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 «الديوان» وافق على زيادة المكافأة الشهرية الشاملة لـ ٣٧٤ وافدًا بـ «التربية»
 «األنباء» تنفرد بنشر األسماء والتي تصرف لبعضهم اعتبارًا من يناير الجاري والبعض اآلخر فبراير المقبل

 مرمي بندق

  اعتمد ديوان اخلدمة املدنية زيادة املكافأة الشـهرية الشاملة لعدد ٣٧٤ موظفا وافدا بوزارة 
التربيـة، وجاء في كتاب الديوان: متت املوافقة على تعديل البنـد األول من العقد الثاني املبرم مع 
املذكورين والواردة أسماؤهم بالكشوف املرفقة بهذا الكتاب وعددهم ٣٧٤ موظفا وذلك بزيادة 
املكافأة الشهرية الشـاملة لكل منهم بشـرط توافر االعتماد املالي الالزم مبيزانية الوزارة للسنة 
املالية احلالية علما انه لن يتم تعزيز امليزانية بأي مبالغ من االعتماد التكميلي ملواجهة هذا الصرف،  
وبشـرط أال يكون قد سبق منحهم زيادة لم متض عليها سنة وعلى ان تسري هذه الزيادة اعتبارا من 
يناير اجلاري وفبراير املقبل للبعض اآلخر، مع رجاء إدراج الزيادات بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية 

وفيما يلي األسماء: 

 ٭ وفاء يحيى الفللي
 ٭  ممدوح عبدالوهاب عبدالفتاح

 ٭  احمد سعد احمد محمد
 ٭  عبدالقادر محمد بدر رشدان

 ٭  رضا عبدالعزيز محمد دعبس
 ٭  مجدي احمد محمد حجاج

 ٭  محمد ابراهيم محمد البشلي
 ٭  صبح محمد احلسيني

 ٭  محمود حسن اخلواص
 ٭  عالء محمد حسني

 ٭  احمد عبدالرحمن عمر أبوزيد
 ٭  عايدة مطر بخيت

 ٭  وفاء عبداملقصود القلش
 ٭  سالم حسن محمود القط

 ٭  حسني أبواملعاطي
 ٭  مصطفى محمد عبدالفتاح

 ٭  ايهاب محمد عبداملنعم حتاتة
 ٭  عماد محمد الياسرجي

 ٭  حسام محمد عبداحلميد محمد
 ٭  عزت فتحي سيد حسني
 ٭  محمد ياسر النبوي فايد

 ٭  عامر عبداحلكيم حداد رضوان
 ٭  ابراهيم سمير ابراهيم

 ٭  سيد عبدالرقيب مصطفى
 ٭  اشرف محمد مفتاح

 ٭  عمرو علي عبداجلبار
 ٭  مجدي السيد محمد محمود

 ٭  ايهاب محمد محمود ابراهيم
 ٭  الداودي احمد الرفاعي

 ٭  جميل حسن محمود حسن
 ٭  احمد محمود سالم احلبشي

 ٭  احمد احمد صابر الطحان
 ٭  اسامة محمد عبده خليل
 ٭  حامد احمد عبداللطيف
 ٭  حسام عبدالرحمن علي

 ٭  محمد حميده محمد السيد
 ٭  اشرف عبدالاله محمد عبدالهادي

 ٭  وليد منر صديق
 ٭  امين احمد امني عبدالرحمن

 ٭  محمود زهر علي
 ٭  احمد الطاهر محمد

 ٭  محمد صبري حسني مصطفى
 ٭  تامر محمد السيد

 ٭  نافع حسن نافع حسن
 ٭  محمد مللوم احمد علي

 ٭  رميون منصور تادرس
 ٭  احمد عبداهللا صالح محمد

 ٭  احمد محمد احمد حسني
 ٭  احمد شحاتة

 ٭  مصطفى شحاتة
 ٭  محمد صبرة محمد قريش

 ٭  احمد احمد عبدالرزاق الصفائي
 ٭  مدحت نبيه عوض جاد اهللا

 ٭  ناجح عبدالباري السمان محمد
 ٭  ياسر علي مرغني سليمان

 ٭  محمد كرم محمد ضاحي

 ٭  علي فرج علي مهران
 ٭  احمد عبدالسالم احمد

 ٭  محمد كمال حسني اخلبي
 ٭  شعبان خيري رمضان

 ٭  محمود حسان عمر محمد
 ٭  محسن حسب اهللا احمد
 ٭  طه صبري طه الشاذلي
 ٭  احمد عيد احمد جمعة

