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دعاهم إلى مراجعة جهة العمل المرشحين لها مباشرة

ديوان الخدمة: ترشيح 2005 مواطنين ومواطنات للعمل في الجهات الحكومية

عبداهلل جميل عبداهلل القطان  ٭
هدى مطلق نايف العتيبي  ٭

يوسف محمد ماطر العصيمي  ٭
زبيده عامر محمد الهاجري  ٭
ورود مدلول زيد الظفيري  ٭

عبداهلل صالح عبداهلل الطراروه  ٭
اسيل خالد راشد اجلويسري  ٭

رمي طالب عبداهلل العنزي  ٭
غدير عيد حمود الهاجري  ٭

بدور عبداهلل خالد املطيري  ٭
حليمه عبداالمير احمد احلداد  ٭

مطلق عويض صالح الشالحي  ٭
 ٭ عهود جميل ناصر العازمي

نوف مرزوق عبداهلل العازمي  ٭
شريفه ابراهيم احمد ابراهيم  ٭

حسني خالد حسني اخلضر  ٭
عبداهلل بدر فاضل املزيدي  ٭
امنه حامد عبداهلل حمادي  ٭

هدى حسن علي العطار  ٭
مناور حمود مناور احلبيني  ٭
محمد صالح قحطان العنزي  ٭

خالد داهوم حمد الهاجري  ٭
عبدالعزيز بدر فاضل املزيدي  ٭

غازي فيصل علي العنزي  ٭
يوسف ناصر أحمد العلي  ٭
علي يونس حاجي بارون  ٭

عبدالعزيز جعفر محمد احلمراني  ٭
محمد قاسم محمد صرخوه  ٭

محمد خالد صالح العطار  ٭
ارشيد هادي خضير الرشيدي  ٭

البخي����ت  س����عد صال����ح س����عد   ٭
الديحاني

احمد عبداهلل شعبان غلوم  ٭
عبداهلل جابر عبداهلل جاسم  ٭

جابر عباس فايز حسن  ٭
عبداللطيف محمد مبارك الشريده  ٭

محمود احمد محمد ذياب  ٭
علي حسن عبداهلل حسن  ٭

عبداهلل حسن عبداهلل حسن  ٭
محمد حاجي عبداهلل حسني  ٭

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

غدير مطلق هادي العتيبي  ٭

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

عبداهلل احمد وائل املهنا  ٭
مساعد فالح عبيد الصواغ  ٭

مرمي ناصر عبداحلي اخلضر  ٭

الهيئة العامة لشؤون القصر

سعد ابراهيم سعد الهاجري  ٭
ناصر مرضي حمدان اجلدعان  ٭

لوجني جنيب عبدالرحمن الس����عد   ٭
املنيفي

منيره محمد عبدالعزيز احلوطي  ٭

نوف ناصر محمد الرويح  ٭
كوثر عبداهلل غلوم غضنفري  ٭

شيخه احمد صالح البريت  ٭
اجلوهره سهو مطلق اخلالدي  ٭

فضه بدر سلمان الدبوس  ٭
اشواق هشام محمد الربيعان  ٭

شوق مبارك علي العبيد  ٭
موضي دغيم شبيب املطيري  ٭
هند ضبيب فخري الرشيدي  ٭
ساره فوءاد يوسف العميري  ٭

فجر جاسم محمد حسني  ٭
مفلح سعود سالم الرشيدي  ٭
هبه حمدي مطلق املطيري  ٭

متعب مبارك دغمي الرشيدي  ٭
عهود محمد عبداهلل العنزي  ٭

ع����ذوب س����يد احم����د س����يد علي   ٭
احلسيني

غدير عيسى صالح العتيبي  ٭
محمد يوسف عبداهلل حيدر  ٭

نشامي عدنان سعود بوعركي  ٭
في حمد محمد سنان  ٭

هاجر احمد خالد الشرقاوي  ٭
مرمي جفني جهز املطيري  ٭

فاطمه علي احمد بن اسري  ٭
ذكريات عبدالرحمن محمد ش����مس   ٭

الدين
منيره حامد محمد الرفاعي  ٭

انتصار يوسف حسن بارون  ٭
وليد صالح عبداهلل الشعالن  ٭
ناصر عايض محسن العجمي  ٭

نواف راجح سعد عصفور  ٭
عبداهلل سعود سعد العازمي  ٭

حمود راشد محمد العازمي  ٭
فهد سعد عبدالهادي حجيالن  ٭

عبدالعزيز غالب غالب املطيري  ٭
عبداهلل محمد ناصر طاحوس  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدني

عبداهلل عدنان محمد البلوشي  ٭
محمد خليل ابراهيم احمد  ٭

يوسف مجيد عباس دشتي  ٭
محمد احمد محمد العجالن  ٭

بدر محمد علي احلربي  ٭
حمود خالد حمود املقهوي  ٭

دبوس نادر سلطان الدبوس  ٭
االء جمال خالد عيد  ٭

سيف س����وهج س����راهيد اجلبري   ٭
العتيبي

مشاري مهدى قطيف الشمري  ٭
ابراهيم جمال ابراهيم العصفور  ٭

دالل احمد عباس رضا  ٭
عباس عبداللطيف عباس القالف  ٭

ندىشاكر احمد علي  ٭
اميان عزام برغش العازمي  ٭

نوف طالل سليمان الشرهان  ٭
فواز خالد علي عبدالغفار  ٭

األمانة العامة لألوقاف

علي خالد علي الكندري  ٭
اميان سعد عبدالرحمن شمس الدين   ٭

عبدالرحمن
فاطمه نبيل عبدالرحمن التركيت  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلي للتخطيط 
والتنمية

