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«األمن العام» أجرى مناقالت بين ٤٣٨ ضابط صف

اللواء خليل الشمالي

اللواء جاسم املنصوري

عبداهللا قنيص
اصدر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء خليل الشمالي قرارا بتدوير ونقل ٤٣٨ ضابط 

صف وجاء في القرار: باالشـارة الى القرار الوزاري رقم (٢٠٠٩/٧١١) الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٧ بشأن 

تنظيم نقل اعضاء قوة الشـرطة بني اجهزة الوزارة. ينقل ضباط الصف واالفراد التالية اسماؤهم من االدارات 

(االقسام) العاملني بها الى االدارات (األقسام) املوضحة قرين اسم كل منهم بالكشف املرفق.

حماد خالد الرشيدي – ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

حبيب صليهم ردعان العازمي – مديرية امن االحمدي   ٭
– قيادة ميناء عبداهللا (مخفر علي صباح السالم)

سودان جمعان صعفك املطيري – مديرية امن االحمدي   ٭
– ادارة العمليات والدوريات (قسم اخلدمات املساندة)

محمد غلــــوم محمد هادي بوشــــهري – مديرية امن   ٭
العاصمة – قيادة املدينة (مخفر فيلكا)

محمد سعد محمد املبايع – مديرية امن حولي – قيادة   ٭
حولي (مخفر النقرة)

ظافر صالح ظافر العجمي – مديرية امن الفروانية –   ٭
قيادة الفروانية (مخفر خيطان)

حمد عايش فالح الصواغ – مديرية امن االحمدي – قيادة   ٭
الوفرة (مخفر الزور)

بعيجــــان فالح بعيجــــان الســــبيعي – مديرية امن   ٭
حولي

حامــــد مقداد عبدالقــــادر – ادارة عمليات االمن العام   ٭
(قسم سرية املهام اخلاصة)

فهاد مطلق عبداهللا العازمي – مديرية امن االحمدي  ٭
عبيد ناصر ضويحي املطيري – مديرية امن العاصمة   ٭

– قيادة الروضة
علي معيكل سويد العجمي – مديرية امن االحمدي  ٭

حمد تركي سالم محمد العنزي – مديرية امن الفروانية   ٭
– قيادة الرابية (مخفر الرابية)

نايف عبداهللا مروي العجمي – مديرية امن الفروانية   ٭
– قيادة الفروانية

مذكر طلق ضيف اهللا عوض – مديرية امن االحمدي –   ٭
قيادة ميناء عبداهللا (مخفر علي صباح السالم)

ثامر محمد مصبح الرشيدي – مديرية امن االحمدي –   ٭
قيادة ميناء عبداهللا (مخفر علي صباح السالم)

عبدالرضا كاظم عطية الفضلي – مديرية امن مبارك   ٭
الكبير – ادارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)

راشــــد سحلي طرجم العازمي – مديرية امن اجلهراء   ٭
– قيادة املطالع (مخفر الصبية)

عادل خلف سعد العازمي – مديرية امن االحمدي – قيادة   ٭
الصباحية (مخفر هدية)

صالح عبداهللا عويض جردس العازمي – مديرية امن   ٭
االحمدي – ادارة العمليات والدوريات.

مشعل سعد عبدالرحمن العتيبي – مديرية امن العاصمة   ٭
– ادارة العمليات والدوريات

بدر مبارك مرزوق العازمي – مديرية امن االحمدي –   ٭
قيادة ميناء عبداهللا (مخفر الشعيبة الصناعية)

منصور شويرب محمد العجمي – مديرية امن االحمدي   ٭
– قيادة الصباحية (مخفر هدية)

مشعل محســــن كهف املطيري – ادارة عمليات االمن   ٭
العام.

