وائل عباس حسن القالف  ٭

سكرتارية ادارة التخطيط

نادية محمد مال حسني التركيت  ٭
احمد كامل احمد علي  ٭

عزيزة فرحان سعود الظفيري  ٭
جساب عايش فريح  ٭

قسم االحصاء التربوي 
ادارة التخطيط

دالل سمير فالح املطيري  ٭
عبدالعزيز ماطر سهو السبهان  ٭
وضحى سعدي طلب الظفيري  ٭

عبير عبداهلل دخيل املجرن  ٭
رباب حبيب رمضان عوض  ٭
سلمى حسني قاسم حسني  ٭

قسم التحليل االحصائي 
ادارة التخطيط

منى حسني عبدالكرمي القناعي  ٭
سميرة حسن عبداهلل الكندري  ٭

عبير علي جعفر الفيلي  ٭
فوزية مبارك محمد الفقعان  ٭

عبداحلفيظ محمد عارف عبداجلليل  ٭
عائشة محمد احمد اجلالهمة  ٭

قسم تخطيط ومتابعة الجوانب الكمية 
ـ ادارة التخطيط

فهد ناصر علي العنزي  ٭
الهام عبداحلميد حجي آغا بهبهاني  ٭
مشاعل صالح جاسم احلشاش  ٭

قسم التخطيط ومتابعة الجوانب 
الكيفية ـ ادارة التخطيط

سلوى عقيل عوض املطيري  ٭
سعد عبداهلل راشد العجمي  ٭
ابراهيم عبداحلميد مصطفى  ٭

قسم متابعة المستجدات التربوية 
ادارة التخطيط

رباب مصطفى احمد معرفي  ٭
لولوة صالح محمد الفوزان  ٭

مراقبة التخطيط االقتصادي 
ادارة التخطيط

محمد حسني عباس البلوشي  ٭

مراقبة التخطيط والمتابعة 
ادارة التخطيط

دالل احمد حمود البالول  ٭

مراقبة متابعة التغييرات البيئية 
التخطيط

امل محمد رفيع بهبهاني  ٭

ادارة التطوير والتنمية

مطلق خالد محمد املطيري  ٭
عبلة عبداهلل عبدالرحمن العيسى  ٭

احلسينان
سارة طلق سعود املويزري  ٭
منيرة دويح فالح العجمي  ٭

ندى بدر عمران اجلمعة  ٭
عبداهلل فراج خلف عياش  ٭
حميدة مكي حسن احلداد  ٭

مراقبة دعم المستفيدين 
مركز المعلومات

دالل سلمان عبداهلل العتيبي  ٭
مرمي علي ماهر هدهود  ٭

سارة عوض زيد املطيري  ٭
بشاير رخيص سماوي علوي  ٭

مرمي مجهار منصور الدوسري  ٭
 ٭خل����ود عبدالعزي����ز محم����د 

العجمي
علي حسني علي غلوم  ٭

حمدان مبارك س���يف اخلش���اب   ٭
الرشيدي

عمر حمد ابراهيم الزيداني  ٭
مها عبداللطيف عبداهلل القالف  ٭
عواطف صقر عبداهلل يوسف  ٭

سمر عايد عامر املطيري  ٭
جنود عبداهلل حمد الصقهان  ٭

اميان راشد هيدان الشمري  ٭
عبداهلل محم���د عب���داهلل محمد   ٭

احمد
شيماء سالم سبتي الكندري  ٭

مرمي بندر مزيد املطيري  ٭
ميثم علي عبد حسن  ٭

احمد عبداهلل خليل اجلريدان  ٭

مراقبة دعم النظم
مركز المعلومات

هدى عبداهلل سحمي املطيري  ٭
ياسمني محمد خليفة عباس  ٭
فاطمة سعود علي الرشيدي  ٭
سميرة حسني علي العنزي  ٭

ب����در هايف   ٭مش����اعل هاي����ف 
املطيري

رمي محمد دعيلج اخلشاب  ٭

مركز نظم المعلومات

زينب عبداهلل جواد  ٭
مرامي سفر معرفي معرفي  ٭

سارة زامل باتل العتيبي  ٭
منى مبارك فهد احلجرف  ٭

زهرة تقي عبدالكرمي علي  ٭
جناة غلوم حسني ندوم  ٭

منى حسني سليمان السبع  ٭
انعام حسني علي اجلناع  ٭

عادل عبيد حرير الظفيري  ٭
 ٭وف�������اء جم�ع����ة يوس���ف 

عبدالرزاق
رابعا: قطاع التعليم اخلاص

الوكيل المساعد للتعليم الخاص

منيرة عجران فراج الزعبي  ٭
الدي���ن عبدالرحمن  محمد صالح   ٭

يوسف قشطة
بس���ام عبداحلميد عبدالرس���ول   ٭

فرج

قسم السكرتارية 
للتعليم الخاص

اميان محمد احمد عبدالرحيم  ٭

قسم معادلة الشهادات العربية ادارة 
التعليم الخاص

نادية خزعل عبدالكرمي فرس  ٭

مراقبة الشؤون االدارية
 ادارة التعليم الخاص

سلمان احمد حمد السعيد  ٭
محمد احمد محمد االنصاري  ٭

فرج خميس فرج خميس  ٭
سميرة عثمان عبداهلل االيوبي  ٭

عذاري يوسف محمد دشتي  ٭

مكتب المتابعة الفنية
قطاع التعليم الخاص

مسعود مشعل اسود العنزي  ٭
حنان صالح الدين عبدالوهاب  ٭

ادارة االمتحانات والمعادالت التعليم 
الخاص

فوزية عيد صالح الهدهود  ٭
نوال سعود محمد العون  ٭

 ٭محمود حجي عبداهلل الفرحان
سمير حمد ابراهيم الدوسري  ٭
فيصل ناصر ابراهيم البخيت  ٭

عبير محمد صبحي ورد  ٭
فاطمة علي حسن الشراح  ٭
جيهان محمد صفر عباس  ٭

ادارة الشؤون التعليمية
ادارة التعليم الخاص

خالد سعد مشعان العتيبي  ٭
زيد هزاع زيد العنزي  ٭

عبداهلل حسن محمد الكندري  ٭
سلوى فهد عبداهلل القشعان  ٭

سهام محمد الدوخي  ٭
اجلازي نهار محمد العجمي  ٭

ادارة الشؤون المالية واالدارية ادارة 
التعليم الخاص

عبداهلل سعود عبدالعزيز الوهيب  ٭
منتهى عبدالرسول حسني اخلياط  ٭

روابي حسني محمود عيسى  ٭

ادارة المعاهد االهلية 
التعليم الخاص

اماني سالم ثاني الوهيدة  ٭

االدارة العامة للتعليم الخاص

خول���ة عبدالرحم���ن عبداللطيف   ٭
السماعيل

منيرة عبدالكرمي ابراهيم احملارب  ٭
عقيل نعمان توفيق عبداللطيف  ٭

خال���د عبدالرحم���ن عبدالرحيم   ٭
ذياب

ضياء احمد محمد القديري  ٭

شريفة يوسف حسني الهولي  ٭
مم���دوح احم���د الش���يخ محم���د   ٭

مصطفى
امل محمد حبيب محمد بهرامي  ٭

فتوح محمد سعد الفرحان  ٭
نوال سليمان عبداهلل احلداد  ٭
عائشة احمد محمد الكندري  ٭

هناء علي عبدالواحد الرشود  ٭
سهيلة صالح مهدي  ٭

هند فهد يوسف العدساني  ٭
فاتن سعد سالم احلمدان  ٭

حيدر سيد محمد حميد حسن  ٭
احمد راشد عبداهلل القعيد  ٭

حسن ابراهيم حسن العبيدلي  ٭
نوال عبدالوهاب جاسم النصف  ٭

منصور كريدي فهد السبيعي  ٭
سميحة ابراهيم علي الصولة  ٭

بدر مال محمد علي حيدر  ٭
سعاد محمد قمبر غلوم  ٭

عماد شاكر عباس دشتي  ٭
كلثوم حسني عوض بهزادي  ٭

محمد غلوم محمد تقي  ٭
بدر بندر بدر العتيبي  ٭

اس���ماعيل  عبدالوه���اب  عل���ي   ٭
الفودري

عواطف عبداحلي عباس اخلضر  ٭
شيبان شيبان حسني الهاجري  ٭

حص���ة عبدالرحم���ن م���رزوق   ٭
املطيري

بشرى عبدالرضا ماري عبداهلل  ٭
دينا حسني علي احلشاش  ٭

صالح يوسف عباس العنزي  ٭
اميان محمد طواري الطواري  ٭

مس���اعد عبدالرحم���ن خليف���ة   ٭
اخلضر

احمد جابر نايف العتيبي  ٭
عبدالعزيز س���ليمان عبدالعزيز   ٭

احللبي
وفاء حمد عبدالرزاق العبداجلليل  ٭

جمال هابس عبدي السويفان  ٭
منى فاخر سيد نور الشماع  ٭

حسني عبداالمام جواد سليمان  ٭
منى ناجي علي القالف  ٭

مشعل احمد احمد الفوزان  ٭
فتحية حسن محمد الدوخي  ٭

منى موسى اسماعيل علي  ٭
ناصر منصور الباز شحاته  ٭
نادية غلوم شاه سوز علي  ٭
صالح محمد صالح العجيل  ٭

سوسن عبداملجيد علي احملميد  ٭
صفاء علي طاهر البغلي  ٭

مهى سعد ناصر العميري  ٭
منيرة عبدالرحمن دخيل العوض  ٭

ناهدة موسى عبداهلل كاكولي  ٭
سعاد نوري راضي مشاري  ٭

آمال احمد حرز  ٭
مرمي عبدالرحمن محمد دشتي  ٭
حوراء فيصل محمد علي نقي  ٭

شذى حسني جاسم حسني  ٭
خديجة مدلول عايد الشمري  ٭

حش���ان  عبداحملس���ن  فاطم���ة   ٭
العجمي

سارة ماالنا يوسف  ٭
صف���اء عبدالرزاق محمد س���عيد   ٭

الظاهر
عبير علي حسني الفزير  ٭

حميدة جمعان حمدان بن سلما  ٭
ليلى ناصر كنعان الناصر  ٭

عمار علي عبدالرحمن الكندري  ٭
فاطمة محمد سليمان البحراني  ٭

اميان علي احمد البهبهاني  ٭
فايزة عبداللطيف خالد احلامت  ٭
اقبال عبدالرضا كارون صفر  ٭

