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العنـوان : موؤ�صـ�صـة االأق�صـى الـدولـيـة  

خلـف بلديــة الكويـت - بنـايــة �صلــيمــان 

اللهيب رقــم )2( - الــدور االأول

مطــلــوب

پ ذو خربة وكفاءة .

پ �إقامة قابلة للتحويل .

پ يحدد �لر�تب ح�سب �خلربة.

پ و�حل�ســــــور �سخ�ســـيـــًا مــــــــع �ل�سيـــــرة �لذ�تـــــيـــــة 

و�سورة حديثة.

حما�صـب و�صكرتري

»الصحة«: رفع المستوى الوظيفي للعاملين 
في الخدمات الصيدالنية والطبية المساعدة

 ٭حسني علي سالم محمود غلوم
 ٭يوسف ثامر نايف العتيبي

 ٭ناصر عوض غزاي املطيري
 ٭إسالم اخلضر عبدالرزاق

 ٭طاهر احلسيني محمود عيسى
 ٭أمين زكي منصور حسن

 ٭عبدالسميع محمد عبدالرحمن
 ٭صالح هاشم احمد محمد

 ٭فايزة احمد عبداهلل بوصلحة
 ٭حربية حمود الظفيري

 ٭سلوى كميخ نايف املطيري
 ٭مرمي مبارك عبدالرحمن مبارك

 ٭ناه���د يوس���ف محم���د خل���ف 
اليتامى

 ٭محمود يحيى مصطفى مصطفى 
عمر

 ٭نورة محمد سليم اخلالدي
 ٭سعيد محمد أحمد صحصاح

 ٭احمد محمد الريس
 ٭هالل نظير عوض جاد

 ٭محمد عبدالرحم���ن عبدالوهاب 
املالح

 ٭رشاد السيد رشاد محمد
 ٭حسني احمد حسني

 ٭حازم رجب رشاد
 ٭مها حسن صالح العلي
 ٭مكرم جاد بيسا بقطر

 ٭عالء محمد جاد
 ٭أمير احمد الغريب الدسوقي

 ٭ابراهيم مجدي ابراهيم اجلندي
 ٭رهام محمد سالم البلوشي

 ٭رفعة سالم مانع العجمي
 ٭عادل محمود محمد عبدالعزيز

 ٭باسم توفيق صادق عوقل
 ٭متولي محمد غازي حجازي

أبواليم���ني  ابراهي���م   ٭مقب���ول 
ابراهيم

 ٭اميان حمد عيدان الرشيد
 ٭ميالد رياض زخاري غبريال
 ٭أسامة يس علي يس سنجر

 ٭نبيل الشحات محمد عبدالرحمن
 ٭صفوت اسحاق حنا عقل

 ٭عادل رزق اهلل نسيم نسيم
 ٭موسى مجلع موسى اسطفان

ش���ارموخ  ايلي���ا   ٭فرنس���يس 
ميخائيل

 ٭منى عبداهلل احمد كرم
 ٭فاطمة حميد مراد حسني

 ٭خالد السيد درويش الشرقاوي
 ٭جميل محمد احمد بدر

 ٭رضا حامد محمد عبداهلل
 ٭وجيه وفيق واصف سويحة

 ٭احمد هادي خلف العنزي
 ٭شعاع براك سالم خلف العامر

 ٭عاطف مرسي ابراهيم اسماعيل
 ٭أب���رار عبداهلل مخت���ار عبداهلل 

حجي
 ٭عبدالرس���ول محم���د توفي���ق 

مصطفى
 ٭هاني حبيب خليل

 ٭أبرار عبداهلل حسني
 ٭مرمي حسني أبل قمبر

 ٭نادر فاروق حنا ابراهيم
 ٭محم���د ابراهي���م ابراهيم محمد 

جنم
 ٭علي احمد العربي علي

 ٭خالد محمد عبدالعزيز محمد

 ٭ميتو بابو ماثيو
 ٭ماجير الدين بيدرو جاالجن
 ٭باوجيا تومبيالن اساجني

 ٭آنو نينان
 ٭مافريك داسج بارناتشيا

 ٭جنالء رضا املتولي محمد
 ٭محمد عصام ماجد القوادري

 ٭ساتيش كومار سوكومار
 ٭راميش رانغو
 ٭جينو كوريان

 ٭براوينا بوجاري
 ٭سيتا باليا ساليان

 ٭احمد نبيل عيسى الصفي
 ٭امينة خلف نزال العنزي

 ٭هيا مطلق حسني الرشيدي
 ٭مرمي مطر عباس الظفيري

 ٭فاطمة حمد خليفة الشمري
 ٭وائل صبحي اسعد اجلملة

 ٭لولوة ناصر عبداهلل االقعس
 ٭عبير حسن صباح العرادة