 ٭  محمد صبحي ابراهيم أبوحشيش
 ٭  أمجد شحاتة عبده ايوب

 ٭  محمود حساني حسن عبداحلميد
 ٭  متولي سعيد متولي الهنداوي

 ٭  احمد عبداهللا احمد يوسف
 ٭  ياسر عبداجلليل رجب العشري

 ٭  محمد عبداحملسن عبدالباري
 ٭  كمال فايد كامل علي

 ٭  محمد حلمي عبدالنبي علي
 ٭  فوزي عبداملوجود محمود

 ٭  مصطفى محمود نبيه الشرقاوي
 ٭  محمد احمد عبداهللا علي

 ٭  جمال عبدالناصر ابواملجد
 ٭  امين سعد جاد الرب
 ٭  احمد رفعت ابراهيم

 ٭  حمدان حمادة حسني
 ٭  محمد عز الدين محمد موسى

 ٭  محمد عبوده محمد عبدالنعيم
 ٭  عمرو حامد عبدالهادي

 ٭  محمد السيد علي يوسف
 ٭  ابراهيم جمال ابراهيم

 ٭  امين فتحي يوسف احلرجاوي
 ٭  مينا موريس ابواخلير

 ٭  مصطفى عبدالبصير محمد فاغل
 ٭  رضوان محمود محمد رضوان

 ٭  محمود محمد محمد االمير
 ٭  جوزيف لطيف شكري

 ٭  عمر السيد محمد السمان
 ٭  عمرو محمد محمود علي حسانني

 ٭  حمدي احمد محمد عبداجلليل
 ٭  مصطفى يونس عبداحلميد عزازي

 ٭  محمود فوزي ناجي
 ٭  ابراهيم فتحي ابراهيم البرلسي

 ٭  السعيد احمد علي محمد
 ٭  علي صبري احمد سليم

 ٭  عامر علي محمد
 ٭  احمد حسني شاكر

 ٭  محمد حمدي دياب احمد
 ٭  بكر عبدالنعيم احمد عثمان

 ٭  اشرف سفيان محمود عبدالباقي
 ٭  احمد جمعة احمد رزق

 ٭  كمال ماهر اسماعيل
 ٭  احمد محمد عبداللطيف عدوي

 ٭  اشرف املتولي حسن
 ٭  وليد عبدالفتاح عبدالفتاح بدوي

 ٭  محمد احمد احمد جودة
 ٭  سيد دسوقي محمود الشلقامي

 ٭  حسن مصطفى بدير

 ٭  جمال كامل امام اسماعيل
 ٭  نادر حسني درويش

 ٭  سليمان احمد علي احمد
 ٭  محمد سعد ابراهيم ابراهيم

 ٭  محمد ثروت محمد عجمي
 ٭  وليد سعد محمد عبداهللا

 ٭  احمد صالح علي احمد
 ٭  محمد دياب غامن

 ٭  محمد محمود سيف النصر حسنني
 ٭  عماد عبده سالمة حسن

 ٭  احمد يونس محمد يونس
 ٭  مؤمن توفيق عبداللطيف

 ٭  محمد السيد عبداجلواد الشوادفي
 ٭  امين قناوي حامد ضمراني

 ٭  محمد عطا عمران عطا
 ٭  عبداحلميد محسن السيد السيد

 ٭  خالد احمد محمد اسماعيل
 ٭  حسام محمد احمد

 ٭  محمود فرغلي حسان
 ٭  محمد فياض محمد سيد

 ٭  احمد السعيد محمد احمد
 ٭  احمد محمود محمد بشير

 ٭  عمرو محمد عبدالفتاح احلداد
 ٭  علي حسن علي ابوالعزم

 ٭  احمد حسني العمروس
 ٭  صالح ماهر محمد

 ٭  محمد فؤاد محمود ابوبكر
 ٭  ابوبكر محمد محمد عثمان

 ٭  ياسر قرني حسني
 ٭  خالد جاد محمد مصطفى

 ٭  صياد صابر عبداحلفيظ عثمان
 ٭  احمد مصباح محمد صقر

 ٭  اسامة يحيى بدر عبدالفتاح
