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50 ديناراً زيادة مالية لـ 550 إخصائياً اجتماعياً ونفسياً وأمين مكتبة في »التربية«
»الخدمة المدنية« وافق عليها و»األنباء« تنفرد بنشر األسماء من الوافدين

حسام صدقي احمد ابوزيد  ٭
حسام عبداللطيف احمد محمد  ٭

حسن احمد ابراهيم حسن  ٭
حسن عمر عبدالرحيم حسن  ٭

حسن محمود عبداحلي حسن  ٭
حسني محمد محمد عطيه  ٭

حمدي محمد الشغبي محمد  ٭
حيدر ابراهيم علي محمد  ٭

خالد عبدالغني عبداهلل حجازي  ٭
خالد علي عباس علي  ٭

خالد محمد عبدالعال سليم  ٭
خالد محمد ناجي محمد حسني  ٭

خالد ناجي يوسف محمود  ٭
رضا احمد ابراهيم احمد  ٭

رضا ابراهيم ابراهيم عامود  ٭
سامي شيبه احلمد محمد محمد  ٭
سعيد عبداخلالق علي محجوب  ٭

شريف شوقي موسى فايد  ٭
صالح الدين جنيب احمد  ٭

طارق حمادة حسني مرسي  ٭
طه عبدالناصر ابو ليلة عمر  ٭

عامر محمود ابراهيم عبدالرزاق  ٭
عبدالرزاق محمد عبداهلل  ٭

عبداللطي����ف عل����ي عبداللطيف   ٭
تركي

عرفة صالح عزيز محمد  ٭
ع����الء س����يف االس����الم اس����امة   ٭

سليمان
عالء الدين وفيق مصطفى املصري  ٭

علي شمس الدين محمد صديق  ٭
علي صدقي ابو احلسن سيد  ٭

عماد محمد عباس محمد  ٭
محم����د  عبدال����رزاق  عم����رو   ٭

عبدالرزاق
عيد عبداملولى علي سالمة  ٭

متولي عشماوي محمد خالف  ٭
مجاهد عوض عبده املتولي  ٭

محمد احمد علي رامية  ٭
محمد النحاس محمد عزب  ٭
محمد انور عبدالعال محمد  ٭

محمد حسني عبدالقوي مفتاح  ٭
محمد سعد رمضان عوف  ٭

محمد صبحي حسن شمس الدين  ٭
محمد عبادي سيد عبادي  ٭

محم����د عبداملجيد عبدالس����ميع   ٭
محمد

محمد فتحي عبداحلميد محمد  ٭
محمد كمال محمد عبدالعاطي  ٭

محمد موسى موسى ابو اخلير  ٭
محمود صالح الدين علي احمد  ٭
محمود عبدالكرمي جاد الكرمي  ٭
مصطفى احمد سيد محجوب  ٭