اميان مرزوق فرج الزاحم  ٭
مطره مرضي خشمان فرحان  ٭
وفاء احمد عبدالفتاح نسيبة  ٭

اميان سالم فهاد القروي  ٭
بدرية احمد حسن السعيد  ٭

بدرية محمد فتح اهلل كندري  ٭
نورا محمد بركات  ٭

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

وفاء علي خليفة العصفور  ٭
عبدالعزيز محمد غلوم غريب  ٭

يوس���ف صال���ح  عبدالوه���اب   ٭
الكندري

ابراهي���م محم���د عبداهلل س���كني   ٭
الكندري

التوجيه الفني العام لالنشطة 
والخدمات المساندة ـ ادارة التعليم 

الخاص

خالد سعيد معاليقي  ٭
عادل جمعة عبداجليد سالم  ٭

التوجيه الفني للمواد 
ادارة التعليم الخاص

ايناس محمد احمد الدسوقي  ٭
حسني علي عبداهلل علي  ٭

كاظم عبداهلل مال اهلل حسن  ٭
محمود عبدالغني محمد  ٭

عبدالعظي���م  ري���اض  محم���د   ٭
عبداحلفيظ

سهام خالد محبوب العامر  ٭
مليح���ة جاس���م عباس محس���ن   ٭

دشتي
امينة حسني علي فرحان  ٭

جمال الدين محمد محمد اجلدي  ٭
خالد نواف البلخي  ٭

ناصر علي ناصر البغلي  ٭
جابر عبدالعظيم معوض اخلياط  ٭

عائش���ة عب���داهلل عبدالرحم���ن   ٭
حسن

عبداحملسن عبداهلل محمد حاجية  ٭
محمد حسان محمد راتب الكردي  ٭

عادل جاسم صالح املسبحي  ٭
هيام حافظ محمد  ٭

سهام موسى عبداهلل العويد  ٭
خالد ابراهيم محمد الفويرس  ٭

منى احمد جاسم ذكر اهلل  ٭
محمد الليثي مصطفى شريف  ٭

صالح احمد يوسف علي القبندي  ٭
بدرية محمد غريب كرم  ٭

قسم البعثات واالجازات الدراسية ادارة التطوير

شيخة بدر عبدالكرمي العقاب  ٭
رمي روضان عبيد الشمري  ٭

هنادي يوسف سليمان العبدالسالم  ٭
افراح شريدة مفرج الديحاني  ٭

قسم التدريب االداري 
ادارة التطوير والتنمية

نوال خليل ابراهيم الطليحي  ٭
محمد عبدالرضا غلوم  ٭

قسم التدريب التربوي 
ادارة التطوير والتنمية

معي���ض  عبدالعزي���ز  تهان���ي   ٭
املطيري

سناء حامد فردان االستاذ  ٭
انوار محمد رجب صالح  ٭

عفاف علي جاسم الفيلكاوي  ٭

قسم التنظيم االداري 
ادارة التطوير والتنمية

عيسى حسني حاجية بوصخر  ٭

قسم السكرتارية 
ادارة التطوير والتنمية

غالية عمبر سالم فرحان  ٭
صالح عبداملقصود السيد سالم  ٭

صبرية يوسف محمد فرس  ٭

قسم تبسيط االجراءات 
ادارة التطوير والتنمية

محم���د  عبدالعزي���ز  س���عود   ٭
اجلويسر

انور س���يد مرتضى س���يد احمد   ٭
القزويني

احالم علي حسني العيد  ٭
حنان ياسني احمد صالح  ٭

قسم ترتيب وتوصيف الوظائف ادارة 
التطوير

سعاد عبدالوهاب جاسم  ٭
شيخة فهد ماجد سلطان  ٭

قسم تقويم البرامج التدريبية ادارة 
التطوير والتنمية

ندى ثامر راشد السعدون  ٭

قسم تنظيم القوى العاملة ادارة 
التطوير

وفاء سالم احمد الكنيمش  ٭
سعاد صالح عبداهلل ابومرزوق  ٭

منال اسماعيل عبداهلل اخلباز  ٭
بشرى محمد باقر شعبان  ٭

قسم مساعدات التدريب 
ادارة التطوير والتنمية

تركي احلميدي عجاب العتيبي  ٭
حم���د  عب���داهلل   ٭عبدالعزي���ز 

الصهيل
اميان احمد غلوم حسني اشرف  ٭

جناة حسني عباس اشكناني  ٭

مراقبة التدريب وتنمية القوى العاملة 
ادارة التطوير والتنمية

زينب احمد عبداهلل  ٭

المكتب الفني ـ مركز المعلومات

صقر عجاج صقر العتيبي  ٭

قسم التشغيل 
مركز نظم المعلومات

غازي عجاج صقر العتيبي  ٭
محمد علي محمد اخلرس  ٭

محمد جميل راباني حاجي محمد   ٭
يعقوب

تهاني جديع خلف الضفيري  ٭
يوسف علي مانع علي  ٭

وائل محمد جاسم  ٭

قسم السكرتارية 
مركز المعلومات

هيا محمد خالد املسفر  ٭

قسم الشبكات ونظم االتصاالت مركز 
المعلومات

فاطمة ماجد نهار معيض  ٭
احمد يعقوب احمد عبداهلل  ٭

قسم الميكروفيلم 
مركز المعلومات

نادية فاضل حسن املزيدي  ٭
اسمهان فهد عبدالرحمن اجلسار  ٭

ضياء كاظم حبيب بوشهري  ٭

قسم النظم اآللية 
مراقبة دعم النظم

هدى عوض مطيع املطيري  ٭
كفاية رجا منهل العنزي  ٭

قسم خدمات المستفيدين
مركز المعلومات

جاسر محمد موسى اجلويسر  ٭
هنادي محمد عبداهلل حسن  ٭

قسم دعم التطبيقات اآللية
 مركز المعلومات

شيخة حربي محمد الزعبي  ٭

قسم قواعد البيانات
مركز المعلومات

نوير دويح فالح العجمي  ٭
عبداهلل زايد دواس العجمي  ٭
حسني علي حسني العبدوه  ٭

مراقبة الدعم التقني
مركز المعلومات

بشاير محمد علي صادق  ٭
ندى جاسم محمد الصانع  ٭

مراقبة تخطيط وتطوير النظم مركز المعلومات

عبدالعزي���ز  س���عد  انتص���ار   ٭

علي بدر ابراهيم ملك  ٭
ابتسام مساعد راضي الصانع  ٭

عبداهلل ابراهيم عبداهلل البلوشي  ٭
موضي عثمان جاسم املسباح  ٭

ابراهي���م  عبداحلمي���د حس���ني   ٭
الشطي

نورة عبداهلل علي محمد  ٭
فاطم���ة الزه���راء س���عد الدي���ن   ٭

عبداحلليم
سعد عبداهلل عامر العجمي  ٭

علي عبدالرحيم حسن عبداهلل  ٭
جاسم عبداحلسني محمد صفر  ٭

عزيزة علي محمد زمان  ٭
محمد بشير محمود محمد  ٭

عبدالعزيز احمد حسن حسني علي   ٭
علي

عواطف محمد احمد العميري  ٭
هدى ابراهيم حمد اجلاسر  ٭
حميدة ناصر سيف العامر  ٭

فاطمة عبداهلل محسن العنزي  ٭
عبدالسالم علي احمد االستاذ  ٭

صبيحة فهد موسى احملمد  ٭
منى ناصر صقر الصقر  ٭

غنية كاظم يعقوب الغضبان  ٭
الدي���ن ميرزا علي موس���ى  زين   ٭

السليمي
هليل موسى هليل املطيري  ٭

عبداهلل احمد العبداهلل االحمد  ٭
طالل عبدالعزيز حسني الصايغ  ٭

عبداهلل مبارك سالم العجمي  ٭
مجدي عبدالستار محمد الزناري  ٭

نوال علي عبداهلل البقشي  ٭
عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم   ٭

بوكبر
ليلى صالح مهدي الغيص  ٭
حيدر عبداهلل ابل صادق  ٭

جميلة عبداهلل سيف الوسمي  ٭
زهير ابراهيم طاهر املطوع  ٭
سحر نبيل جرجس مليكة  ٭

شفيقة جمعة خميس الفودري  ٭
غدنانة محم���د صالح عبدالوهاب   ٭

الهندي
هند صالح عبداللطيف الشارخ  ٭

منيرة صالح خليفة اجليماز  ٭
خلود ضيف اهلل رشدان املطيري  ٭

بدرية نوري حسن عبدالكرمي  ٭
جاسم احمد عبداهلل اجلاسم  ٭
سوسن حسن علي محمدي  ٭

عبداملنعم محمد عطية يوسف  ٭
علي اكرم مرتضى سيد محمد  ٭

بدر فهد عبداهلل املشعان  ٭
احالم عبداهلل شعبان بوشهري  ٭

يوسف خلف مساعد احلماد  ٭
فؤاد عبدالفتاح احلداد  ٭

خضرة محمد محمد عمري  ٭
فاروق عبداحلميد مخيمر  ٭

احالم محمد مال خضير مال علي  ٭
حسني احمد محمد عثمان  ٭

زياد بهجت دوامي  ٭
احمد صباح ناصر املال  ٭

سكينة محمد حاجية محسني  ٭
جاسم محمد سالم السعد  ٭

محم���د  دور  عيس���ى  جميل���ة   ٭
البلوشي

حصة مهوس سليمان السعيد  ٭
شريف محمد رشاد الصالحي  ٭
انيس ابواملعاطي علي عرفة  ٭

جناة حمزة عباس اجراغ  ٭
مبارك فالح تني الدوسري  ٭

سيد غريب السيد عبدالرحمن  ٭
خالد فرحان يوسف املرزوق  ٭

نوال مبارك عبدالعزيز الوهيب  ٭
سعاد سلمان غلوم البلوشي  ٭
 ٭ بدرية هاشم محمد العوضي

ناصر حسن صالح يوسف  ٭
حسن احمد عبدالرحمن الكندري  ٭

مكية ابراهيم محمد احلاج  ٭
هناء عبداحملسن احمد السبيعي  ٭

فريدة جمعة جوهر شهاب  ٭
رزق ابراهيم اسماعيل عابدين  ٭

سعد عبدالعزيز معلث الرشيدي  ٭
هدى سلطان بالل اخلميس  ٭

خلود هزاع حمد الفهد احلمد  ٭
حسن عبداهلل حسن الكندري  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل ابراهيم  ٭

منى منصور على ذياب  ٭
عبداللطيف مبارك عيسى الوزان  ٭

جاسم محمد جنم املسباح  ٭
عبدالكرمي علي حسن املطوع  ٭

مليحة حميد عباس جراغ  ٭
خالدة احمد حسني ندوم  ٭

اميان ابراهيم جاسم صادقي  ٭
علي عبداهلل حسن حسني  ٭

مضحي مرزوق مضحي الغريب  ٭
اسيا علي حسني بوعباس  ٭

فاطمة عبدالرحيم محمد املال  ٭
عل���ي عبدالعزي���ز محم���د جواد   ٭

عبدال
نوال عبداهلل حسني جميعان  ٭

ملك صالح محمد  ٭
فارس سعود فارس اجلويان  ٭

شيرين ابوبكر عبداملتعال حسني  ٭
راشد جريوي راشد الكردي  ٭
قماشة مبارك عبداهلل بودي  ٭