 ٭كلثوم علي عباس الكندري

 ٭هبة مكي القالف
 ٭سعاد سالم جاسم الكندري
 ٭رقية سعيد عبداهلل السعيد

 ٭منال مهنا محمد السهلي
 ٭دالل بدر عباس شموه عباس

 ٭غنيمة عواد عبدالهادي الفضلي
 ٭سبيكة بدر عبدالرحمن مبارك

 ٭منى صالح سليمان فارس
 ٭سارة سليمان تقي الصفار
 ٭رثعة سعد مطلق العتيبي

 ٭العنود عمير مغامس السعدون
 ٭عليا متروك علي العنزي

 ٭حمدة ضاوي سعود العازمي
 ٭دالل عبداهلل براك
 ٭هدى طلب نحيطر

 ٭ناصر علي احمد النجار
 ٭محمد عباس عبداهلل جرخي

 ٭عبداملطلب محمد جاسم االستاذ
 ٭محمد علي حسن الشراح
 ٭احمد خليف راشد البذالي

حس���ني  ربي���ع   ٭عبداحملس���ن 
العجمي

 ٭حسني عبداجلليل غلوم
 ٭عبدالناصر محمد طاحوس
 ٭جنم عبداهلل محمد محمود

 ٭وليد داود سليمان العنيزي
عبدالنب���ي  حس���ني   ٭خال���د 

عبدالهادي
 ٭حسن ابراهيم ياقوت حسني
 ٭عصام رشاد مليجي الزغبي
 ٭حسني محمد حسني الهريدي

او  ابراهي���م  خلي���ل   ٭تيس���ير 
الشوارب

 ٭علي جواد علي الصايغ
 ٭صالح شاكر عبداحلسني

 ٭عبداهلل محمد حسني جمعة
 ٭احم���د حس���ن الس���يد هاش���م 

الهاشمي
 ٭عبدالعزيز علي هالل الشمالي

 ٭جاسم محمد خضر
 ٭محمد ابراهيم محمود حشوة
 ٭محمد احمد محمد عبداحلليم

 ٭وليد السيد حسن عيسوي
 ٭عبداملطلب عبدالعاطي محمد

 ٭محمد علي حسن بيبرس
 ٭ابراهيم اسماعيل عبداهلل

 ٭ناصر جابر احمد علي
 ٭فيصل احمد ناصر املريفع

 ٭عبدالقادر محمد بطران محمد
 ٭غنيمة نوري نصار البطي

 ٭نزار محمد عبداهلل
 ٭قمر ابراهيم بدر املطوع
 ٭غدير فهد علي الكندري

 ٭محمد الهادي عثمان عبداملاجد
 ٭عبداهلل محمد سليمان احلمد

 ٭رشا علي حسني العرفج
 ٭جيوفري اجولتو كوالمار

 ٭سارة عيسى إلياس خدادة
 ٭عهود جاسم محمد العنزي

 ٭امل علي صالح بندري
 ٭هنادي عبداللطيف الفودري

 ٭حنان خالد املطيري
 ٭جوناس اوستريا جويري
 ٭حال رحيل منادي العنزي

 ٭ماري كوتي ماثيو
 ٭امي���ن بس���يوني عبداللطي���ف 

احللواني
 ٭محمود محمد احمد دعبس

 ٭فارس طه عبدالرحيم خليل
 ٭هاني مكرم شنودة جندي
 ٭هاديشا ناياك انايا ناياك

 ٭محمد سعد عبدالقادر محمد
 ٭جونسون كريستاداس راجاسيكاران

 ٭ايهاب سيد حسني محمود 
 ٭رجا كومار رثيناماني

 ٭ليستون كولينتابا ميندوزا
 ٭محمود محمد السيد القسطاوي

 ٭اشرف السيد محمد احمد
 ٭علي محمد علي السيد

 ٭رومير روي رودريجيز
 ٭عصام مصطفى النحراوي

 ٭محمد صالح الصبيخان
 ٭احمد صبحي السيد عمار
 ٭مدحت سعد ملعي فوزي

 ٭وليد خالد احمد 
 ٭حسام شفيق ابراهيم

 ٭حلوتهم علي عبدالعزيز
 ٭جيو ستيفن

 ٭بيتر امير ابراهيم القس مقار
 ٭امالني ابدون فوركادو

 ٭مايكل طوبه ميالد ابادير
 ٭جون هينسلي جون سوندارام

 ٭جنالء علي خريبط
 ٭نعيمة ناصر غالب علي

 ٭هشام شبل حسن محمود
 ٭فضة راشد مرشود احلسيني

 ٭منيرة جنم فزع الشمري
 ٭منى مهنا محمد مهنا السهلي
 ٭بثينة خليل ابراهيم القالف
 ٭زهرا عبدالكرمي رمضانيان
 ٭نوال جواد ناصر اجلزاف
 ٭سلوى بدر حسن االستاذ