 ٭  محمد سعيد محمد عبدالقادر

 ٭  محمد علي عبدالعزيز
 ٭  احمد زكي الشربيني
 ٭  محمود محمد السيد

 ٭  حامت محمد عبدالفتاح جاد
 ٭  محمد يوسف سليمان

 ٭  مصطفى علي احمد
 ٭  محمد عباس محمود عبدالرحمن

 ٭  محمد ابراهيم محمد محمد
 ٭  وائل حسن عبدالعظيم
 ٭  خالد بهاء الدين محمود

 ٭  احمد ابراهيم توفيق سالم
 ٭  سمير السيد احمد ابوشعير

 ٭  محمد محمد كمال الدين
 ٭  مصطفى حمدان مصطفى احمد

 ٭  محمد محمد محمد صيام
 ٭  فودة عبداملنعم محمد

 ٭  فريد شوقي حسن احللبي
 ٭  ابراهيم علي ابراهيم بدر

 ٭  سامح ابومسلم محمد
 ٭  مصطفى محمد محمد عطيفي

 ٭  محمد مصطفى االبشيهي
 ٭  عبده احمد احمد احمد زيد

 ٭  خالد علي أبواملجد ابراهيم
 ٭  احمد عبداحلي محمد

 ٭  معتز طلعت محمد املنطاوي
 ٭  فتح اهللا ابراهيم

 ٭  محمد عبدالستار عبدالفتاح
 ٭  اسامة السيد محمد عبداهللا

 ٭  حمدي عبداهللا محمود سمري
 ٭  ياسر محمد عبداحلميد محمد

 ٭  صبحي ابراهيم زكي جابر
 ٭  محمد ابراهيم عبداملجيد ابراهيم

 ٭  امين مرزوق عزب اجللداوي
 ٭  احمد فوزي ناجي محمد

 ٭  امين عبدالغفار متولي
 ٭  محمد علي محمد جاد

 ٭  محمد محمد محمد شمس الدين
 ٭  حازم عبدالسالم عبدالرؤوف

 ٭  عامر سمير حلمي عبداهللا
 ٭  فوزي نشأت فوزي قاسم

 ٭  وليد السيد حسن الشحات
 ٭  محمد محمد عبدالاله حسني
 ٭  محمود احمد حسن سلطان

 ٭  انس محمد السيد
 ٭  محمد احمد يونس عبداهللا

 ٭  مجدي محمد سليمان
 ٭  عادل محمود حسن

 ٭  االمير حسام الدسوقي صالح
 ٭  احمد اسامة احمد حمدي
 ٭  حسني عشري أبواملجد

 ٭  احمد السيد علي ابراهيم
 ٭  هاني محمد محمد املالح

 ٭  ممدوح محيي الدين جابر
 ٭  احمد محمد كمال مصطفى سويد

 ٭  شرف زين الدين شعبان احمد
 ٭  حسني محمود محمد موسى

 ٭  محمد محمد عالم السيد
 ٭  احمد السيد محمود حسني فهمي

 ٭  محمود فوزي السيد خليل
 ٭  احمد صبحي علي الكميتي

 ٭  سيد محمد سيد محمد بكري
 ٭  اشرف سعد اسكندر

 ٭  احمد محمد محمود مصطفى
 ٭  خالد جمعة السيد حسني
 ٭  احمد حسن حسني عنوان

 ٭  محمد ابراهيم محمد
 ٭  محمد عز الدين الزاهر

 ٭  محمد عبداهللا محمد جودة
 ٭  ناجح احمد عبداملجيد سليمان

 ٭  مجدي شعبان احمد احمد
 ٭  محمد طه كامل عثمان

 ٭  عصام احملمدي محمد اجلوهري
 ٭  ربيع احمد عابدين احمد

 ٭  محمد عاطف عز الدين حسن
 ٭  احمد محمد سيف الدين ابراهيم

 ٭  اسالم كرم محمد عباس
 ٭  محمود السيد محمد ابراهيم

 ٭  اسالم عبداالحد عبدالظاهر صبرة
 ٭  باسم محمد محمد أبوسعد
 ٭  سعد مصطفى محمود علي