امل بندر هالل املطيري  ٭
خالد ناصر الفريج الفريج  ٭

عبداهلل اسماعيل محمد الكندري  ٭
طارق يحيى محمد راشد  ٭

فوزية اسماعيل محمد رمضان  ٭
رحاب مدلج محمد املدلج  ٭

عبداهلل غلوم علي الباطني  ٭
احمد محمد ناصر عباس  ٭
سالم عبيد طلق العازمي  ٭

جاسم عبداهلل احمد الكندري  ٭
عبدالرحيم احمد حس���ني ملك آل   ٭

هيد آل هيد
حسن عبداهلل محمد احلداد  ٭

عصام جاسم عبداهلل العبيد  ٭
عماد جواد علي الشواف  ٭
غنيمة محمد غامن سالمة  ٭

فوزية احمد عيسى الستالن  ٭
أمينة حمد عبداهلل املكيمي  ٭

عبداهلل عيسى عبداهلل جرخي  ٭

اسامة سليمان عبداهلل اسحق  ٭
صالح ابراهيم سيد احمد جبر  ٭

عبداهلل صادق محمد متولي  ٭
سمر محمد جابر اسماعيل  ٭

عماد الدين محمود احمد املرشدي  ٭
سعاد سرتيب حميدي الشمري  ٭

عالء السيد ابراهيم عزب  ٭
مرمي صالح حسني سعيد  ٭

حبيب يعقوب طالب حسني  ٭
ثريا عبدالفتاح عشري  ٭
عطية علي سعد عيسى  ٭

س���وزان مصطفى محي���ي الدين   ٭
البشيتي

عبدالرزاق علي ناصر البغلي  ٭
ليلى روحي محمد ناطق  ٭

هناء غامن محمد الفهد  ٭
خديجة حسني علي جنتي  ٭

ابتسام محمد عبداللطيف البدر  ٭

قسم االشراف المالي
التعليم الخاص

ليلى جواد حسني القالف  ٭

قسم التخطيط والمعلومات التعليم 
الخاص

عبداجلليل راشد احمد القالف  ٭
فاطمة حامد رخيص الشمري  ٭

قسم السكرتارية ـ مراقبة الشؤون 
االدارية ـ التعليم الخاص

فاطمة احمد عبدالكرمي القناعي  ٭

قسم الشؤون القانونية 
التعليم الخاص

نادرة فهد براك الصبيح  ٭
صالح احمد محمد حسن  ٭

هيفاء محمد عبداهلل العنيزي  ٭
دالل فيصل سالم املطوع  ٭

قسم الشؤون الوظيفية واالجازات ادارة 
التعليم الخاص

فاطمة جعفر مظفر علي  ٭
شيخة طاهر علي املزيدي  ٭
ندى محمد احمد اخلرس  ٭

قسم الصرف المالي 
التعليم الخاص

عبير حسن سعد القالف  ٭

قسم المتوسط والثانوي 
ادارة التعليم الخاص

جميلة يوسف عباس العنزي  ٭

قسم تدقيق الكتب 
ادارة التعليم الخاص

فاطمة علي خالد املكيمي  ٭
طيبة احمد عبدالعزيز القطامي  ٭

قسم رياض االطفال واالبتدائي ادارة 
التعليم الخاص

سوسن احمد محمد خليل  ٭
رن���ا عبدال���رزاق عب���داهلل م���ال   ٭

يوسف

مراقبة الشؤون المالية 
 التعليم الخاص

امل عباس عبداهلل املطوع  ٭
طالل ناصر علي مطلق  ٭

مراقبة المدارس االجنبية 
ادارة التعليم الخاص

علي ابراهيم عبداهلل التميمي  ٭
عبداهلل علي حسني البصري  ٭
فاطمة سلمان غلوم البلوشي  ٭

مراقبة المدارس العربية 
 ادارة التعليم الخاص

نوال محمد عبداللطيف العماني  ٭
سارة يوسف سردال مراد  ٭

جناة محمد عبداحملسن الرويشد  ٭
خامسًا: قطاع التعليم العام

التوجيه الفني العام للحاسوب

مكي فاخر علي اخلباز  ٭
سوسن مهدي حسن البوصعبر  ٭

التوجيه الفني العام للغة اإلنجليزية 
ـ ثانوي

عزة محمود عبدالرحمن سيد  ٭

التوجيه الفني لرياض األطفال

سعاد محمد سعود العبيدي  ٭

التوجيه الفني للتربية البدنية ـ ثانوي

صفاء رشدي محمد عبدالهادي  ٭

التوجيه الفني للرياضيات ـ ثانوي

هيا محمد متعب الرشيدي  ٭

التوجيه الفني لالقتصاد المنزلي ـ 
ابتدائي

خديجة علي حسن بوخان  ٭

وكيل المساعد للتعليم العام

منى حمد يوسف اللوغاني  ٭
زهرة علي عباس كلندر  ٭

بدرية فرج منصور السابج  ٭
عواطف سعد سالم املنير  ٭

مصطف���ى عبدالعزي���ز محم���د   ٭
سكينة

غدير عبدالرحمن سعيد الوهابي  ٭
عزيزة ابراهيم عبدالعزيز الهولي  ٭

فاطمة محمد غلوم حيدر  ٭
أبواحلمد السيد احمد سالم  ٭
عزيزة خالد عبداهلل طالب  ٭

جميلة عبداهلل س���يد عوض سيد   ٭
علي

قسم المسرح المدرسي 
ادارة األنشطة المدرسية

عباس قاسم علي مراد  ٭

اإلدارة لمدير  و500  للمراقب  و400  القسم  لرئيس  و250  للموظف  دينارًا   150
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مراقبة تعليم الكبار ومحو األمية