مرمي هادي صالح مهنا  ٭
سجي بدر راشد السليطني  ٭
حمد محمد عبداهلل بودي  ٭

سالم عبدالعزيز راشد أبوقماز  ٭
شيخه خالد عبداللطيف النجم  ٭

س����اره ناصر دعس����ان عيد رشيد   ٭
الدعسان

دالل خليفه محمد عبداهلل  ٭
لطيفه محمد عبداللطيف احلداري  ٭

مرمي توحيد عبداهلل الكندري  ٭
صالح حمود محمد الرشيدي  ٭

ساره حمد عبداهلل اخلالد  ٭
منى طالل محمد القليش  ٭
مساعد وليد خالد املزيد  ٭

بدور عبدالرحمن فهد البديوي  ٭
العن����ود س����الم محم����د العصفور   ٭

الهاجري
عائشه يوسف علي عبدالرحمن  ٭

امثال زويد صالح العازمي  ٭
هيله سالم فراج الكفيدي  ٭
مرمي جفني شداد املطيري  ٭
غدير حماد ثامر املطيري  ٭

رمي انور احمد البناي  ٭
 ٭ ايفيلني داديا بيريز

زينب محمد كرم محمد علي  ٭
فاطمه صبري عبداهلل اجل�يعان  ٭

نوف توفيق يعقوب الفريح  ٭
رمييه سرور جرمان املطيري  ٭

ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل  ٭
عبداهلل عباس حسن الصفار  ٭

دالل حبيب علي الصفار  ٭
مرمي يوسف احمد املوينع  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء

عبداهلل ناصر حمد املشوط  ٭
بداح غصني شباب العتيبي  ٭

فاطمه ابداح عسكر احلربش  ٭
حوراء جاسم جمعه احمد  ٭
ساره عبداهلل راشد الدماك  ٭
روان علي سرحان العنزي  ٭
وفاء منصور هويج ناصر  ٭

منيره عبدالعزيز راشد املال  ٭

اإلدارة العامة للجمارك

ن����وره عبدالرحم����ن عبدالك����رمي   ٭
العيسي

ابرار ناصر احمد عبدالعزيز  ٭

املس��اعد  الديوان  وكيل  اعلن 
للشؤون القانونية فيصل الغريب، 
اسماء 2005 مواطنني ومواطنات 
كدفع��ة جدي��دة من املرش��حني 
للعمل ف��ي اجلهات احلكومية من 
املتقدمني ل��دى الديوان والراغبني 
وهيئ��ات  ب��وزارات  بالعم��ل 
ومؤسس��ات الدولة من املسجلني 
بقوائ��م التوظيف ل��دى الديوان 

خالل فترات التوظيف السابقة.
ان ديوان  الغري��ب  وأوض��ح 
اخلدمة املدنية مس��تمر في تلقي 
االحتياج��ات الوظيفي��ة من قبل 

اجله��ات احلكومي��ة بهدف اصدار دفعات جديدة من املرش��حني، ويأتي ذلك في اطار التنس��يق والتعاون 
املس��تمر بني دي��وان اخلدمة املدنية وجميع اجلهات احلكومية، الس��يما في تزويد الدي��وان باالحتياجات 
الوظيفي��ة م��ن التخصصات التي تتناس��ب وطبيعة عم��ل كل جهة حكومية، موضح��ا ان دفعة اليوم من 
املرش��حني جاءت من مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات اجلهات الطالبة. ودعا الغريب املرشحني في 
الدفعة احلالية ملراجعة جهة العمل التي رش��حوا لها مباشرة )دون الضرورة ملراجعة ديوان اخلدمة املدنية( 
وذل��ك اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 2009/12/1 مصطحبني معهم املس��تندات التالية: 1 - اصل + صورة 
عن البطاقة املدنية، 2 - اصل + صورة عن الش��هادة الدراس��ية، 3 - اصل + صورة عن شهادة امليالد 4 - 
صورة عن اجلنسية، 5 - عدد 4 صور شخصية 4 ×6. من جهته، اشار مدير ادارة خدمة املواطن والعالقات 
العامة راتب العريفان الى انه في اطار حرص ديوان اخلدمة املدنية على رعاية ذوي احلاالت اخلاصة »ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ابناء وزوجات االس��رى واملفقودين وابناء وأرامل الش��هداء« املرش��حني للعمل لدى 
اجلهات احلكومية ولديهم استفس��ارات بش��أن الترشيح أو اس��تكمال اجراءات تعيينهم، فإنه يسر ادارة 

خدمة املواطن والعالقات العامة استقبالهم أو الرد على استفساراتهم. وفيما يلي االسماء:

راتب العريفان
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فيصل الغريب