مصطفى عطية الشيخ اسماعيل  ٭
مصطفى هاشم مصطفى بصل  ٭

مصطفى يوسف سليمان محمد  ٭
نشأت منصور عطية عبدالباقي  ٭

نصر جمعة عبدالعال احمد  ٭
هاني حسن احلسيني الهواري  ٭

هاني سعيد حسن محمد  ٭
وائل شعبان محمود عبداملنعم  ٭

وائل محمد صالح الدين ابوشهبة  ٭
وائل ممد عبداهلل جراوي  ٭

وحيد رضا حسن عبداللطيف  ٭
وليد احمد احمد الصنفاوي  ٭

ياسر محمد ربيع النجار  ٭
ياسر محمد عبدالباري حسني  ٭

يوسف محمد بدر زيدان  ٭
احمد السيد احمد فرج  ٭

رفيعة احمد حسن بدوي  ٭

محمد السيد عبدالسالم السيد  ٭
محمد الشحات طه علي سعيد  ٭

محمد جمال رضوان احمد  ٭
محمد حسام احمد علي عبدالغني  ٭

محمد حسن محمود علي  ٭
محمد خضر عبدالعليم محمد  ٭
محمد ربيع عبدالعليم حسن  ٭

محمد رزق احمد البحيري  ٭
محمد رشدي عبداهلل درويش  ٭

محمد شحاتة محمد يوسف  ٭
محمد شعبان محمد عاشور  ٭

محمد عبدالفتاح محمد بستان  ٭
محمد عبده محمد مصطفى  ٭

محمد عطية محمد مهدي  ٭
محمد كامل عطية زغلول  ٭

محمد مامون عبداحلفيظ بدوي  ٭
محمد محسوب رجب صقر  ٭

محمد محمد ابراهيم احللواني  ٭
محمود حمدان عبداحلافظ  ٭

محمود حنفي محمود فرغلي  ٭
محمود عبدالرحمن محمد احمد  ٭

محمود قطب شحاتة احمد  ٭
محمود محمد بسيوني شريف  ٭
مدحت جابر ابوالعينني محمد  ٭

مدحت محمود حمدان همام  ٭
مسعد جناح الرفاعي ابو الديار  ٭
مصطفى حامد مصطفى حسني  ٭
مصطفى سيد مصطفى مسعود  ٭

مصطفى صابر محمد عبدربه  ٭
مصطفى عبداللطيف عبداللطيف  ٭

مصطفى عبده علي علي  ٭
مصطفى علي عبدالرزاق علي  ٭

مصطفى مصطفى حسن ابراهيم  ٭
ممدوح حامد احمد عبدالرحيم  ٭

نادي توني عبدالكرمي هالل  ٭
نادي جمعة هالل حسن  ٭

ناصر ابوسريع عواد القرنفلي  ٭
نظير علي السيد عدوي  ٭

هاني العوضي حافظ اجلحش  ٭
هاني حمدي عبدالعظيم اسماعيل  ٭
هاني محمود عبدالرزاق الهيشي  ٭

هيثم محمد عبداملوجود تامر  ٭
وائل مصطفى كامل ابوالعال  ٭
وسام مصطفى الزيني علي  ٭

ياسر السيد احمد محمد االدهم  ٭
ياسر محمد راشد عبدالاله  ٭

ياسر محمد سيد احمد سالم  ٭
ياسر محمد سيد احمد قمر  ٭

احمد عبدالهادي سند شلبي  ٭
أمجد حلمي رزق اهلل عبداهلل  ٭
ابوالسعود احمد احمد محمد  ٭

احمد احمد ابراهيم النجار  ٭
احمد السيد محمد حسني فرج  ٭

احمد شوقي محمد ابراهيم فريج  ٭
احمد عمر احمد عبدالهادي  ٭
احمد محمد فكري مصطفى  ٭

اشرف صالح رضوان حسن  ٭
اكمل جناح عبداهلل منازع  ٭

السعيد محمد السعيد شعير  ٭
السيد عبداهلل السيد زاهر  ٭

السيد محمود محمد اجلبلي  ٭
السيد مصطفى راغب االقرع  ٭
بشار رياض محمد ابراهيم  ٭
جمال حسن مجاهد حسن  ٭
جمال صدقي موسى محمد  ٭
جمعة فاروق حلمى فرغلي  ٭

حازم محمود عبدالفتاح حطب  ٭
حجاج حمدي عبدالوهاب محمد  ٭

حسام خالد مصطفى مسلم  ٭

حسام الدين صالح عبدالعليم  ٭
حسام عطية خليفة  ٭

حسن امير الصعيد جنار ابراهيم  ٭
حسن محمد ثابت سيد  ٭

حسني احمد حسن حسني  ٭
حسني محمود سلمان شكل  ٭

حمادة فاروق عبداملنعم حمادة  ٭
حمدي العبد احمد   ٭

حمدي علي احمد علي  ٭
خالد صبحي حافظ عثمان  ٭

خالد محمد الصغير محمد حسني  ٭
خلف محسب محمد علي  ٭

دسوقي ابراهيم دسوقي ابراهيم  ٭
رامي عادل عبداملنصف هالل  ٭

رجب حمدي بكري ابراهيم  ٭
رسمي فرغلي فهيم احمد  ٭

رضا عبدالكرمي جاد الكرمي  ٭
ابراهي���م   ٭رض���ا عبداله���ادي 

عبدالعزيز
رضا مجاهد مهدي حسن حمدان  ٭
رفعت عبداهلل محمد عبداملنعم  ٭
رفعت يوسف زكريا الشرقاوي  ٭