حسن عباس علي تقي  ٭
خديجة عبداهلل علي الكندري  ٭

هند حسني علي الدوسري  ٭
أحمد فرح احمد  ٭

مكتب المتابعة الفنية 
قطاع التعليم العام

يوسف عبداهلل علوش العنزي  ٭
فاطمة عباس علي الصالح  ٭

تهاني منصور صافي الشمري  ٭
ابرار محمود عبداهلل علي  ٭

صالح زكي محمد أبو موسى  ٭

إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام

عبداهلل هالل ناشي احلربي  ٭
هن���ادي عبدالرحم���ن نص���راهلل   ٭

النصراهلل
عبير يوسف سالم الزايد  ٭
سعاد محمد احمد السبع  ٭

ع���زت عبدالعاط���ي عبدالس���الم   ٭
سالمة

فاطمة عسكر تقي الصفار  ٭
سارة ماطر عجيل الظفيري  ٭

فوزي���ة محم���د مصطف���ى احمد   ٭
الكندري

س���ميرة عبداحلميد م���ال عابدين   ٭
الشاعر

فخرية منصور صافي الشمري  ٭
عواطف فهد حسني املطيري  ٭

فضة بدر خضر اخلضر  ٭
طيبة حسن حسني حسن  ٭

منيرة نهار محمد املطيري  ٭
فاطمة عباس حمزة محمد  ٭

منى جاسم حنون الشمالي  ٭
حصة محمد حمود العدواني  ٭

عذاري عبدالعزيز عثمان احلمدان  ٭
مها سعيد عواد العتيبي  ٭

منيرة مطلق حمود الصالل  ٭

قسم شؤون السجالت الطالبية 
مكتب التنسيق

ابتسام حمود يعقوب سالم  ٭
شريفة حاجي محمد عبدالهادي  ٭

شيمة محمد رشدان املطيري  ٭
حسني علي سيف احمد  ٭

ظبية خلف سيف الديحاني  ٭
سلطان ناصر سلطان املشعل  ٭

مرمي حسني احمد حسني  ٭

قسم شؤون الطلبة واالمتحانات 
مكتب التنسيق

نوال يوسف عبداهلل الكندري  ٭
حليمة دحام مزعل الشمري  ٭
هدى بجاد رشدان املطيري  ٭

سميحة عبدالرؤوف صالح بدوي  ٭
هيام مجعد عايش املطيري  ٭

فوزية حسني محمد درويش   ٭

قسم شؤون الهيئة اإلشرافية 
مكتب التنسيق

هنادي عايد عبدالهادي جديع  ٭
ن���ورة عبدالرحمن الس���يد محمد   ٭

الرفاعي
معالي سعد محمد الفيحان  ٭

خلود خلف علي العلي  ٭

قسم شؤون الهيئة التدريسية 
مكتب التنسيق

حميدة ابراهيم عبدالعزيز القالف  ٭
غنيمة حسن محمد القطان  ٭

اقبال مطر بزيع اخلالدي  ٭

مراقب االمتحانات العامة والسجالت 
الطالبية ـ مكتب التنسيق

عماد حسني سلطان جنم  ٭
عبير عباس علي محمد  ٭

مراقبة شؤون الهيئة التعليمية 
مكتب التنسيق

سالم عبداهلل علي ميرزا  ٭
ضحى محمد حسن القطان  ٭
فاطمة ثامر هاجد العتيبي  ٭

مراقبة شؤون نظام المقررات 
مكتب التنسيق

شيخة يوسف ياسني الصفران  ٭
منى احمد محمد الفضالة  ٭

هنادي بدر يونس أمني  ٭

التوجيه الفني العام لالقتصاد المنزلي

أماني صالح مهدي  ٭
عفيفة اسماعيل محمد اسماعيل  ٭

التوجيه الفني العام لرياض األطفال

هيفاء عبداهلل يوسف الغامن  ٭
عايده عباس علي محمد  ٭

التوجيه الفني العام لالجتماعيات

حسن حسني محمد احمد  ٭
بدرية محمد ثني العنزي  ٭

التوجيه الفني العام للتربية اإلسالمية

احمد سعد احمد املنيفي  ٭
هوباء حسن خلف فهد  ٭

صفاء محمد غلوم اشكناني  ٭

التوجيه الفني العام للتربية البدنية

عصام حسني علي يوسف  ٭
وفاء عايد جوهر العيد  ٭

اسماعيل اسماعيل توفيق محمد  ٭
احمد علي حيدر مراد  ٭

اس���تقالل عبدالوهاب عبدالوهاب   ٭
الرقم

يوسف حسن عبداهلل الخضير  ٭
حسني يونس عطية ادبيس  ٭
عبدالكرمي عبدالرضا محمد  ٭

التوجيه الفني العام للتربية الفنية

جنية غامن موسى الرومي  ٭

التوجيه الفني العام للتربية الموسيقية

محمد عيسى شهاب احلداد  ٭
هند عيسى صالح بوغيث  ٭

حسن محمود الربيع  ٭
منال سليمان عيسى البكر  ٭

سلوى عبداهلل مبارك العواد  ٭

شعبة العالج الطبيعي للبنين 
ادارة التربية الخاصة

شروق محمد داود االنصاري  ٭

قسم األنشطة المدرسية 
إدارة التربية الخاصة

عفيفة علي عبدالرضا امليل  ٭
حياة محمود احمد الفودري  ٭

مرمي علي خلفان علي  ٭
هاشم توفيق جواد الفيلي  ٭

خال���د محمد عبدالس���الم محمود   ٭
عبدالغني

منال فهد عبداهلل املطوع  ٭
اشواق مساعد احمد الناقة  ٭

قسم الخدمات االجتماعية والنفسية  
إدارة التربية خاصة

خالدة محمد عبداهلل العيسى  ٭
همام رفاعي همام  ٭

قسم الشؤون الوظيفية 
ادارة التربية الخاصة

ليلى عسكر تقي الصفار  ٭
مرمي حمد عبداهلل الهديب  ٭
امينة عباس صالح كلندر  ٭

حصة عبداللطيف علي العثمان  ٭
انتصار مناحي مبارك العلي  ٭

قسم العالج الطبيعي والخدمات 
الطبية – إدارة التربية الخاصة

س���لوى عبدالرحم���ن يوس���ف   ٭
الوقيان

اقبال عبدالكرمي محمد العوضي  ٭
ليلى سعد فالح اجلويسري  ٭

بدرية مبارك اسماعيل مبارك  ٭
نورية محمود حسن الربيعة  ٭

رمي صالح عبداللطيف الشتيل  ٭
امنة عبدالعزيز عبدالوهاب محمد   ٭

رضا
ارشد ثيكي فاالبيل  ٭

رامية محمد احمد الرفاعي  ٭
مي ناصر سيف العامر  ٭

جالل حمد محمد ابوحسني  ٭
عبدالرض���ا عبدالرس���ول غل���وم   ٭

حسني
احمد محمود احمد عميرة  ٭

قسم المخازن 
ادارة التربية الخاصة

منى احمد راشد الراشد  ٭
انتص���ار س���عود عبدالعزي���ز   ٭

اسماعيل
محمد جابر عبدالرحمن الزيد  ٭
حسن حيدر اسماعيل حسن  ٭

عبداهلل محمد جاسم الصيرفي  ٭

قسم النقليات والصيانة
 إدارة مدارس التربية الخاصة

عواطف مصطفى راضي القالف  ٭
سيد باقر حسني  ٭

محمد عبداملانع صنيتان معيض  ٭

قسم الورش التعليمية 
 ادارة التربية الخاصة

شيماء محمد ريحان محسن  ٭
عبداهلل حسني مبارك السدحان  ٭

قسم شؤون الطلبة 
ادارة التربية الخاصة

فاطمة حمد فهيد حسني  ٭

مراقبة الرعاية الطالبية
إدارة التربية الخاصة

هدى ابراهيم جاسم الشطي  ٭
معصومة سيد خلف السيد عبداهلل   ٭

البهبهاني
ابتسام احمد عبداهلل الصقعبي  ٭

نوري سيد باشا عبدالرشيد  ٭
خالد محمد مصطفى راضي  ٭
ياسر محمد السيد اسماعيل  ٭

بغدادي علي محمد خليل  ٭

مراقبة الشؤون اإلدارية 
 إدارة التربية الخاصة

باسمة احمد عبدالكرمي اجلطيلي  ٭
فاطمة ياسني عبداهلل االمير  ٭

اميان حمد ابراهيم العلي  ٭

مراقبة الشؤون التعليمية 
 إدارة التربية الخاصة

ليلى فاضل عبداحملسن الفضل  ٭

إدارة التعليم الديني

عبدالعزي���ز اس���ماعيل محم���د   ٭
اخلميس

حمود عبداهلل عيسى بن ثاني  ٭
منى حليحل عبداهلل الرميثان  ٭

نايف غازي شجاع العتيبي  ٭
ش���ومي  عبداحملس���ن  محم���د   ٭

العدواني
ربيع حميدة شعيب عمار  ٭

منال احمدعبدالرحمن علي  ٭
مرمي عبداهلل علي الضاحي  ٭

نواف حمد عبدالرحمن الضبيان  ٭
عبدالرحم���ن  فري���ح  س���عدة   ٭

الرشيدي
فاطمة بالل فرج املناعي  ٭

يعقوب بدر يعقوب ابوغيث  ٭
احمد مغيران جاسي املطيري  ٭

عبدالقادر عبداملعني احمد احلربي  ٭

قسم األنشطة التربوية
 إدارة التعليم الديني

فؤاد احمد علي الغريب  ٭

قسم الشؤون التعليمية والطالبية  
التعليم الديني

نادية س���الم عب���داهلل العصفور   ٭
الهاجري

فاطمة عبدالقادر عبداهلل العمر  ٭

مراقبة شؤون المعاهد 
إدارة التعليم الديني

ان�������ور عبدالغف�������ور احم����د   ٭
العبدالغفور

مشاعل محمد شيحان عقيل  ٭
سابعا: قطاع التنمية التربوية

فوزي احمد عيسى العاشور  ٭
منال جاسم محمد اخلنفر  ٭

دالل نوح سلطان بورسلي  ٭
اجلازي ابراهيم محمد العرادة  ٭

وسمية عامر حمد العجمي  ٭

المكتبة العامة بالقادسية 
إدارة المكتبات

احمد محمد عل���ي بن عبداهلل بن   ٭
حسني

أمينة عبدالرسول ابراهيم علي  ٭
سهيلة هاشم محمد حاجية  ٭

اسماء عبداهلل محمد الصفار  ٭

المكتبة العامة بالقرين 
ادارة المكتبات

نبيل صباح علي البلوشي  ٭
الف���ي مب���ارك ناص���ر العبداهلل   ٭

العدواني
كاظ����م  عبداملجي����د   ٭رج����اء 

العوضي
بدر علي حسن العجمي  ٭

وفاء عبدالعزيز محمد فرج  ٭
طالب علي حسني خميس  ٭
مهنا حسن مهنا النومس  ٭

ابراهيم عبدالرسول طاهر البغلي  ٭
سعاد حسن عابدين ابراهيم  ٭

المكتبة العامة بجليب الشيوخ 
ادارة المكتبات

هدى احمد يونس عبدالسالم  ٭
تركي سعد عبدالرحمن احلسيني  ٭

المكتبة العامة بحولي 
ادارة المكتبات

محمد جاسم محمد علي  ٭
محسن عيسى غلوم ميرزا  ٭
حبيب حمزة محمد حيدر  ٭

المكتبة العامة بخيطان
ادارة المكتبات

جابر ضحوي علي الضفيري  ٭
فيحان بجاد احلليو العتيبي  ٭

المكتبة العامة بضاحية صباح السالم 
الصباح – ادارة المكتبات

معصومة حسني علي دشتي  ٭
امال جاسم السيد الزلزلة  ٭

وضحاء محمد فالح الهاجري  ٭
امال علي محمد غريب  ٭
مرمي جوارين العنزي  ٭

المكتبة العامة بضاحية عبداهلل السالم  
إدارة المكتبات

منير نعمان احمد العمر  ٭
صالح عبداحلميد حس���ن احملمد   ٭

علي
غادة باقر عبداخلضر العلي  ٭

سلوى ابراهيم عبداهلل املنصور  ٭
حسني موسى عبداحلسني علي  ٭

عبدالوه���اب عبداهلل اس���ماعيل   ٭
الصحاف

جابر عبداهلل حسني جاسم  ٭
ابراهيم يوسف محمد احملميد  ٭

المكتبة العامة بكيفان 
ادارة المكتبات

خالد محمد حيدر احملمد  ٭
فاطمة عبداهلل علي القبندي  ٭
هدى جنم عبداهلل السليمان  ٭

بدر فهد عبداحملسن الطريجي  ٭

المكتبة العامة للخدمات الطالبية 
بقرطبة – ادارة المكتبات

رقية عبداهلل حسن علي  ٭
منال خالد عبداهلل الصقعبي  ٭

أمينة عبدالرحمن علي الكندري  ٭
عباس عبدالرسول ابراهيم علي  ٭

سكرتارية ـ ادارة المكتبات

وفاء س���ليمان فه���د عبدالرحمن   ٭
البلوشي

قسم اإلعداد الفني
ادارة المكتبات

امين احمد ابراهيم الشامي  ٭
يوسف محمد حسني الوثيقي  ٭

قسم البحوث ـ إدارة المكتبات

احمد غنمان خليف املاجدي  ٭
منى حافظ خضير العبداهلل  ٭

قسم التجهيز والتجليد
 ادارة المكتبات

فوزي يوسف يعقوب القالف  ٭
انور عبدالرحمن فهد اخلليفة  ٭

زبيدة احمد عبدالرحمن مال علي  ٭
ب���در عبدال���رزاق عبدالرس���ول   ٭

بوعباس
احمد علي احمد الرشيدي  ٭

ابتسام حسني احمد الصيرفي  ٭

قسم الخدمات اإلدارية 
ادارة المكتبات

حصة سليمان سالم حمادة  ٭
نهاد عبداحلميد احمد القطان  ٭

فاطمة حبيب حسني حسني  ٭

قسم المعلومات التربوية
ادارة المكتبات

ابتسام محمد عمر املقيصيب  ٭
عايدة ابليعيس نقا العتيبي  ٭

موس���ى  عبدالوه���اب  امي���ان   ٭
الصحاف

فاتن عبداهلل علي دشتي  ٭
الهام علي غلوم حسني  ٭

قسم بناء المجموعات
ادارة المكتبات

اغادير عيسى سالم الزايد  ٭
شوقي زيدان عبدالقادر اجلوهري  ٭

ليلى علي حسني بوعباس  ٭
محمد عبداحملسن محمد املوسى  ٭

نادية جاسم محمد الفهد  ٭
محمد شريدة عبداهلل الشريدة  ٭

سالم احمد سالم اخلشان  ٭
نوال محمد ناجح محمد  ٭

عفيفة حسن غلوم مقيم  ٭
دينا خالد جنم عبداهلل  ٭

اعتدال تقي سيد طالب مصطفوي  ٭
هدى محمد غلوم دشتي  ٭

علي محمد غلوم علي  ٭
احالم عبدالعزيز علي احلشاش  ٭

مها خلف بهلول الشمري  ٭
حنان يعقوب يوسف الرامزي  ٭

ادارة التقنيات التربوية

ابتسام بدر ناصر البليهيص  ٭
سعاد ناصر سعد املعوشرجي  ٭

فاضل خضر حسن الغامن  ٭
دالل مرزوق بجاد املطيري  ٭
شاهينة علي عوض شاهني  ٭

فاطمة محمد عبداهلل بلوشي  ٭
امل ابراهيم ياسني احلداد  ٭

منيرة ضيدان بدر املطيري  ٭

المتحف العلمي

عدنان باقر عبداخلضر العلي  ٭
خالد جابر علي جوير  ٭

موضي عبدالكرمي ابراهيم املانع  ٭
رابع عبدالرزاق جاسم املوالني  ٭

منى غلوم شاه سوز علي  ٭
غنيمة فارس بزيع اخلالدي  ٭

سكرتارية

 ادارة التقنيات التربوية

زهرة حسني عبداهلل اتش  ٭
شاهة عبداهلل حمد الدريويش  ٭

قسم اعداد وانتاج البرامج التلفزيونية 
 ادارة التقنيات التربوية

سند زيد سند اجلويدان  ٭
رجب احمد عبداللطيف املقيط  ٭

سعيد علي مرزوق الدحيلب  ٭

قسم التاريخ الطبيعي 
 المتحف العلمي

بتول حمزة س���يد حس���ني سيد   ٭
مهدي

احمد سمير فتحي عبداحلميد  ٭
ممدوح هاشم محمد خاطر  ٭

قسم التزويد واإلمداد
ادارة التقنيات التربوية

لطيفة ابراهيم حبيب التركي  ٭
فوز محمد عبداحملسن املياس  ٭
بدرية عوض صالح الرشيدي  ٭

