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 المشمولين بمنحة وزارة الثقافة االعالميين  بأسماءملحق 

 اسن االم  االسن  ت

 ياجذج يٓذ٘ دغٍٛ ادًذ سصاق كاظى ػهٕاٌ  1

 عكُٛح يذًذ خضٛش ادًذ صثش٘ جؼٍٛ ػٕاد انغؼذأ٘   2

 َاْذج كاظى ظاْش ادًذ يجٛذ عهطاٌ جٕاد انمثاَٙ  3

 جُاٌ ػثذااليٛش لاعى  ادًذ يذًذ ػهٙ دغٍٛ انششتتٙ  4

 عًٛشج كاظى يذثظ ايجذ ػثذ جاعى عهًاٌ انغشأ٘  5

 َشجظ يذًذ ػاصٙ  ايٛش ضٛاء داصو نفتّ انفشطٕعٙ   6

 ايم كاظى فٓذ  ايٛش طاسق ػثذانكاظى دغٍ   7

 دهًّٛ ػاجم نفتح  ايٛش ػثذانضْشِ َاجٙ انخفاجٙ   8

 لغًّ ٔسٔس عهًاٌ سعٍ ػثذ جثش انذساجٙاٚاد   9

 َؼًٛح دُتأ دغٍٛ اٚاد ػالٔ٘ يذغٍ ثجٛم  01

 ٕٚػٙ ػطٛح يانّٛ  اٚاد ٔداد ظاْش خٌٕٛ انضٚذ٘  00

 َؼًّٛ يذغٍ جًٛم صػٛم َاصش انؼطثٙ  02

 ْٛفاء ػثذ انكشٚى  دغٍ فانخ ػثذانذغٍٛ انجاتش٘   03

 ُْاء جٕاد دًذ دغٍٛ ػهٙ تمٙ ػهٙ انٛاعش٘  04

 ػطشح ػاصٙ دٛذس دًضِ يذغٍ  05

 ٔدٛذج َؼًٛح ػطٕاٌ دٛذس ػثاط كاظى ػطٕاٌ جاعى  06

 فٕصٚح ػهٙ دغٍٛ دٛذس يذًذ ػهٙ ػثذانؼثاط االتشاًْٛٙ  07

 َاْذج اتشاْٛى ػهٕاٌ َاصش شٓاب انغؼٛذ٘دٛذس   08

 اٚح صادة تجا٘ دٛذس ْٔاب ادًذ يذًٕد انجثٕس٘  09

 تذسٚح صٚذاٌ  ػثاط خانذ جًال يذًذ ايٍٛ  21
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 تٓٛح ػثذ صكش خانذ جًؼّ تذس انجثُأ٘  20

 يٛغٌٕ ػثذ انجثاس  خًائم خهٛفّ كشٚى اعًاػٛم انؼماتٙ  22

 َضال صثٛخ َاصش سدٛم ػثاط جثاس ػانى انغاػذ٘  23

 عكُٛح يذًذ خضٛش سػذ صثش٘ جؼٍٛ ػٕاد انغؼذأ٘   24

 يائذج دغٍ يذًٕد سٔئ جاعى يذًذ انمشٚشٙ  25

 نٛهٗ داشش شاٚغ صُٚة جٕاد كاظى  26

 دًذٚح ػثذ انضْشج ػثذانذغٍٛ ْضاع انؼثٕد٘صُٚة   27

 عكُٛح دغٍٛ ػهٙ عايش ْاد٘ ػثذاهلل  28

 ايم ػثاط كاظى  عشيذ يذًذ خهف يذغٍ انشدًٛأ٘   29

 يهٛذح دغٍ ػهٙ  عٕعٍ صادة دغٍ دغٌٕ ال ػًشاٌ  31

 يطشِ يطش صثاح خٌٕٛ يُشذ طًٓاص  30

 يهكح داغش تشاسج صفاء عهًاٌ خهف انضتٛذ٘  32

 صثٛذّ ػثذ داضش انخضػهٙ صالح ػثذانًٓذ٘ فهٛخ دغٍٛ انؼكٛهٙ  33

 عهًٛح فشج ػثذ انكشٚى صالح ْاد٘ يٓذ٘ يٕعٗ انشًٛم   34

 فاطًح جاعى خُٛاب ضٛاء دغٍ عانى سعٍ انُاجٙ  35

 سجاء دغٍ سدًٍ سدٛى ػاصى فاضم ػثذانذغٍٛ انثٛاتٙ  36

 عؼذٚح ػهٙ ػثذ ػثاط فائك ٚاعش ػثذاهلل  انجٕساَٙ  37

 يذنٕل جٓهٕلفطى  ػشتاس يٓذ٘ دغٍ يٓذ٘ انؼاسضٙ  38

 عايٛح ػهٙ ػثذ اهلل  ػصاو يذًذ ػاصٙ خهف انؼٛغأ٘   39

 َشجظ عهٛى ػٛغٗ ػالء انذٍٚ كاظى جؼفش دغٍ انشْاٌ  41

 عٕسّٚ ػثاط يذًذ ػهٙ جثاس جًؼّ انفشٚجاخ  40

 يهٛكح عهًاٌ عؼذٌٔ  ػهٙ صثاح جاتش عؼذٌٔ انذسٚؼٙ   42

 غُٛح صٔٚذ دًٛذ لادعّٛ جاعى ػضٚض انصافٙ   43

 كٕاكة ػثذ ػهٙ سٔضاٌ كشاس عؼذ كاظى عهًاٌ انٕائهٙ  44
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 تذسٚح ػهٕٛ٘ كشكٕػ ياصٌ دغَٕٙ خهف انخفاجٙ  45

 ْذٖ جثاس ػثذانذغٍٛ  يذًذ اتشاْٛى دأد عهًاٌ انتًًٛٙ   46

 صفٛح ػثذ َٔاٌ يذًذ ػذَاٌ ايٍٛ خهٛم انخفاجٙ  47

 عاليّ سضا كايم يذًذ ػٕاد ػثاط سداو انًغؼٕد٘  48

 ػهٛح صادة صانخ  يذًذ َاجٙ جثش انشذًاَٙ   49

 ػهّٛ دطاب  فشٚج يشتضٗ لاعى جًؼّ انفشٚجاخ  51

 ٔفاء عؼٛذ دٛذس يصطفٗ جاتش تُّٛ انضسٚجأ٘  50

 اسشٛجح عؼذ ػثٛذ ػهك ػثذانذغٍ ػثذانُثٙ انكشًٚأ٘ يصطفٗ   52

 فشدح ٕٚدج جادس يصطفٗ كاظى شغٛذل انؼايش٘  53

 َضال َاجٙ اتشاْٛى يُتظش فاضم ػٛغٗ يذًٕد انماتجٙ  54

 ششٚفح ػثذانؼضٚض  يُٓذ يذًذ سضا  55

 ركشٖ دغٍٛ يٓذ٘ يٛؼاد يٓذ٘ كاظى ػزٚش انفٕاد٘   56

 سعًٛح جًؼح َٕال ػذَاٌ ػثٛذ  57

 َٕسّٚ يذًذ غضثاٌ  ٔالء ػايش ػثذانذًٛذ ػهٙ انصافُذ٘   58

 تذسٚح يذغٍ دطاب ٔنٛذ ػهٕٛ٘ عٕاد٘ ششْاٌ يذًذأ٘   59
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