روماني نادي نصيف غبريال  ٭
زينب سيد بحر العلومي فرد  ٭

سامح ممدوح حامد عبدالرؤوف  ٭
سامي احمد محمد العجيلي  ٭
سامي محمد الشاذلي حسن  ٭

سعيد عز الرجال محمد الشعيري  ٭
سمحي طه صالح ابوالقاسم  ٭

سمير لطفي علي سالم  ٭
سيد احمد علي حامد  ٭

صابر محمد امني عطا حشاد  ٭
طارق علي حسانني محمد  ٭
طلعت سالم محمد اجلمال  ٭

طلعت عبداهلل محمود عمار  ٭
عادل ابوغزيل ابوزيد محمد  ٭

عادل حامد حامد ابوغنيم  ٭
عاطف محمد احمد محمد  ٭

عاطف محمد احمد محمد علي  ٭
عبداحلافظ شعبان مندور  ٭

عبدالرحمن البيلي محمد يونس  ٭
عبدالعظيم عدلي ماضي السيد  ٭

عبدالفتاح عبداجلابر ابراهيم  ٭
عبداملطلب عبدالقادر محمد  ٭

عبدالناصر انور رفاعي  ٭
عبده محمد عبده حسن  ٭

عرفة عبدالعزيز محمود عامر  ٭
عزت فؤاد عبدالاله سليم  ٭
عطية محمد عطية محمد  ٭

عالء الدين احمد محمد محمد  ٭
عالء فوزي نور الدين مهداوي  ٭

علي احمد محمد هاشم  ٭
علي ربيعي علي عرابي  ٭

علي سليمان السيد عبدالرحيم  ٭
علي يوسف عبدالعزيز عبدالعال  ٭

عمر شعبان عبدالوهاب محمد  ٭
عمر محمد عثمان موسى  ٭

عمرو احمد طه عبدالباقي  ٭
عمرو عبداملنعم محمد حويلة  ٭

عنتر احمد علي محمد  ٭
فوزي محمد علي جاد الرب  ٭

لطفي محمد رمضان علي  ٭
مؤمن صالح محمد احمد   ٭

ماجد احمد عبدالصمد محمد  ٭
محسن عيد محمد الشناوي  ٭
محسن محمد حسان عياط  ٭

محمد ابراهيم عثمان االفندي  ٭
محمد احمد عبدالعظيم عثمان  ٭

محمد احمد محمد بدر  ٭

مهدي عبدالقوي مبارك  ٭
نبيل محمد عبدالعزيز البغدادي  ٭
نصر الدين محمد عبد مصطفى  ٭