قسم التسجيالت والتشغيل
 ادارة التقنيات

محمد حمد ابراهيم الدوسري  ٭

قسم الحسابات العامة
االدارة المالية

سلوى حسن باقر الكندري  ٭
هند فارس عبدالوهاب الفارس  ٭

اغادير احمد محمد جاسم  ٭
لبنى يوسف احمد  ٭

حصة فهد مطر العنزي  ٭
كوثر غامن حمد السهيل  ٭

عماد محمد يوسف الياسرجي  ٭
عمرو علي عبداجلبار علي  ٭

محمود حسن محمد اخلواص  ٭
مرمي موسى محمد بلوشي  ٭
جنيبة محمد حسني اكبر  ٭
نوال حسني جاسم حسني  ٭
حليمة جابر حسني حجي  ٭

نورة مروي خلف املطيري  ٭
سيد عبدالرقيب مصطفى الغابي  ٭

منيرة سعد مطلق السعيد  ٭
جناة عبداهلل محمد الفودري  ٭

ثناء ابواليزيد عبدالعزيز  ٭
ممدوح عبدالوهاب عبدالفتاح  ٭

قسم الصيانة والتركيبات 
ادارة التقنيات التربوية

خالد ابراهيم عبداهلل يوسف  ٭
علي عبد طوفان الشمري  ٭

نزيه محمد عزمي جباضو  ٭
نوال جابر عيد الشمري  ٭

نادية ناصر محمد صالح  ٭

قسم العالقات المتحفية
 المتحف العلمي

هدى احمد جاسم محمد  ٭

قسم العلوم والفضاء
 المتحف العلمي

محمد كمال محمد رشاد احلصري  ٭
ضياء احمد زكي محمد عجينة  ٭

مراقبة التلفزيون التعليمي 
ادارة التقنيات

ناصر خليفة محمد القربة  ٭
علي عبدالهادي محمد حاجية  ٭

مراقبة التقنيات التربوية

نواف عايد نيف العنزي  ٭
نسيبة حبيب محمد كمال  ٭

ثامنًا: قطاع الوزير
مكتب الوزير

جاسم محمد طاهر بوحمد  ٭
سماح فرحان محمد البخيت  ٭
لطيفة فضل حسني الفضل  ٭
يوسف حسني علي حاجية  ٭
فايز احمد عبداهلل ابراهيم  ٭

شيخة احمد عبدالرحمن الغمالس  ٭

مكتب الوزير لشؤون مجلس األمة

غف���ران  عبدالعزي���ز  هيف���اء   ٭
عبدالرحمن

احمد عبيد نواف العنزي  ٭

مكتب الوزير للشؤون التعليمية 
واإلدارية

سلوى سليمان حمود الفرحان  ٭
خالدة جمعة حسني العلي  ٭

عزيزة مبارك مطلق احلبيب  ٭
زينب عبدالصاحب جدوع  ٭

مرمي فهد خالد املسفر  ٭
امنة عبدالرحمن عبداهلل الزيد  ٭

صال���ح  جزول���ي  حض���وري   ٭
حضوري

جنود جاسم حسني الشعبان  ٭

التوجيه الفني العام للدراسات العملية

يحيى حسن عرفة احمد  ٭
عبدالعزي���ز  س���عود  فت���وح   ٭

احلساوي
ناصف محمد علي علي  ٭

التوجيه الفني العام للرياضيات

رباب محمد غلوم اخلاجه  ٭
ابراهيم حسني غلوم القطان  ٭

التوجيه الفني العام للعلوم

براك مهدي براك هادي  ٭
حن���ان يعق���وب محم���ود ناصر   ٭

الناصر
عبدالس���ميع  عبدالعاط���ي   ٭

عبدالناصر
ماجد عبداهلل غلوم صفر  ٭

عبيد صبر شنات الشمري  ٭

التوجيه الفني العام للغة اإلنجليزية

سكينه علي غلوم حسني  ٭

التوجيه الفني العام للغة العربية

سعاد عبداهلل عيد مطلق  ٭
نوفة حاشوش خزعل اخلالدي  ٭

ليلى مشعان غلوم أشكناني  ٭

التوجيه الفني العام للغة الفرنسية

منال عبدالعزيز عمر  ٭
زهيرة حسني علي الزعابي  ٭
نهلة خليل ابراهيم الهزاني  ٭

بشرى ابراهيم حسني الكندري  ٭

التوجيه الفني العام لمادة المكتبات

فريد ربيع محمد فارس  ٭
عبدالعزيز محمد حاجيه باقر  ٭
سيد عبداحلميد عبدالرحمن  ٭

التوجيه الفني للدراسات التجارية

منيرة عبداحملسن محمد احلمد  ٭
محمد سعيد خليفة محمد سعيد   ٭

األنصاري
محمود سامي احمد قبيصي احمد  ٭

جميلة محمد ابراهيم العوضي  ٭

جهاز التوجيه الفني العام

تغري���د محم���د حس���ن مب���ارك   ٭
احلسن

ابتسام احمد فهمي توفيق  ٭

مراقبة تأهيل الدراسات الموسيقية  
ادارة التطوير والتنمية

حسام انور مصطفى الهواري  ٭

قسم صيانة اآلالت الموسيقية 
إدارة التطوير والتنمية

محمد آدم عبدالعاطي آدم  ٭
زينب عيسى حسن املوسوي  ٭
محمود محمود محمد الوكيل  ٭

محمد ايوب منور حسني  ٭
ريحان كل محمد بداغيان  ٭

منير نصري محروس  ٭
عبدالرحم���ن احم���د عبداملجي���د   ٭

خليفة
عصام صالح محمد صالح  ٭

شير حسن محمد زامان  ٭
محمد اكبر علي تقي  ٭
محمد اصغر مهردين  ٭

جواهر قطنان عبود العنزي  ٭
رازق محمود اوان احمد دين اوان  ٭

جابر قاسم فرج  ٭
عادل حسن حسن غريب  ٭

حجي حسني احلمد  ٭
سادسًا: قطاع التعليم النوعي

مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة 
إدارة التعليم الخاص

عبدالوهاب عبداحملس���ن علي بن   ٭
رزق

مراقبة معادلة الشهادات 
إدارة التعليم الخاص

زهراء محمد حيدر الزنكوي  ٭
سلمان عبداهلل فهد الشمري  ٭

إدارة مدارس التربية الخاصة

دخيل عايد فارس العنزي  ٭
محمد حافظ محمد يسن  ٭

نادية عبدالكرمي محمد السالم  ٭
عواطف محمد عبداهلل الرشيد  ٭

رشيد ابراهيم محمد فراج  ٭
فوزية فهد صالح الراشد  ٭
صالح احمد زيد الطيار  ٭

فاطمة مختار حسني كابلي  ٭
امل مبارك عبداحملسن العنجري  ٭

ماجدة حكم سعيد جمعان  ٭
احمد منذر عبداهلل املطوع  ٭

إدارة مدارس التربية الخاصة

غزاي ناصر غازي املطيري  ٭
فايزة حسن عبداهلل حسني  ٭

خديجة بدر نادر كرم  ٭
خلود حمود يوسف احلداد  ٭

فاطمة حبيب كرم حسني  ٭
اماني محمد جاسم سالم  ٭
نصر الدين صيام صابر  ٭

خولة عبداهلل احمد العويصي  ٭

المؤسسة االنتاجية 
ادارة التربية الخاصة

خالد سعد علي املسعود  ٭
مجدي سبتي جابر محمد  ٭

فاطمة بدر يوسف الشاهني  ٭
منى يوسف راشد الراشد  ٭

المكتب الفني 
إدارة مدارس التربية الخاصة

فريدة عطية زهران غزاوي  ٭

سكرتارية ـ إدارة مدارس التربية 
الخاصة

عادل حسني حيدر القطان  ٭
نوال حسن سلمان الرامزي  ٭
هدى داود عباس الصراف  ٭

سهيلة محمد جاسم املهدي  ٭

التوجيه العام للخدمات االجتماعية 
والنفسية

وفاء احمد عبداهلل مقلد  ٭
نسمات محمود جنم  ٭

المكتبة العامة بالصليبخات 
ادارة المكتبات

ثويني مرزوق ثويني العازمي  ٭
محمد عطية محمد العتيبي  ٭
فاطمة سلطان علي العماني  ٭

احمد خلف سالم خليفة  ٭
خالد حسني علي حسني  ٭

عبداللطيف عيس���ى عبداحملسن   ٭
العباسي

دار الرعاية االجتماعية – اإلصالح

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن نعمة  ٭
علي عبداهلل علي العليان  ٭

محمد عزالدين عبدالرازق احمد  ٭

قسم عالج الحاالت النفسية 
المتخصصة – ادارة الخدمات 

االجتماعية

سمية سعد عبدالعزيز الهباد  ٭
داليا راشد حجاب العتيبي  ٭

مكتب المتابعة الفنية 
قطاع التنمية التربوية

منال بدر عبدالوهاب ابوقماز  ٭
هبة منصور عبدالسيد القالف  ٭

حوراء ناصر عبدالرضا معرفي  ٭

ادارة المكتبات

رابعة سعدي طلب الظفيري  ٭
حسني جنم حبيب عبداهلل  ٭

علي عبداحلسني حاجية مظفر  ٭
نورية عبداحملسن حسني القطان  ٭
سهام كاظم عبدالرحمن االستاذ  ٭