 ٭فاطمة وادي صلبوخ احلسيني
 ٭نادية علي عبداهلل علي محمود

 ٭خزنة ممدوح نايف الشمري
 ٭عزيزة حسني ابراهيم حسني
 ٭انوار عوض مطلق املطيري

 ٭مرمي عبداجلليل محمد
 ٭ياسمني هادي خلف العنزي
 ٭يعقوب يوسف بالل عبداهلل

ابراهي���م عبدالرحمن   ٭عاش���ور 
حسني

 ٭امل عبداهلل سالم سعيد مفلح
 ٭بيبي عبدالوهاب عبداهلل الوزان

 ٭فاطمة احمد دخيل املجرن
 ٭عبير حسن صالح طه

 ٭مصطفى محمد سلطان البشير

 ٭عذاري فهد سالم الرشيدي
 ٭زينب محمد مصطفى عبداهلل

 ٭ضحى حسني محمد مقدس
 ٭عنود حسن حمزة املشعان
 ٭مرمي مصطفى علي الشطي
 ٭فجر خالد عبداهلل الثويني

 ٭علياء محمد علي الباذر
 ٭ريهام علي محمد العازمي

 ٭هناء اسماعيل محمد الكندري
 ٭أبرار حبيب خليفة مراد

 ٭ميالني ابندونا باينسا
 ٭احمد ابراهيم الكاظمي

 ٭عذراء محمود علي كرميي
 ٭رانيه عبدالرحمن محمد اخللف

 ٭عبداهلل احمد الهولي
 ٭روبنسون ميرندا أنتوني

 ٭ليزياما جون
 ٭جيجي ماتاي موتيرا كااليل

 ٭منير أحمد بشير أحمد
 ٭نهاوند خليل ابراهيم الزايد

 ٭ابرار فهد عبداهلل املشعان
 ٭سارة عبدالعزيز عبداهلل

 ٭آمنة عبدالرضا ناصر النجدي
 ٭نسيمة عباس حسني دشتي

 ٭فاطمة علي عثمان الفيلكاوي
 ٭خديجة سعد حمد العنزي

 ٭حليم���ة عبداللطيف عبداخلضر 
اخلباز

 ٭نبيلة عبيد محمد العنزي
 ٭نوف سليمان محمد احمليميد

 ٭منى محمد علي احلمود
 ٭نهاد محمد ابراهيم حسني

 ٭نوال عبداهلل غنيم العنزي
 ٭منى احمد ابراهيم الرضوان

 ٭ليلى عبداهلل محمد العدواني
 ٭هريستو جورجيت بوبوف

 ٭نوره مساعد السبيعي
 ٭عبير ماجد سلطان العجيل

 ٭ليلى قاسم عبدالرسول
 ٭نادية مختار راشد القالف

 ٭متولي عبدالفتاح السيد
 ٭نوره عبداهلل اجلوير

 ٭سارة ناصر طامي الهاجري
 ٭شيخة فريح مطر الشمري

 ٭الدوس جون تازافانا ماتاي
 ٭ماجنادو كارونا كاران

 ٭بوريسالفا دارجوفا بينيفا
 ٭محمد سعد مفرج الرويعي

 ٭ألطاف خالد عبداهلل األنصاري
 ٭فواز نبيل مصطفى املصطفى

 ٭برديش مول كومار
 ٭باسنت راميسان

 ٭أمينة سليمان محمد الرشيد
 ٭ناصر يعقوب علي كراشي

 ٭فريديليزا جولي ديدالنا فيجا
 ٭هديل حمد عبدالعزيز الصالح

 ٭عقال عبداحملسن املطيري
 ٭رمي علي غالب احمد

 ٭عائشة موسى محمد القطان
 ٭لولوة غالب ماجد املطيري
 ٭ياسمني عبدالعزيز عجرش

 ٭عبدالرضا حبيب آزاد
 ٭لوي وليل بورا