هاني السيد أحمد الديب  ٭
هاني حسن محمد السيد  ٭
هشام صالح احمد سالمة  ٭

هشام عبداملنعم عمار حسني  ٭
هشام محمد عبدالفتاح أبوشعيرة  ٭

هشام محمد يوسف محمد بدير  ٭
هيثم عزت عبدالبديع القاضي  ٭

هيثم علي اسماعيل علي  ٭
وائل السيد رسالن رسالن  ٭

وائل محمد عبدالستار محمد  ٭
وليد فتحي عبدالعظيم عبدالقادر  ٭

ود محمد ربيع سعيد اجلبالي  ٭
والء علي رزق بخاتي  ٭

وليد حلمي احمد احمد  ٭
ياسر عبدالفتاح ابو ليلة  ٭
ياسر عثمان عثمان عمرو  ٭

ياسر محمود السيد اسماعيل  ٭
الدس���وقي   ٭يحي���ى عب���داهلل 

العمراوي
يونس رمضان احمد حسن  ٭

باحث أول نفسي
أسامة السيد احمد علي املاشي  ٭

باحث خدمة اجتماعية
جم����ال عبدالغن����ي س����يد احمد   ٭

الشيخ

باحث مبتدئ اجتماعي
امين جالل محمود قنديل  ٭

ابتسام نعمة سعدون العكيلي  ٭
ابو الريش السيد محمد احمد  ٭

احمد جمعة احمد السيد غريب  ٭
احمد علوي عبدالعليم بالبل  ٭

احمد علي احمد علي  ٭
احمد محمد ابراهيم البنا  ٭

احمد محمد قبيصي احمد  ٭
اسالم محمد ابراهيم عبدالباقي  ٭

الس����يد عاش����ور الس����يد احم����د   ٭
خطاب

النميري محمد الشمندي احمد  ٭
ايهاب كمال متولي عبدالباقي  ٭

باسم احمد عبدالرحمن الشايب  ٭
جمال عبداللطيف محمد رمضان  ٭

حسن عبده حسن محمد  ٭
حسني عبداحلكيم محمد  ٭

حسني محمد عبدالسالم محمد  ٭
خالد السيد رشاد جمعة  ٭

خالد كامل مصطفى حمد اهلل  ٭
ربيع عبدالهادي علي شعبان  ٭
شعبان رمضان حمده حسن  ٭

عبدالراضي عطا الرب محمد علي  ٭
عالء أبوبكر أبوهنتش خليل  ٭

عالء عزت راسخ احمد  ٭
علي محمد علي عيد  ٭

ماهر احمد السيد اجلزار  ٭
محمد السيد محمد مرزوق  ٭

محمد دريس عبدالرحمن األمير  ٭
محمد ربيع حلمي العاشوري  ٭

محمد عبدالرحمن عبداهلل محمد  ٭
محمد عبدالرحيم صديق سلطان  ٭

قط����ب  عبداملطل����ب  محم����د   ٭
عبداحلافظ

محمود توفيق محمد ابراهيم  ٭
محمود عبداهلل محمد عبداهلل  ٭

ناصر سطوحي أبوبكر علي  ٭
نصر احمد محمد محمد  ٭

هاني جالل عبدالعزيز طلبة  ٭
وليد احمد حلمي محمد البنهاوي  ٭

ياسر احمد اسماعيل األعصر  ٭
ياسر عبداجلواد مصطفى دويدار  ٭

باحث مبتدئ خدمة اجتماعية
احمد السيد محمد جمعة  ٭

حامت محمد محمد محمد علي  ٭
رجب علي سيد احمد  ٭

سعيد فوزي كامل حميده  ٭
عائشة خلف سواري  ٭

مختار محمد احمد محمد  ٭
ابراهيم محمد ابراهيم عبدالهادي  ٭

احمد احمد عبداهلل الشنواني  ٭
احمد بشير ادريس امني  ٭
احمد سعيد محمد مسلم  ٭

احمد صالح الدين محمد عامر  ٭
احمد عبدالرؤوف محمد عبداحلي  ٭

احمد عيد احمد علي  ٭
احمد محمد احمد علي  ٭

احمد محمد عطية حسانني حسني  ٭
احمد محمد علي فرج  ٭

احم����د مصطف����ى عبداحلفي����ظ   ٭
خميس

احمد يحيى توفيق احمد محمد  ٭
اسامة احمد علي حسنني الغندور  ٭

اسامة مصطفى املوجي  ٭
ابراهيم  ف����اروق احم����د  اس����الم   ٭

النحات
اسماعيل عمر محمد أمني شلبي  ٭

أشرف عبداجلابر احمد جابر  ٭
اشرف محمد سليمان دياب  ٭

اشرف محمد سيد همام  ٭
احلسيني سعيد نظيم علي  ٭

السيد رشاد السيد محمد غنيم  ٭
السيد فتوح احمد فراج  ٭

السيد فريد عبداللطيف ابراهيم  ٭
أمني جنيب محمد احلجار  ٭

امين ابراهيم عبدالتواب الدالي  ٭
امين السيد محمد عبداهلل  ٭

أمين حسني محمد عبدالعال  ٭
امين خليل ابراهيم السقا  ٭
امين طه ابراهيم شاهني  ٭

بشرى حسن حسني رهنمائي  ٭
تامر محمد عبدالوهاب جاد الرب  ٭
تامر مسعد عبدالعزيز األخضر  ٭