صالح سند دغش السهلي  ٭
هدى خليفة احمد اجلمعان  ٭

سامية احمد محمد خليل  ٭
رجاء حيدر عباس يتيم  ٭

هبة علي موسى الصحاف  ٭
خيرية حجي علي بوشهري  ٭

المكتبة العامة بالجهراء
ادارة المكتبات

دالل محمد رشيد راشد  ٭
فواز عجمي حمد الشمري  ٭

محمد سالم دودان الشمري  ٭
فيصل محمد فارس البناق  ٭

المكتبة العامة بالخالدية 
ادارة المكتبات

عبير عبداهلل عيسى املطر  ٭
محمد يوسف مدوخ املطيري  ٭

زبار محمد زبار اجلميلي  ٭

المكتبة العامة بالدعية 
 إدارة المكتبات

ابراهي���م  عبدالوه���اب  ش���اكر   ٭
العوض

غالية يوسف جوهر حسن  ٭
سهيلة حسني علي العطية  ٭

عبدالصم���د عب���داهلل أم���ان اهلل   ٭
املوسوي

لطيفة محمد عيسى الشعيب  ٭
نبيل يوسف محمد فرس  ٭
طالل احمد عيسى الوزان  ٭

المكتبة العامة بالرميثية 
ادارة المكتبات

السيد عبداهلل  ليلى س���يد كاظم   ٭
املوسوي

زهرة مرتضى محمد عبداهلل  ٭
تهاني فيصل علي الشعيبي  ٭

فاطمة خليفة مال عيسى عبداهلل  ٭

المكتبة العامة بالشامية
 ادارة المكتبات

عبيد هادي مسفر البرازي  ٭
منى رشيد غنام الرشيد  ٭

المكتبة العامة بالعارضية 
ادارة المكتبات

أمينة سعود سالمة الظفيري  ٭
أحمد عجاج صقر العتيبي  ٭

فاطمة ابراهيم محمد العرادة  ٭

المكتبة العامة بالعديلية 
ادارة المكتبات

حسن محمد راكان العجمي  ٭
بدر باقر رحمة زمان  ٭

المكتبة العامة بالعيون 
ادارة المكتبات

فواز سالم راضي احلربي  ٭
مرمي عويض الفي املطيري  ٭

موضي حسن علي احلجرف  ٭
خليفة حمود خليفة الدريعي  ٭

نوف مزهر خضر الشمري  ٭
احمد صعب فالح الظفيري  ٭

المكتبة العامة بالفحيحيل
ادارة المكتبات

ضياء علي احمد الهاجري  ٭
سلطان ناصر مناحي العتيبي  ٭

سالم بشير مزيد العتيبي  ٭

المكتبة العامة بالفردوس 
 ادارة المكتبات

راشد مرزوق ندحان املطيري  ٭
صالح دابس مليحان الرشيدي  ٭

انور مبارك مساعد الرشيدي  ٭
طالل نهار مجبل املطيري  ٭

المكتبة العامة بالفروانية
 ادارة المكتبات

عادل غازي نومان احلربي  ٭
رجاء عبدالوهاب محمد كنيمش  ٭

حياة فهد سالم بوحديدة  ٭

المكتبة العامة بالفيحاء 
 ادارة المكتبات

عبداملجيد جاسم محمد شهاب  ٭
اقب���ال عبدالوه���اب عبداملجي���د   ٭

الرفاعي

مراقبة الخدمات االدارية والتجهيزات  
ادارة المكتبات

احمد عبداهلل علي الكندري  ٭
علي عبداهلل حسن البغلي  ٭
نوال خليل ابراهيم البناء  ٭

مراقبة الشؤون الفنية والبحوث 
ادارة المكتبات

عيد سلطان محمد شالش  ٭
عفاف تركي عبداهلل املطيري  ٭

مكتبة اليرموك العامة 
ادارة المكتبات

فاطمة يوسف سعود احلوال  ٭
محمد عوض ناصر الهاجري  ٭

علي حسني علي هاشم  ٭
نبيلة عبداهلل سالم العبيد  ٭

فائزة محمد بن احمد االبراهيم  ٭

مكتبة جابر العلي 
ادارة المكتبات

سلوى مفرح مفلح االصفر  ٭
هدى عبداهلل محمد الرويح  ٭

نوال رجعان ناصر البحيري  ٭
سهيلة حسني حسن صرخوه  ٭

سعاد شهاب احمد حجي مهدي  ٭

مكتبة مبارك الكبير العامة 
ادارة المكتبات

غنيمة خليل سيد ابراهيم القالف  ٭
فاطمة شافي مبارك االبوحمد  ٭
هناء عبداحملسن محمد املهنا  ٭

يعقوب يوسف يعقوب القالف  ٭
انوار حمد ضيدان الشمري  ٭

مكتبة محمد صالح التركيت 
 ادارة المكتبات

نادية محمد صالح أمير  ٭
سناء عبدالعزيز حسني بوعباس  ٭

حسني علي صفر عباس  ٭
هدى خليفة اسماعيل املعتوق  ٭

محمود محمد سعيد محمد رشيد   ٭
محمد سعيد

احمد محمد حسن رضا  ٭
هدى محمد علي احمد  ٭

سميحة علي حمود الشحومي  ٭

مكتبة هدية العامة
 ادارة المكتبات

سعد سلمان سعد العجمي  ٭
رفعة صالح سند العجمي  ٭

غنيمة عبدالهادي محمد الهاجري  ٭
حميد مزيد علي محمد العدواني  ٭

ليلى عبداهلل محمد الصفار  ٭
رجاء علي سليمان العنزي  ٭

عبدالعزي���ز  حس���ني  يوس���ف   ٭
العصفور

وضحة سيف محمد الهاجري  ٭
عيد محمد ضعني الرشيدي  ٭

نورة فهيد فالح العجمي  ٭
سليمة بندر طعيمس املطيري  ٭

عيد جذنان مبارك هندي  ٭
سعد فراج عبداهلل السهلي  ٭

ادارة الخدمات االجتماعية والنفسية

عواطف خالد ابراهيم اخلزام  ٭
ابوالفضل رش���يدي  عالءالدي���ن   ٭

محمد
نوال علي سلطان محبوب  ٭

فاطمة معيكل برغش املنحي  ٭
س���ميرة احم���د عبداهلل اس���حق   ٭

محميد
ندى عبداهلل علي جعفر الكندري  ٭

عبداهلل سالم فالح الرشيدي  ٭
طيبة محمد عبدالعزيز اجلاسر  ٭

مرمي محمد عبداحلسني محمد  ٭

قسم التدريب واالعداد المهني
 مراقبة الخدمات النفسية

مني عبداخلضر حمزة البلوشي  ٭
حصة يوسف احمد الغامن  ٭
منى عبداهلل راشد الشهاب  ٭

قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة 
– ادارة الخدمة االجتماعية

اميان حمد محمد احلميدي  ٭
فاطمة عبداهلل احمد العويصي  ٭
صاحلة دبيان عوض املطيري  ٭

رمي عبداهلل سعود املقهوي  ٭
لطيفة محمد يوسف السليم  ٭

قسم تقنين االختبارات والمقاييس 
والبحوث

ضياء يوسف مال حسني التركيت  ٭
منى علي راشد الرقاص  ٭

قسم شؤون المساكن الداخلية 
للطالب والمدرسات – ادارة الخدمة 

االجتماعية

شريفة عبداهلل غلوم الصفار  ٭
حامد الفي فالح املطيري  ٭

احمد محمد سعد الهاجري  ٭

قسم متابعة الحاالت الفردية 
المتخصصة – ادارة الخدمة االجتماعية

مرمي فرحان عوض العنزي  ٭
نادية حمد عبدالرحمن ابوربيع  ٭
منتهى عبداهلل شريدة الشريدة  ٭

مراقبة الخدمات النفسية 
ادارة الخدمات االجتماعية والنفسية

ابتسام طالب محمد جمال  ٭
جناة حمد محمد الداللي  ٭

عائشة عبداحملسن خليفة العبيد  ٭

ادارة التقنيات التربوية

بيان منوجهر حبيب سلمان بور  ٭
صادق محمد عبداهلل بوخلف  ٭

فاطمة اسماعيل ذياب عبدالكرمي  ٭
زينب ابراهيم حبيب التركي  ٭

حصة احمد سليمان الفهد  ٭
جنان ناصر سليمان الشعيل  ٭

نواف نوري راضي مشاري  ٭
سلمى الزقع جمعان الرشيدي  ٭
احمد عبدالعزيز سلمان غامن  ٭

حنان هزاع الفي املطيري  ٭
عيد سعد زيدان  ٭

خالدة مشاري هالل املطيري  ٭
السيد محمد حسني صالح  ٭

فضيلة احمد باش باش  ٭
شيماء عبداهلل محمد القذيفي  ٭

األمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية 
للتربية

هدى احمد عياف العياف  ٭
سام جوزيف ايكيراث  ٭

باسمة سالم فهد الطبيخ  ٭
حسن عبداحلسني محمد صفر  ٭

اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة

امل بدر عبداهلل الفرحان  ٭
نادية جاسم عيسى الوزان  ٭

انتصار يوسف صالح الرومي  ٭
حصة عبداهلل مرزوق مال اهلل  ٭

محمد احمد محمد بن سالمة  ٭
رجاء عبداجلبار جاسم  ٭

امل عمران عبداهلل القالف  ٭
س���ميحة عبداللطي���ف عب���داهلل   ٭

الفرهود
صفية ابراهيم عباس حيدر  ٭

اميان عباس عبدالرضا ششتر  ٭
دالل عبدالرزاق احمد العبيد  ٭

مرمي محمد علي الغيث  ٭
نوف طالل عبداللطيف الفالح  ٭

قدير قاسم ابراهيم حسني  ٭
ابرار عيسى حبيب ابل  ٭

محمد حفيظ علي اسموث علي  ٭
عذاري علي راشد القالف  ٭
فاطمة احمد علي الوهيب  ٭

اميرة علي غلوم علي  ٭
اح���الم ابراهي���م حس���ن ابراهيم   ٭

اليتامى
ابراهيم عبدالنبي محمد بن نخي  ٭
حسام العباسي مصطفى مبروك  ٭
حنان محمد عبداحملسن الياقوت  ٭

حليمة غلوم فتح اشكناني  ٭
معالي محمد خضير قاسم  ٭

قسم اليونسكو والدول االجنبية
اللجنة الوطنية للتربية

دالل حيدر سعود حسن  ٭

اللجنة الوطنية لدعم التعليم

خولة خالد عثمان النصر اهلل  ٭

األمانة العامة لمجلس التربية الخاصة

دالل صادق جعفر عبد  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلى للتعليم

رضوان احمد حسن رضوان  ٭
سناء عدنان يوسف القحطاني  ٭

ابتسام يوسف سالم احلسينان  ٭
جيالن عبداحلميد احمد عثمان  ٭

زهرة كرمي علي زمان  ٭
شيخة سعود سالم العمران  ٭

مرمي محمد حسني االحمد  ٭
انور مال اهلل اسماعيل محمد  ٭

المجلس األعلى للتعليم

منال احمد صالح العليان  ٭
وفاء فهد هادي العدواني  ٭
ليلى حسني علي العليمي  ٭

إدارة العالقات العامة واإلعالم التربوي

باسل جاسم محمد السبت  ٭
منى محمد غلوم مراد  ٭

مرزوقة غالي مطلق الفرحان  ٭
جنوى كامل حافظ املدني  ٭

محمد عبدالهادي ابراهيم البيلي  ٭
عبداهلل عماش محمد الديحاني  ٭

نوف محمد ابراهيم احملبوب  ٭
سميرة حبيب موسى احلداد  ٭

امين عبداهلل راشد احلربي  ٭
عبداملجيد علي حسني اكبر  ٭

حليمة احمد محمد الكندري  ٭
عائشة عيسى مطر حسن  ٭

عزيزة عبدالرزاق عيسى املوسى  ٭

قسم الضيافة واألنشطة االجتماعية
 ادارة العالقات العامة

مبارك عوض فندي الرشيدي  ٭

مراقبة اإلعالم التربوي 
ادارة العالقات العامة

ضيدان صحن نادر العجمي  ٭
تسنيم احمد مصطفى محمد  ٭

اروى عبدالعزيز عبداهلل احلسني   ٭
العيار

مكتب خدمة المواطن

اماني محمد مندي حسن  ٭
الدين  ش���ريفة عبداجلبار محيي   ٭

احمد النيباري
نبيلة السيد عمر الربيع  ٭

عبداهلل ثامر خليفة احلميدة  ٭
تاسعا: قطاع وكيل الوزارة
قسم السكرتارية 
مكتب وكيل الوزارة