 ٭  محمد بركات شعبان رمضان
 ٭  اسالم حامد علي هالل

 ٭  محمد احمد سليمان
 ٭  محمد الشوادفي محمد محمد

 ٭  عالء الدين السيد محمد حمودة
 ٭  محمود محمد عبداللطيف سليمان

 ٭  حازم محمد عبداملجيد الديب
 ٭  السيد احمد محمد الغريب

الســـيد  عبدالعاطـــي   ٭  اشـــرف 
عبدالعاطي

 ٭  اشرف محمد عبداهللا يوسف
 ٭  علي عماد الدين علي

 ٭  احمد فتحي محمد أبوالفتوح
 ٭  طارق املتولي محمد شعبان

 ٭  محمد عطية عبدالوهاب االلفي
 ٭  سالم خليل محمد خليل

 ٭  حمدي محمد جاد السيد الفقي
 ٭  سامح إسماعيل احمد محمد

 ٭  مصعب بشار قندقجي
 ٭  علي محمد علي

 ٭  محمد كمال محمد احمد
 ٭  صابر احمد بخيت

 ٭  احمد محمد الهادي عبدالغفار
 ٭  حسني احمد علي فريدة

الديـــن عبدالرحمن   ٭  محمد صـــالح 
قشطة

 ٭  علي حسن شمس الدين
 ٭  محمد حسن محمود الزواوي

 ٭  محمود السيد أبوالفتح عبدالكرمي
 ٭  عادل مصطفى احمد امليرغني

 ٭  عادل عبدالتواب شعبان
 ٭  علي مفرج ابواحلسن

 ٭  احمد حلمي محمد احمد
 ٭  محمد سمير محمد عبده

 ٭  سيد عيسى بدر محمد
 ٭  عبداخلالق رشيدي عبدالدامي احمد

 ٭  السيد محمد احمد جعباص
 ٭  بغداد كمال

 ٭  مصطفى عبداحلميد حسن اخلولي
 ٭  مصطفى محمد احمد منصور

 ٭  عصام سيد هاشم حسنني
 ٭  أمينة يوسف احمد يوسف
 ٭  السيد عبداملنعم أبوالغيط
 ٭  رمضان جودة علي جودة
 ٭  عبداحلافظ حلمي عثمان

 ٭  أحمد ناصر خلف اهللا
 ٭  عماد أحمد حسن

 ٭  عبدالرحمن السعيد احمد
 ٭  هاشم حسن عبداملقصود علي

 ٭  امين خلف محمد متولي
 ٭  بكر طه رمضان محمد

 ٭  عبداحلق محمد الغزالي
 ٭  اشرف يونس ابراهيم

 ٭  حامد انور حامد
 ٭  محمد عبدالرحمن عبدالشافي

 ٭  وليد محمد بكر محمد
 ٭  محمد رمضان عبدالواحد
 ٭  ناصر السيد محمد عمر

 ٭  حامت حجاج محمود عبداهللا
 ٭  محمد رفعت محمد أحمد
 ٭  كمال أبو القاسم حسني

 ٭  صالح احمد محمد حسن
 ٭  محمد احمد محمد البرعي

 ٭  محمد مسعود شيبة نصار
 ٭  مروان محمود  حمدي عبدالاله

 ٭  هاني  عبدالفضيل سليمان فراج
 ٭  جمال عبداحلليم محمد الفحل

 ٭  محمد أبو اليزيد محمد جاب اهللا
 ٭  شـــادي عبدالســـالم عبداملطلـــب 

مليجي
 ٭  عبدالرؤوف عبدالقادر محمد

 ٭  ابراهيم علي سماحة
 ٭  محمود عزت السيد عفيفي
 ٭  محمد شيخ العرب املليجي

 ٭  عبدالرحيم علي عبدالرحيم ساملان
 ٭  أحمد عبدالنظير محمد  نص
 ٭  احمد عبدالغني محمد فرغلي