جاب اهلل احمد محمد سيد  ٭
جمال رجب حامد زين  ٭

جمال غريب علي حسن  ٭
حازم ثروت محمد احمد عبده  ٭

حازم طه عبداهلل أبوزيد  ٭
حاسم احمد محمود اجلزار  ٭

حامد جابر حسن احمد  ٭

عالء محمد محفوظ برمهات  ٭
عالء الدين أبوالفضل رشيد محمد  ٭

عالء الدين أحمد عطية عيسى  ٭
عالء الدين حسن محمد إسماعيل  ٭

علي عبدالراضي مصطفى احمد  ٭
علي عبداهلل مرسي الزفزاف  ٭

عيد زهران زكي محمد  ٭
فاضل كمال عوض شلبي  ٭

كامل محمد نصر علي  ٭
ملاح محمد صالح الدين حافظ  ٭

مجدي حامد حسني عساف  ٭
مج����دي عبدالرحمن عبدالس����الم   ٭

أحمد
مجدي محمد حسن الفيومي  ٭

مجدي نعمان اجلميل طعيمة  ٭
محمد ابراهيم الدسوقي عبده  ٭

محمد احمد بدر السيد  ٭
محمد إسماعيل محمد إسماعيل  ٭
محمد البكري عبداحلي خاطر  ٭

محمد السيد عبدالعزيز حسني  ٭
محمد جاد الكرمي محمد احمد  ٭

محمد حسن عبداحلليم احلديدي  ٭
محمد حسني أحمد حسن  ٭

محمد حلمي عبدالعزيز املالح  ٭
محمد خليل إبراهيم عبدالهادي  ٭

محمد رمضان على ابوسالم  ٭
محمد سعد ابراهيم عوض  ٭

محمد سليمان محمد سليمان  ٭
محمد سيد احمد حسن ابراهيم  ٭

محمد سيد عبداهلل محمد  ٭
محمد سيد عبدالوهاب منصور  ٭
محمد شوقي عبداملعطي النجار  ٭

محمد صابر مصطفى عطية  ٭
محمد صادق بهنسي الشيخ  ٭
محمد عبداحلميد الشناوي  ٭
محمد عبدالرحمن اجلمال  ٭

محم����د عبدالعزي����ز عب����د رب����ه   ٭
سليمان

محمد عبدالعزيز محمد شلبي  ٭
محمد عبدالعليم احلمامصي  ٭

محمد عطية عبدالقوي املراكبي  ٭
محمد علي أحمد دكروري  ٭

محمد علي احلسيني قاسم  ٭
محمد محمد عبدالواحد علي  ٭

محمد محمد علي البقري  ٭
محم����د محم����ود عبداللطي����ف   ٭

املوشى
محمد مسعد عبداحلليم مزروع  ٭
محمد مصطفى إمام البستاوي  ٭

محمد مصطفى رمضان االعصر  ٭
محمد هالل فتح اهلل ابو عيش  ٭
محمود ابراهيم امني الشربيني  ٭

محمود سيد محمد علي  ٭
محم����ود عبدالعزي����ز اجلوهري   ٭

السيد
الدي����ن جنيب رش����وان  محي����ي   ٭

عبداهلل
محيي الدين السيد احمد الليثي  ٭

مختار السيد مختار علي  ٭
مدحت محيي الدين بنداري علي  ٭

مرفت أحمد محمود حسن  ٭
مصطفى احمد محمد راضي  ٭

مصطفى السيد محمد غربية  ٭
مصطفى علي السيد محمد االقرع  ٭
مصطف����ى مه����دي عبدالعظي����م   ٭

علوفه
معتوق محمد معتوق محمد  ٭

ممدوح عبدالكرمي أمني اليماني  ٭
ممدوح محمد محمود جلجل  ٭

بدر فرغلي رمضان بهلول  ٭
تامر عبدالعاطي عبداحلميد السيد  ٭

تامر محمد محمد محمد علي  ٭
جمال السيد محمود خطاب  ٭

جمعة عبدالغني إسماعيل قرقر  ٭
حامت إسماعيل أمني حسني  ٭
حامت عبدالفتاح عمر محمد  ٭