خولة عمر محمد العمر  ٭

قسم المتابعة الفنية 
مكتب وكيل الوزارة

يسرى حميد علي بوصفر  ٭

مكتب وكيل الوزارة

آسيا هاشم محمد حاجية  ٭
سعاد محمد عبداهلل حسني  ٭

أسد الزمان ابواحلسني  ٭
محم���د  عبدالعزي���ز  م���روة   ٭

السديراوي
وليم عويضة عطية  ٭

محمد البدوي جودة مصطفى  ٭
منى محمد فتح اهلل كندري  ٭

أمان���ي عب���داهلل عبداللطي���ف   ٭
السعيد

سيد عبدالرزاق سيد عبدالشكور  ٭
إميان علي عبداهلل الكندري  ٭

 ٭عبدالرحم���ن ج���ودة ابراهي���م 
جودة

احمد فهد راشد الدويلة  ٭
انتصار عبداهلل مخلف العنزي  ٭

فاطمة حسن أحمد محمد  ٭
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لطيفة منصور محمد بوحيمد  ٭

إدارة الشؤون القانونية

 ٭رقية محم���د حنيف علي محمد 
مراد

 ٭أمل محمد عبداهلل الصالل
 ٭عقشان غنيم عقشان املطيري

 ٭منى هاشم محمد العوضي
 ٭رقية عبدالعزيز حسني العباد
 ٭كمال ابوالقاسم حسني قاسم

 ٭أمينة يوسف احمد يوسف
س���ند  مح���رف   ٭عبدالعزي���ز 

الهاجري

قسم البحث والفتوى 
إدارة الشؤون القانونية

 ٭معالي عبداهلل مسفر العتيبي
 ٭رمضان جودة علي حسني

قسم التحقيقات
إدارة الشؤون القانونية

 ٭مصطفى احمد محمد منصور

قسم القضايا 
إدارة الشؤون القانونية

 ٭عصام سيد هاشم حسنني
 ٭عبدالرحي���م عل���ي عبدالرحيم 

ساملان

مراقبة البحوث والفتوى 

إدارة الشؤون القانونية

 ٭منال محسن عبداحلسن علوان
 ٭زينب محمد جعفر مهدي

 ٭أحمد عبدالنظير محمد نص
 ٭ع���ذاري يوس���ف محم���د علي 

السمحان
الس���يد  عبداملنع���م   ٭الس���يد 

أبوالغيط

مراقبة القضايا والتحقيقات 
الشؤون القانونية

إبراهي���م مش���عان   ٭عواط���ف 
العتيبي

 ٭خلود محمد عبداهلل الكندري
عاشرا قطاع الشؤون املالية

 ٭الوكيل املساعد لقطاع الشؤون 
املالية

 ٭عايض شبيب سعيد الرشيدي
 ٭جناة بدر ماشع املطيري

 ٭سارة ابراهيم محمد الفارسي
 ٭علية كريدي مطير العنزي

ادارة التوريدات والمخازن

 ٭وليد علي حسني القطان
 ٭رمي بدر زيد الصانع

 ٭علي شالش سعود العجمي
 ٭ميثة شايع راشد العاطفي

 ٭زليخة احمد عبداهلل العلي
 ٭منى حمد مطلق الراجحي

 ٭ناصر حمد شرهان الشمري
 ٭عمشة عياد سعيد الرشيدي

محمد عبداهلل حسن محمد  ٭
عبداملنعم محمود عبده السيد  ٭
خولة محسن سيف العازمي  ٭

هيفاء عيسى سعيد املذن  ٭
س����ويرة عبدالرحم����ن عضيب   ٭

جاسر
ثريا محمد اسماعيل البلوشي  ٭

منيرة سلمان حطاب الهيفي  ٭
منى راجح سعد العجمي  ٭

حسني سالم علي العازمي  ٭
بدرية محمد علي النويعم  ٭

قسم المشتريات 
إدارة التوريدات والمخازن

 ٭اسماء غازي دغيم العتيبي
 ٭عيدة عواد عسكر الرشيدي
 ٭نوال يوسف سعود احلوال
 ٭بدر صالح ابراهيم الصالح
 ٭محمد شباب محمد البطاح
 ٭فوزية عباس حسني غلوم

 ٭مشعل ابراهيم محمد الضاعن
 ٭بدر كميخ بندر الديحاني

 ٭منى عبداهلل عواد اخلالدي
 ٭ابراهيم فهد حراس الديحاني
 ٭محمود عزت السيد العفيفي
 ٭عذاري جمعان مبارك محمد

عبدال����رزاق حس����ني   ٭اي����وب 
البلوشي

قسم المقررات والتزويد 
 ادارة التوريدات

 ٭وفاء صالح خالد البخيت
 ٭اعتدال حجي يعقوب الفودري

 ٭خزنة منير عواد العازمي
 ٭فتوح حمزة عباس اشكناني

 ٭نوال علي احمد االنصاري
 ٭غيداء طاهر محمد السيافي
 ٭تغريد فاضل ياسني خليفة

 ٭حصة خرميط ناصر العازمي
 ٭بثينة مجيد س����يد مندني سيد 

رمضان
 ٭هناء عبدالرحيم عباس علي

 ٭خديجة عبداهلل غلوم عبداهلل

قسم المناقصات والعقود
ادارة التوريدات والمخازن

 ٭فائقة جاسم محمد
 ٭بزاهيا توبل يعقوب

 ٭فاطمة محمد يوسف حسني
 ٭عبداهلل فاضل عبداهلل عبداهلل

 ٭بدر فهيد علي املطيري
 ٭محم����د ش����يخ الع����رب محمد 

املليجي
 ٭فرحان فالح فرحان املياس

 ٭امينة عبداهلل مزعل عبداهلل
 ٭ألطاف يوسف احمد الصديقي

 ٭هادي صالح حسن العجمي
 ٭ش����ذا عبداللطي����ف عب����داهلل 

خضر
 ٭بدر حمد عامر محمد

 ٭حياة باقر علي عباس باقر

 ٭هدى جعفر احمد
مصطف����ى  محم����د   ٭صب����ح 

احلسيني
 ٭احمد سعد احمد محمد

 ٭مصطفى فتحي احمد
 ٭وفاء يحيى هجرس القللي

 ٭عامر عبدالرحيم حداد رضوان

قسم الحاسب اآللي 
اإلدارة المالية

 ٭عدنان محمد عبدالرزاق الربيع
 ٭عادل مجيد عزيز الرحيم
 ٭نورة جاسم محمد كلداني

احم����د  عبدالك����رمي   ٭هن����ادي 
الشرهان

قسم الخزينة ـ اإلدارة المالية

 ٭محمد احمد سالم العثمان
 ٭حبايب صالح عبداهلل املواش

 ٭عبدالرحمن حمود عبدالرحمن 
املعييف

 ٭ناصر حمود منيع البغيلي

قسم السكرتارية ـ اإلدارة المالية

 ٭حسنة جودي درويش
 ٭علية عبدالرزاق يوسف خضر

 ٭منى مطلق فالح املسيلم
 ٭أمل غازي حمد املطيري

 ٭نصرة جبر كاظم الشمري
 ٭غنيمة احمد حسن صادق

 ٭ليلى موسى عبداهلل البلوشي
 ٭اقبال خلف عبداهلل كرم

 ٭نبيلة حيدر يعقوب ابواحلسن
 ٭بدرية محمد عيسى احلوشان

 ٭عالية زيد دغيم العميرة
 ٭أميرة خالوي شكيان الفضلي

قسم الصرف ـ اإلدارة المالية

 ٭ابتسام حسني علي احلربي
 ٭جاسم بدر سماوي الضفيري
 ٭منيرة عبداهلل غنيم املطيري
 ٭فتحية يوسف احمد قرينيس

 ٭تهاني سعد عبداهلل القيني
 ٭حمد فهد عبداهلل املرد

 ٭مديح����ة عبدالرحم����ن عل����ي 
الكندري

 ٭هناء ناصر صالح الصقعبي
 ٭اماني عساف عقيل جني
 ٭فتوح راشد احمد القالف

 ٭نوال شمروخ عقاب العدواني

قسم الميزانية 
اإلدارة المالية

 ٭حصة عبيد حمير الشمري
 ٭ندى حسن عبدالرضا خشاوي

 ٭امينة حسن صالح ابراهيم
 ٭عالء محمد حسني محمود

 ٭حسني علي ابواملعاطي
 ٭شيخة حبيب صالح اخلياط
 ٭هيا عايض حباب الرشيدي

 ٭اسامة فالح حمدان العدواني

عبداجلليل جنالء عبداجلبار مزعل  ٭
عايدة مطر بخيت الضبع  ٭

وليد مبارك عاتي الشمري  ٭
لنا عبداللطيف مرزوق العازمي  ٭
انتصار عبدالكرمي عبدالنبي القطان  ٭

خلف عطية داود الفضلي  ٭
مصطفى محمد عبدالفتاح عيد  ٭
احمد عبدالرحمن عمر ابوزيد  ٭

نبيلة عباس محمد عبداهلل  ٭
قسم محاسبة الجهات

االدارة المالية

سوسن صالح يوسف املذن  ٭
غدير يوسف حمد الصقر  ٭
منال خالد فهد البلوشي  ٭

نوال مفلح خلف املطيري  ٭
جنيبة محمد عبداهلل الكندري  ٭

منى احمد عبداهلل القطان  ٭
فهد محمد عامر العميري  ٭
عبير خضر طاهر بوزيد  ٭

نوف فالح حسني العدواني  ٭
خالد صالح فهد احلربي  ٭

مجدي احمد محمد حجاج  ٭
عذاري حسني عبداهلل الرامزي  ٭

امل سعود سماح املطيري  ٭
حنان يوسف علي االنصاري  ٭

نادية محمد زيد الراشد  ٭
فوزية عبيد علي العنزي  ٭

فوزية هطيل معتق العنزي  ٭
فاطمة توفيق عباس القالف  ٭

جميلة نوري عواد الفكر  ٭

قسم محاسبة الجهات
االدارة المالية

موضي مطر طاهر الشمري  ٭
سالم حسن القط  ٭

مراقبة الرواتب
اإلدارة المالية

هدى منصور علي الصفار  ٭
اميان حسني عبدالكرمي القناعي  ٭

كمال فرج سيد  ٭
بجدا سعود عجاج املطيري  ٭

مراقبة الصرف والخزينة
اإلدارة المالية

أماني حسني مبارك الهبيدة  ٭

مراقبة الميزانية والحسابات
اإلدارة المالية

سلمى محمد جواد حسني معرفي  ٭
بدور بدر ناصر اخلالدي  ٭

علي عدنان محمد الصالح  ٭
عواطف مفرج مطلق املطيري  ٭

موضي خالد محمد الفهد  ٭
صالح سالم عيسى البشير  ٭

احل�ادي عش�ر: قط�اع املنش�آت 
التربوية

الوكيل المساعد للمنشآت التربوية

أماني محمد غلوم علي  ٭

تهاني حمود محمد العتيبي ٭

قسم اإلرجاع واإلعارة 
ادارة التوريدات

احمد عبداهلل حمدان الشمري  ٭
جاسم شاهني حسني الدشتي  ٭

حسن حسني علي صفر  ٭
محمد حبيب محمد اجلريدان  ٭

محمد مختار علي ابراهيم  ٭
حسني عبد غلوم حسن  ٭

عبداملجي����د عبدالصم����د خضير   ٭
حسني

احمد علي علي احلداد  ٭

قسم التجهيزات الفنية 
ادارة التوريدات والمخازن

آسيا اسماعيل محسن البالم  ٭
جواد محمد صالح أمير  ٭

حصة احمد ابراهيم احمد  ٭
محمود س����يد موسى سيد حسن   ٭

املوسوي

قسم التسليم والفحص
 ادارة التوريدات والمخازن

فهد حمود حوميد املطيري  ٭
فالح راشد حمد الغريب  ٭

محمد ابراهيم محمد الفارس  ٭
محمد احمد عبدالعزيز الكبان  ٭

قسم السكرتارية 
ادارة التوريدات والمخازن

نادية حسني سعود العبكل  ٭
وضحة عوض مجبل الغضوري  ٭

نورة فهاد شنيف املطيري  ٭
هيام عبدالرحمن العسعوسي  ٭
شريفة ثويني دهش الفضلي  ٭
نورة سليمان عبداهلل االمير  ٭