 ٭مايا تايل ماثيو كي ماثيو
 ٭انالي اجوجار

 ٭نيجو بول فارجيس
 ٭راميلو فايرو لوقوياو

 ٭هدى ماجد جنم عطية الفضلي
 ٭فيلما فالديز نار بونييا

 ٭هناء تقي فهد تقي
 ٭سندس محمد غلوم حسني
 ٭أمينة خلفان محمد كنعان

 ٭س���لمى عبداجللي���ل حس���ني 
احلسيني

 ٭وليد السيد علي سالم
 ٭روسيل دي بايتهان

 ٭غادة سعيد عدي
 ٭جانيت يانتو ليلو

 ٭نيفان فوزي اسبيرو ميخائيل
 ٭سمية مطلق محمد الشطي

 ٭جان فريدريك ايه بالنذا
 ٭صفية جليل السيد الكاظمي

 ٭حسني علي ملحم
 ٭رفعة جابر مبارك العجمي
 ٭منى حبيب رمضان عباس

 ٭كوثر حسني باشا محمد
 ٭رائدة محمد داود القطان

 ٭نداء فيصل التميمي
 ٭جوديالين كابا بالوجو

 ٭جوليني ماديرال
 ٭مشاعل بالل صالح

 ٭مي محمد زياد شاهني
 ٭وضحة محمد ابراهيم العتيبي

 ٭شروق عبداللطيف احلجي
 ٭وفاء جواد عبداهلل الرشيدي

 ٭أسماء عباس حسني دشتي
 ٭نورة عبداهلل صالح املجيدل
 ٭عذاري مبارك محمد املشيلح

 ٭أبرار عقيل عبدالرحيم املطوع
 ٭أمل ابراهيم خليل احلمر

 ٭جليفور دوبنجون دوهالو
 ٭أمان���ي محم���د زي���ن العابدين 

منصور
 ٭موضي عيسى احمد النشمي

 ٭مايدا داود طاطويان
 ٭أمل حمود ناجي علي

 ٭هدى عبداهلل غلوم تقي
 ٭لطيفة عبداهلل صالح الثويني

 ٭منيرة سحمي الهاجري
 ٭راوية احمد خلفان احمد

 ٭ندى محمود عيسى ابراهيم
 ٭اياد وليد مصباح عايش
 ٭أسماء بدر ناصر الهالل

 ٭منى داود إبراهيم احمليش
 ٭منى محمد الهاشمي

 ٭هدى احمد الدوسري
 ٭آمنة علي سعيد الفيلكاوي

 ٭حصة عبدالعزيز محمد الراشد
 ٭أروى سليمان عبداهلل احلويل

 ٭عيدة آصف سيد
الدين  الدي���ن جمال   ٭محمد عالء 

نادي
 ٭هناء يحيى عبدالرحمن احللبي

 ٭سارة أموس جورج سيم
 ٭فاطمة صالح حيات

 ٭عائشة احمد عبداهلل عيسى
 ٭أمل علي جبار العنزي

 ٭اميان عبداهلل غلوم صفر

 ٭ناصر طالب عبداهلل الكندري
 ٭حامد مجيدل مكيديد السليماني

 ٭بدر ناصر عبدالعزيز العطار
 ٭يوسف هباش رجعان الظفيري

 ٭فاطمة زامل علي العنزي
 ٭عذاري عدنان حمد الشمري
 ٭عوض هادي خلف احلربي

 ٭لوسياما جورج ميشيل
 ٭فاطمة حسني أحمد سالم

 ٭منادي عقيل شيحان الشمري
 ٭إمي���ان عب���داهلل س���يد هاش���م 

الناصر
 ٭جميلة خلف ناجي الرشيدي

 ٭بتول عبداحملسن القطان
 ٭بلقيس محمد عباس اشكناني
 ٭بدرية مطلق يعقوب املطيري
 ٭مطيرة دبشة صالح املاجدي