حازم علي محمود ندمي  ٭
حامد بخيت محمد بخيت  ٭
حسن أحمد حسن أحمد  ٭

حسني السيد حسني محمد  ٭
حسني عبدالعزيز زين الدين  ٭

حمادة الصاوي محمد علي  ٭
خالد إبراهيم محمد إبراهيم  ٭

خالد أمير صادق األمير أحمد  ٭
خالد طه عثمان حسن  ٭

خالد عبدالسالم علي احلديدي  ٭
خالد محمد عبدالستار جمعة  ٭
خالد محمد حمود خلف اهلل  ٭

خضرة عيد أحمد خضير  ٭
خلف فاروق محمد سنجاب  ٭

رجب محمد مصطفى إسماعيل  ٭
رضا الشهاوي محمد عبدالهادي  ٭

زينهم سيد صالح  ٭
سالم صابر إبراهيم رمضان  ٭

سامح عبدالرحمن حافظ ربيع  ٭
سامح محمود سعد جويدة  ٭
سامي علي متولي مصطفى  ٭

سامي محمد عبدالعزيز محمد  ٭
سمير شعبان عبداملعطي العزب  ٭
سمير عبداملنعم حجازي زيادة  ٭

سيد سعد عبدالرشيد سعد  ٭
سيد محمود ميزار محمود سالم  ٭

شعبان السيد شعبان ديغم  ٭
صابر السيد محمد  ٭

 ٭صبح���ي محم���د عبداللطيف 
الدماطي

صدقي سعد غالي عوض  ٭
صالح احمد السيد خليفة  ٭

صالح الدين السيد الشيخ علي  ٭
طارق بدر أبو احلسن عبدالرحيم  ٭

طارق حسني محمد الزيدي  ٭
طارق محمد مصطفى الغزولي  ٭

طلعت محمد حسن العرباني  ٭
طه كمال متولي عبدالباقي  ٭

عادل السيد محمد عيد  ٭
ع����ادل حس����ني ع����وض اهلل ابو   ٭

احلمد
عادل عبدالرحمن عبدالرحمن  ٭
عادل محمود رفاعي ابو زيد  ٭

عاطف عيسى عبدالرحمن محمد  ٭
عبداحللي����م محم����د عبدالعزيز   ٭

خضر
عبداحلميد علي محمد عبداحلميد  ٭

عبدالسميع حمدي سيد  ٭
عبدالناص����ر مصطف����ى س����عيد   ٭

ابراهيم
صدي����ق  عبدالع����ال  عرف����ة   ٭

عبداحلميد
عزت فايق واعر جويد  ٭
عزت محمد علي وهب  ٭

عصام الدين قداح فتحي قداح  ٭
عصام سمير احمد الشال  ٭

عصام محمد بشرى خلف اهلل  ٭
عصام محمد عبده وهبة  ٭

عطا سعد الدين حسني محمود  ٭
عالء الدين علي حسن الرشيدي  ٭

عالء السيد محمد سعيد  ٭
عالء عبدالرحمن السيد عطية  ٭

ياسر جابر أحمد القطان  ٭

باحث اجتماعي
أحمد أحمد جالل محمد حسن  ٭

أحمد عبدالرازق أحمد أحمد  ٭
أحم����د محم����د علي����وه محم����ود   ٭

احلاجة
الس����يد  العربي  أحم����د محم����ود   ٭

السبع
ابراهيم شريف عبدالعزيز شريف  ٭

ابراهيم كامل محمود محمد  ٭
ابراهيم محمد عثمان هالل  ٭
أبوزيد طايع أبوزيد طايع  ٭

أبوالعال ابراهيم حسن أبوالعال  ٭
ابوالعينني محمد علي ابوبكر  ٭

احمد احمد عبدالاله خليفة  ٭
أحمد السيد السيد عابدين  ٭
أحمد بهجت السيد السيد  ٭

أحمد جمال عبداللطيف حسن  ٭
احمد حسن احمد املالح  ٭

احمد سامي عبده يوسف شادي  ٭
احمد سعيد نعيم أحمد  ٭

احمد سيد سيد هالل  ٭
احمد شوقي اسماعيل العفيفي  ٭

احمد صالح محمد محمود  ٭
احمد عزوز احمد نصر  ٭

احمد فكري عبداحلميد عبداملجيد  ٭
احمد فهمي عبدالصادق مبارك  ٭
احمد محمد فتحي عبدالعزيز  ٭