 ٭  هشام محمد سعد  احلداد
 ٭  عبداهللا فاضل عبداهللا
 ٭  مصطفى خليل عباس

 ٭  احمد نبيه محمد صادق
 ٭  عبدالفتاح حسني مأمون فودة

 ٭  عبداملنعم محمود عبده
 ٭  ضياء محمد باكير
 ٭  فايز محمد محمد

 ٭  احمد محمد خلف اهللا صالح
 ٭  أحمد سامي عوض السيد

 ٭  احمد  خليفة حافظ
 ٭  خالد سيد عبداملعز سيد

 ٭  عزت عبدالعاطي عبدالسالم
 ٭  صالح زكي محمد ابو موسى

 ٭  سميحة عبدالرؤوف صالح
 ٭  مصطفى عبدالعزيز سكينة

 ٭  بزاهيا نوبيل يعقوب
 ٭  سوزان عبداحلافظ نوار

 ٭  محمد محمود غامن
 ٭  ايهاب طه حنفي

 ٭  السيد عبداهللا السيد محمد
 ٭  احمد  محمد العربي
 ٭  محمد محمود حسن

 ٭  محمد أحمد حسن محمد
 ٭  نبيل مدحت املنزالوي

 ٭  عبداخلالق عبدالستار احمد
 ٭  عبدالرحمن جودة ابراهيم

 ٭  محمد  البدوي جودة
 ٭  امني احمد امني حسنني

 ٭  محسن محمد محمود السيد
 ٭  ايهاب حافظ احمد

 ٭  اسامة عبداجلواد عبدالعاطي سالم
 ٭  عبير صبحي امهز

 ٭  مصطفى مهران محمود عبدالعاطي
 ٭  ممدوح هاشم محمد خاطر

 ٭  ضياء أحمد زكي عجينة
 ٭  محمد كمال احلصري

 ٭  احمد سمير فتحي عبداحلميد
 ٭  محمود محمود محمدالوكيل

 ٭  لطفي محمد حافظ حجاج
 ٭  فاضل محمود عبداللطيف

 ٭  احمد كامل احمد علي
 ٭  ابراهيم عبداحلميد محمد
 ٭  عبداحلفيظ محمد عارف

 ٭  نيفني عادل مصطفى امليرغني
 ٭  نهى عبدالفتاح محمد سعيد

 ٭  عصام صالح محمدصالح
 ٭  نزيه محمد عزمي جباضو

 ٭  ياسر أحمد األعصر
 ٭  تامر محمد  محمد

 ٭  أحمد عبدالرزاق أحمد
 ٭  مرفت أحمد محمود
 ٭  اماني أحمد مرزوق

 ٭  عارف دندراوي محمد
 ٭  ابتسام نعمة سعدون

 ٭  محمد سعد عوض
 ٭  عيد زهران زكي

 ٭  امين محمد عبدربه
 ٭  محمد جمال رضوان

 ٭  سامح ممدوح حامد عبدالرؤوف
 ٭  عالء سيف االسالم

 ٭  وائل شعبان محمود
 ٭  امين ناجد صادق جمعة

 ٭  شعبان رمضان حمدة
 ٭  رامي عادل عبداملنصف

 ٭  هيثم محمد عبداملوجود
 ٭  ابراهيم علي عمر

 ٭  عزة محمود عبدالرحمن
 ٭  حنان ابراهيم احلريري

 ٭  محمد عبدالهادي ابراهيم
 ٭  محمد   عاشور علي ابو هيف

 ٭  عثمان خالد عثمان احمد
 ٭  علي السيد محمد عبود

 ٭  عاطف جاد سلطان علوان
 ٭  جيالن عبداحلميد احمد عثمان 

 عبد العزيز الزين 

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

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�صيانة

فك ونقل وتركيب

الر�صيفر العجيب المتطور

50504374
مبنا�صبة اإجازة الربيع )ن�صف العام(

�ساليهات املهنا
�ساليهات عائلية لالإيجار

اإطالالت خالبة

يف منطقة ل�ؤل�ؤة اخلريان

3 غرف، 3 حمام، �صالة، فر�ش ملكي

حديقة عامة + حديقة اأطفال + �صالة األعاب.

ت/ 97121226 - 97121224

واإجازة العيد ال�طني
وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــ�ثـــر

حولي ت  / 22612600

مفاجأة 
خزان��ات الكوثر

صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـ�م بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�صاء على جميع اأن�اع الفريو�صات مع ت�ثيق اخلدمة على

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا
با�صـم/ حممد م�سطفى ال�سيد

رقم اجلواز / 2122866

على من يجده ت�صليمه

لل�سفارة امل�سرية 

99977693
66367104اأو االت�صال

مفقود جواز �سفر م�سري

 إعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات
 مريم بندق

  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا بإعادة تشكيل 
اللجنة الدائمة ملعادلة الشهادات الدراسية بناء 
علـــى كتاب مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب رقم (١٥٤٢٠/٢٠/٥) املؤرخ 
في ٢٠١٠/١٢/٨ بشأن اعفاء عضو واضافة آخر 

باللجنة. وجاء فيـــه: أوال: اعفاء علي احمد 
املطاوعة واضافة د.احمد داود األنصاري عميد 
القبول والتســـجيل بالهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب لعضوية اللجنة.
  ثانيا: على جميع جهات االختصاص العلم 
والعمل مبوجب هذا القرار اعتبارا من تاريخ 

صدوره. 

 Mariembondok@hotmail.com 