 ٭منى طه محمد  حسني
 ٭سارة عبداهلل صالح الناحل

 ٭ليلى احمد سليمان العامر
 ٭حنان شمالن مفرح العازمي

 ٭حصة داوود سليمان الوهيب
 ٭عيدة طاهر نايف العنزي

 ٭سويدا شريدة حصن الراجحي
 ٭فوزي عبدالصمد لوتوما

 ٭سيف احلق سيد محمد
 ٭جيهان علي محمد علي

 ٭سندس عبدالرحمن الفرحان
 ٭عائشة عبدالوهاب الدعيج

 ٭خليل ابراهيم تكروري الويسي
 ٭محمد علي قادر حسني

 ٭ماثيو توماس
 ٭تهاني محمد محمد التركي

 ٭حمود سالم مجبل الشمري
 ٭محمد داوود محمد الكندري

 ٭أوراد أحمد غازي العتيبي
 ٭شاه نالن شنوال تشونيالل

 ٭بالفياليل كوشي راجو كوشي
 ٭يوسف قدي مياني

 ٭فاطمة أحمد السيد تركي
 ٭ع���ذاري عبداملجي���د عبداالمير 

مهدي
 ٭خلود وليد جاسم عزران
 ٭مرمي يوسف حسني باقر
 ٭جاسم محمد حسني باقر

 ٭مرمي محمد حماد أبو جروة
 ٭س���حر يوس���ف محم���د صالح 

التركيت
 ٭جابر إبراهيم منصور التحو

 ٭سهاد حلمي محمود عياش
 ٭سيلفيا امبروسيو سالي

 ٭هالة عبداهلل خرمي
 ٭ايفلني سي أور ديفانزا

 ٭أنا ماري أرقواي
مندن���ي  ابراهي���م   ٭بدري���ة 

عبداللطيف
 ٭جميلة محمد فالح داهم

 ٭ساريتا جومس
 ٭اميليا ديوالتا باجنان

 ٭أشرف محسن أحمد عيسى
 ٭محمد شريف جمعة محمد

 ٭ناهض حامد سعيد مرجتى
 ٭معتز حسن فريد احلكيم

 ٭عاطف ابراهيم محمد سعد
 ٭اسماعيل صالح اسماعيل علي

 ٭محاسن عبداملنعم أحمد القباني
 ٭محمد كامل السيد الروبي

 ٭عليات محمد كامل
 ٭أحمد مناور سليمان السعيد

 ٭جمال الدين حجازي سعد
 ٭جرجس ميشيل خليل معوض
 ٭أسامة عبدالراضي سليم سعد

 ٭امتياز عبدالغفور شيخ
 ٭رينا سيباستيان

 ٭سمر سمير لوقا غبريال
 ٭محمد أصغر أحمد دين

 ٭محمد سهيل شوكت
 ٭جنيب اهلل سيد اهلل

 ٭منى اسماعيل السمرة
 ٭نانس���ي محم���د مح���ي الدي���ن 

وصفي
 ٭ايناس زهر فريد حنني

 ٭أحمد محمد روملي
 ٭رشا قاسم حسن خاجة

 ٭ماجد حلمي وليم ميخائيل
 ٭سيد داود نور

 ٭ياسر عدنان عبدالعزيز بهبهاني
 ٭فاطمة كاظمة محمد اخلضر

 ٭محمد  أمني حسن سراج
 ٭محمد عبدالقادر اجلوهري

 ٭راندا عبدالرحمن حسني حسن
 ٭بينا فارجيس ماثيو

 ٭جهاد علي حيدر حسني
 ٭أمينة عبدالعظيم خالد طه

 ٭نوير محمد البطاح
 ٭عواطف عيسى سعيد أحمد

 ٭من���ى س���ليمان عبداحلس���ني 
البلوشي

 ٭عالء  حسني علي القامس
 ٭محمد مهدي سيد عباس

 ٭عتقة قعيد فيصل العتيبي
 ٭عبدالعزيز طارق العلي

 ٭زياد عبداللطيف احمد العبيد
 ٭معتز أحمد ماهر محمد

 ٭محمد سيد محمد سليمان
 ٭هبة اهلل عز عبدالعزيز اجلندي
 ٭هاني نظمي فرنسيس ابراهيم

 ٭ياسر محمد محمد دفتشر
 ٭عرفة مصطفى محمد السيد

 ٭ممدوح موسى اسحق جرجس
 ٭أحمد بسيوني أحمد مبروك

 ٭اكسا اليزابيث ماثيو
 ٭رينو سوسا كوريان

 ٭محمد السيد محمد هاشم
 ٭نسرين عبدالفتاح علي مختار

 ٭ثريا غالب درعان الدوسري
 ٭خلود فجحان عايض املطيري

 ٭حيدر علي أكبر مقصيد

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي قرارا برفع املستوى 

الوظيفي للعاملني في مجاالت اخلدم�ات الصيدالنية واخلدمات 

الطبية املساعدة حيث استوفوا ش�روط رفع املستوى الوظيفي 

الذي يشغله كل منهم.

وفيما يلي أسماء املشمولني بالقرار:
د.إبراهيم العبدالهادي