احمد محمد محمود عوض  ٭
احمد محمد نبيه طه  ٭

احمد محمود عبداللطيف حمادي  ٭
أسامة أحمد عثمان هاشم محمد  ٭

أسامة حلمي عبدالنبي علي أحمد  ٭
أسامة عوض السيد وهبة  ٭

أشرف ابراهيم محمدي الدسوقي  ٭
أشرف السيد محمد أبواملعاطي  ٭

أشرف صوفي عبداهلل جمعة  ٭
أشرف عادل محمود عبداهلل  ٭

أش����رف عب����اس حام����د عب����اس   ٭
مليجي

أشرف محمد علي ابراهيم عيسى  ٭
أشرف محمود بيومي علي احمد  ٭

السعيد احمد العدل مجاهد  ٭
السالل لطفي محمد حسن طه  ٭

السيد محمد حسن محيسن  ٭
السيد محمود السيد عبدربه  ٭

السيد مختار عبداجلواد  ٭
اميام محمود خلف اهلل اميام  ٭

امين احمد علي فرج  ٭
امين عبدالناصف جودة عبدربه  ٭

امين كامل محمد حسب   ٭
امين محمد عبدربه عثمان  ٭

امي����ن محم����د مني����ر عبداملنعم   ٭
عمارة

امين ناجد صادق جمعة  ٭
ايهاب احمد حمادة احمد  ٭
إيهاب سعد محمد اجلزار  ٭

إيهاب سيد عبدالعظيم محمد  ٭
باسم سمير كامل  ٭

أمين أول مكتبة
ابراهيم  محم����د س����امي صاب����ر   ٭

معتوق

أمين مكتبة
عبداملقص���ود  محم���ود  أس���امة   ٭

عبدالعليم
أنور عبدالفتاح أحمد أحمد  ٭
أمين أحمد ابراهيم الشامي  ٭

حسام العباسي مصطفى مبروك  ٭
رمضان شحاتة أحمد محمد  ٭

سامي محمد ابراهيم محمد خاطر  ٭
شريف محمود علي أحمد الوكيل  ٭
شوقي زيدان عبدالقادر اجلوهري  ٭

عبداملنعم محمد أبوعجوة عامر  ٭
عمر فوزي أحمد محمد  ٭
عمرو أحمد محمد سالم  ٭

مبارك محمد حمدي السيد  ٭

اختصاصي أول اجتماعي
ابراهيم علي عمر  ٭

زياد عبدالقادر علي عودة  ٭
عبدالرزاق صالح شريف دهب  ٭
مجدي يوسف عزالدين محمد  ٭

اختصاصي اجتماعي
ابراهي����م حس����ني محمد حس����ني   ٭

الكنزي
احمد محمد محمود اجلبالي  ٭

أشرف عبدالصمد محمد شوشان  ٭
أشرف عبداهلل محمد عبداهلل  ٭
أشرف علي الطوخي إبراهيم  ٭

أمين جالل الدين الشيخ أبوطالب  ٭
أمين محمد فتحي عبده الشحات  ٭

ثروت عبداملجيد عبداهلل نوار  ٭
جمال محمود ابراهيم محمد   ٭

حمدي صابر شعبان أحمد  ٭
حمدي علي السيد الشرقاوي  ٭

خيري عبادي حسن علي  ٭
دياب عبدالاله محمد احمد  ٭

رأفت محمود محمد احمد علي  ٭
ربيع علي الشناوي سالمة  ٭

رضا عبدالرحمن حسني العربي  ٭
سعيد عبدالرحيم محمد العفيفي  ٭
صالح عبداملجيد صالح البسيوني  ٭