حرة فهد فالح الدوسري  ٭
بتول مجبل بريز املطيري  ٭

قسم العهد الفرعية 
ادارة التوريدات والمخازن

فاطمة حسني سلمان الشمري  ٭
منى سعود محمد العتيبي  ٭

ضياء احمد صالح الشخص  ٭
سميرة مصطفى حسني صفر  ٭

حنان هاشم احمد صالح  ٭
طاهرة علي حاجية بوصخر  ٭

قسم المخازن الرئيسية 
ادارة التوريدات

العنود ضيدان بدر املطيري  ٭
بهية ناصر عبداهلل حاجية  ٭
محمد زكي عبدالنبي السيد  ٭

نادية عبداهلل مرزوق العازمي  ٭
احمد نبيه محمد صادق دراج  ٭

سميرة عيد صالح الهدهود  ٭
س����عيد ب����ن خميس بن س����عيد   ٭

العلوي
كفاية مصطفى محمد الكندري  ٭

ياسر احمد عبدالعزيز املهيليج  ٭

 ٭جواه����ر عب����داهلل عبدالرحمن 
الدويسان

قسم حسابات المخازن 
ادارة التوريدات والمخازن

 ٭ابتهاج عبداهلل فهد العمهوج
 ٭سناء احلميدي سعيد املطيري

 ٭علي منور متيم املطيري
 ٭عبدالرؤوف عبدالقادر محمد

خل����ف  عبدالعزي����ز   ٭عاي����دة 
البيشي

 ٭وداد عيسى حمد القلفص
 ٭ابراهيم علي احمد سماحة

 ٭مدينة مختار غلوم تقي
 ٭خالدة احمد زيد الصرعاوي
 ٭ناهد صالح جاسم احلشاش

مراقبة الحسابات والعهد 
ادارة التوريدات والمخازن

 ٭متروك دعيج عبداهلل املطيري
 ٭ابتسام عبداهلل محمد الهزاع
 ٭حنان فالح حشاش العازمي

 ٭عبدالفتاح حسني مأمون فودة
 ٭هشام محمد سعد احلداد

 ٭انصاف احمد حسني احمد

مراقبة المتابعة االدارية
 ادارة التوريدات والمخازن

عب����ود  اس����ماعيل   ٭عب����داهلل 
السلطان

صن����ت  غريب����ان   ٭جواه����ر 
الديحاني

 ٭منيرة حسني مطر العنزي
 ٭ابتسام يعقوب احمد احلسن

 ٭عبدالعزي����ز طليح����ان س����مار 
املطيري

مراقبة المخازن ـ ادارة التوريدات

 ٭مكية محمد عبداهلل بوصخر
 ٭سعد يوسف احمد داود

 ٭امي����ن احمد كم����ال س����ليمان 
سلطان

 ٭طارق خالد احمد سليمان
 ٭احمد جبر عبود الرشيدي

االدارة المالية

 ٭انيسة محمد سعيد الوهابي
 ٭نورة نصار صالح خلف

 ٭طفلة حسن حسني الدسم

قسم التدقيق والمراجعة 
االدارة المالية

 ٭لولوة يوسف ابراهيم املال
 ٭عبدالقادر محمد بدر رشدان

 ٭رضا عبدالعزيز محمد دعبس
 ٭ايهاب محمد عبداملنعم حتاتة
 ٭محمد ابراهيم محمد البشلي

 ٭عبدالرحيم قاسم حسنني
 ٭العنود محمد خلف الفرحان

 ٭محمد عزمي عل����ي عبدالرازق 
السواح

 ٭حنان حسن صالح ابراهيم
عبدالرض����ا  حس����ن   ٭نادي����ة 

خشاوي
 ٭اماني عبدالرس����ول عبدالنبي 

املويل

قسم رواتب ديوان الوزارة
اإلدارة المالية

بدر محمد علي املطوع  ٭
وفاء عبداملقصود القلش  ٭

انتصار ابراهيم حسن احلداد  ٭
ابراهيم احمد محمد عنبر  ٭

سوسن عيسى عودة الثويني  ٭
حليمة ناصر عبداهلل عيدان  ٭
عبداملجيد اكبر محمد حسن  ٭

خولة عناد جاسم شنيار  ٭
اميرة احمد صالح الصالح  ٭
منال جاسم محمد املطوع  ٭

العنود حمد مونس املونس  ٭
سهى امان فرج القطان  ٭

محمد سعيد محمد عرندة  ٭
ندى ابراهيم العيسى  ٭

حسام محمد عبداحلميد محمد  ٭
اميرة صالح عبداهلل  ٭

فاطمة شريدة عبداهلل الشريدة  ٭

قسم رواتب منطقة االحمدي
الجهراء ـ حولي

اميان درويش غلوم حسن  ٭
فالح هايف عبود نقا الس����ويط   ٭

الضفيري
ع����ذاري عبدالوه����اب س����هيل   ٭

السهيل
رمي محمد خلف الفرحان  ٭

افراح جاسم محمد اللنقاوي  ٭
سعاد عيال حمود العنزي  ٭

سندس محمد سالم عبدالسالم  ٭
هيام جمعة عثمان اخلراز  ٭
بدرية علي حاجية يوسف  ٭

عايدة خليف فرحان العنزي  ٭
فايزة احمد حبيب عبداهلل  ٭

ابتسام عاجل سالم الظفيري  ٭
سعاد محمد حمزة الكوت  ٭

جناة احمد علي احمد  ٭
ليلى محمد عبيد املطيري  ٭

منال ابراهيم الضبيان  ٭
شيخة حمد سعد الهاجري  ٭

اماني ابراهيم محمد الضاعن  ٭
دالل احمد سالم اخللف  ٭

حدج����ان  احلمي����دي  مليح����ة   ٭
املطيري

قسم رواتب منطقة العاصمة 

الفروانية ـ مبارك الكبير

عمشة عبداهلل حسني الشمري  ٭
ابراهيم سمير ابراهيم درويش  ٭

امل حمد عبداهلل العتيق  ٭
سهير عبداللطيف الياقوت  ٭

سعود عبيد سعد الغربة  ٭
مرمي عبداهلل مجبل الدوسري  ٭

حنان محمد نوري عقيل  ٭

محسن محمد سامي عبداللطيف   ٭
الدالي

رحاب ناصر عبداهلل ملك  ٭
علي ابراهيم يوسف حقي  ٭

احمد مخلف املنفي  ٭

مكتب المتابعة الفنية
قطاع المنشآت التربوية

فؤاد حميد عبداهلل مظفر  ٭
رضية رجب محمد العابدين  ٭

عبدالعزي����ز محمد حس����ن وائل   ٭
املهنا

هاني قاسم خضير قاسم  ٭

إدارة الصيانة 
قطاع المنشآت التربوية

كوثر محمد رفيع محمد عبداهلل  ٭
سمير شداد دعيج شنات  ٭

قسم السكرتارية 
إدارة الصيانة

منى محمد حسني احلاضر  ٭

مراقبة صيانة ديوان عام الوزارة

بلقيس حسني قاسم الكندري  ٭
بشاير سعد محمد املطيري  ٭

ايوب صالح بركات علي  ٭
محمد انور محمد يونس  ٭

محمد عباس محمد العباسي  ٭
احمد عبداهلل ابراهيم الفيلكاوي  ٭

محمد عبداملعني احمد يوسف  ٭
محم���ود  مه���ران  مصطف���ى   ٭

عبدالعاطي

إدارة التصميم واإلنشاءات

ليلى عبداهلل حسن ابل  ٭
عب���داهلل حم���د م���ال عب���داهلل   ٭

احلسن
كرمية محمد خالد  ٭

بدرية حسن خلف الراجحي  ٭
بدرية حسني يوسف املرهون  ٭
شيخة فيصل علي اخلصيوي  ٭

حنان بليغ محمود عرفة  ٭
هويدا عبدالعزيز فهمي اجلندي  ٭

مرمي زويد بطي احلريبي  ٭
عبداله���ادي عبداللطيف زغيالن   ٭

الضفيري

قسم اإلشراف
إدارة التصميم واإلنشاءات

خالد علي فهد بوزبر  ٭

قسم الهواتف
إدارة التصميم واإلنشاءات

حمود باذر دليم الرشيدي  ٭
مها محمد ضيف اهلل العازمي  ٭

قسم سالمة المنشآت  
إدارة التصميم واإلنشاءات

عماد محمد عبداهلل الفيلكاوي  ٭
فريحة حجب نزال العنزي  ٭

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء المستحقين لمكافآت األعمال الممتازة في »التربية«
محلياتالجمعة  12  فبراير  2010   12

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

تقدم : 1- �سربي ع�سريي ال�سمري               2- حممد عبا�س العجمي 
             3- ليايل ح�سن حممد ) كويتيو اجلن�سية( 

اأ�سحاب �سركة �سم�س اخلليج للتجارة العامة واملقاولت/ت. بطلب 
اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: تعديل الكيان القانوين لل�سركة 
من ت�سامنية اإىل ذات م�سوؤولية حمدودة، تعديل بند الإدارة من/ 
حممــد عبــا�س العجــمــي اإىل �سبــري ع�سيـري ال�سمري / منفرداً. 
خم�سة  خالل  املذكورة  لالإدارة  يتقدم  اأن  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 
ع�سر  يومًا من تاريخ ن�سر الإعالن باعرتا�س خطي مرفقًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

اإعـــــــــالن

با�ســـم/ نا�صر اأحمد الزغيب

N000746885 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية اأو الت�سال

24318125- 99608977 

مفقود جواز �سفر �سوري