طارق حسن سالم محمود  ٭
عارف دندراوي محمد محمود  ٭

محمد حسن بنداري قاعود  ٭
محمد منور خواجه محروس  ٭

محمود ابراهيم محمود السحيتي  ٭
محمود يسن جبر الغيطاني  ٭

معتز محمد عبدالغفار الدسوقي  ٭
وائل مرتضى ملعي هاشم  ٭
وليد نسيم ابراهيم سالم  ٭

يحيى عفيفي مصطفى السيد  ٭

اختصاصي نفسي
عادل عبدالفتاح عبدالغفور بدر  ٭

عالء قرني غندور علي  ٭

مريم بندق
أوضحت مس��ؤولة في ديوان اخلدمة املدنية ان اقرار زيادة مالية في 
مكاف��آت الوافدين العاملني بالوزارات والهيئات احلكومية يتطلب موافقة 
مجلس اخلدمة املدنية. وقالت املصادر في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان وزارة التربية طلبت اقرار زيادة 50 دينارا تضاف للمكافأة الش��املة 
التي يحصل عليها 550 اخصائيا اجتماعيا نفس��يا وامني مكتبة وسيتم 
رفع املوضوع إلى املجلس فور انعقاده. هذا وش��ملت االسماء املرفوعة 

من الوزارة للديوان الكشف التالي الذي تنفرد »األنباء« بنشره.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

وال�سيد / يو�سف العبدالكرمي

عائلة العبدالكرمي الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بــــاإذن اهلل تعـالــــى والدتــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

فاطمة اإبراهيم النا�سر الزير
اأرملة املرحوم/ اأحمد عبدالكرمي العبد الكرمي

جـامـعـة الكــويـــت
مكتب نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون العلمية

مركز التقييم والقيا�س

الت�سجيل لختبارات القدرات الأكادميية

يعل���ن مرك���ز التقيي���م والقيا����س ان اختب���ارات الق���درات الأك�ادميي���ة للقب���ول وحتديد امل�س���توى جلامع���ة الكويت 

�س���تعقد يف   3 يولي���و 2010 .فعل���ى جمي���ع الطلبة الراغب���ن يف تقدمي اختبارات الق���درات الأكادميية من طلبة 

الثانوية والطلبة امل�ستمرين  باجلامعة ) حتى دفعة 2007/2006 والغري م�سجلن يف مقررات متهيدية خا�سة 

بالختبار املعني ( التوجه �سخ�سيا اأو من ينوب عنهم للت�سجيل وفقا للآتي :-

2010 من ال�س�������اع���ة 9 �س���باحا  تاريــخ االختبــارات: �س���يت���م عق���د الختبارات يف ي����وم ال�س���بت املوافق 7/3/ 

اإىل 12 ظهرا .

مواعيد الت�سجيل لالختبارات: �سيتم الت�سجيل بالتعاون مع عمادة القبول والت�سجيل يف املواعيد التالية :-

امل�ستندات املطلوبة للت�سجيل:

اأ -  البطاقة املدنية الأ�سلية للطالب اأو جواز ال�سفر اأو بطاقة الطالب اجلامعية )ب�سرط وجود �سورة �سخ�سية(.

ب - �سورة �سخ�سية حديثة قيا�س )4�سم X 6�سم(.

ج -  )5 د.ك( لكل اختبار.

مكان الت�سجيل: )�سالة القبول والت�سجيل � جامعة الكويت � ال�سويخ(.

الت�س��جي�ل املتاأخ��ر: ي�س���تقبل مرك���ز التقيي���م والقيا����س طلب���ات الت�س���جيل املتاأخ���ر خ���لل الفت������رة م���ن الأح���د 

2010/6/20 وحتى اخلمي�س 2010/6/24 من ال�ساعة الثامنة �سباحاً اإىل الواحدة ظهراً يف قاعة )C( باخلالدية 
مبنى 2 خ علماً باأن تكلفة الت�س���جيل املتاأخر �س���تكون )10 د.ك( لكل اختبار ولن يتم ا�س���تقبال طلبات الت�سجيل بعد 

ذلك التاريخ.

مالحظة: »اأداء الطالب لختبارات القدرات ل يعني اإمكانية قبوله باجلامعة ما مل يكن م�ستوفياً جلميع �سروط القبول«.

لال�ستف�سار: 24987654 - 24987983 - 24985175
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