مبارك مصبح مبارك العازمي – مديرية امن اجلهراء   ٭
– قيادة الصليبية (مخفر كبد)

طالل صالح خليف العنزي – مديرية امن اجلهراء.  ٭
محمد عبداهللا رجاء الديحاني – مديرية امن االحمدي   ٭

– قيادة الوفرة (مخفر النويصيب)
رجا فالح ثالب الهاجري – مديرية امن االحمدي  ٭

خالد ماثل شــــجاع املطيريـ  مديرية أمن الفروانيةـ    ٭
قيادة الفروانية (مخفر الفروانية)

يوسف فهد حمدان الرشيدي ـ مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة الفروانية (مخفر خيطان)

طالل حماد نابي العجمــــي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭
قيادة الفروانية (مخفر الفروانية)

سليمان فراج مسلم الرشيديـ  مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة جليب الشيوخ (مخفر جليب الشيوخ)

سعد ســــعيد مريبد املطيري ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭
قيادة اجلهراء (مخفر الساملي)

علي جرمان حســــن فهيــــد العجمــــي ـ مديرية أمن   ٭
االحمدي

سعود شقران بالل العتيبيـ  مديرية أمن مبارك الكبير   ٭
ـ ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

حســــني صالح عبــــداهللا العتيبــــي ـ مديريــــة أمن   ٭
اجلهراء

هذال سعود عبداهللا الدوسري ـ مديرية أمن اجلهراء   ٭
ـ قيادة تيماء (مخفر تيماء)

علي حمود مصبح احلريجي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭
ادارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)

بدر جلوي ضيف اهللا الديحانيـ  مديرية أمن اجلهراء   ٭
ـ قيادة اجلهراء (مخفر الساملي)

عذبي سعد سلمان السليماني ـ مديرية أمن اجلهراء   ٭
ـ قيادة تيماء (مخفر جنوب اجلهراء)

حامد سعود راشد العازمي ـ مديرية أمن األحمدي  ٭
سلطان سيف حصني الهاجريـ  مديرية أمن األحمديـ    ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم اخلدمات املساندة)
طالل سودان حمدان املطيري ـ مديرية أمن االحمدي   ٭

ـ قيادة الوفرة (مخفر الزور)
متعب حمود سلطان ـ مديرية أمن الفروانية ـ ادارة   ٭

العمليات والدوريات (احملاكم)
فهد عبــــداهللا خالد الهاجري ـ مديرية أمن االحمدي ـ   ٭

قيادة الفحيحيل (مخفر ابوحليفة)
سعد ناصر منصور الدوسريـ  مديرية أمن العاصمة   ٭

ـ قيادة كيفان (مخفر الشامية)
مشاري مطلق الهاجريـ  مديرية أمن العاصمةـ  قيادة   ٭

كيفان (مخفر الشامية)
سليمان سلطان احلديبـ  مديرية أمن العاصمةـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
نايف عبدالهادي مطلق املاجديـ  مديرية أمن العاصمة   ٭

ـ قيادة املنطقة الوسطى (مخفر الصليبخات)
نواف محمد امليعـ  مديرية أمن العاصمةـ  قيادة كيفان   ٭

(مخفر الشامية)
فهــــد فالح العدوانيـ  مديرية أمــــن العاصمةـ  قيادة   ٭

املنطقة الوسطى (مخفر الصناعية)
ابراهيم قناص اخلصليـ  مديرية أمن العاصمةـ  قيادة   ٭

كيفان (مخفر اخلالدية)
فهد راشد العازمي ـ ادارة عمليات األمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
يونس عوض املطيــــري ـ ادارة عمليات األمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)

مبارك الكبير
باتل هادي دغيم العازمي ـ مديرية امن االحمدي  ٭

سعود محيسن بخيت امليمونيـ  مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة الرابية  (مخفر الرابية)

خالد محمد مشعان امليموني ـ مديرية امن الفروانية   ٭
ـ قيادة الرابية (مخفر الرابية)

خالد مطر مسيعيد دباير العازميـ  مديرية امن حوليـ    ٭
إدارة اخلدمات املالية والصيانة (قسم شؤون العاملني)

نايف احلميدي الظفيــــري ـ مديرية امن الفروانية ـ   ٭
قيادة الفروانية ـ (مخفر العميرية)

سعد رشــــيد العرادة ـ مديرية امن الفروانية ـ قيادة   ٭
الفروانية (مخفر خيطان)

مبارك ناصر مهدي العجمي ـ مديرية امن االحمدي ـ   ٭
قيادة الوفرة (مخفر الزور)

حمــــود عيد عضوي غالب ـ مديريــــة أمن االحمدي ـ   ٭
قيادة الفحيحيل (مخفر ابوحليفة)

حمد حمود حمد العجمي ـ مديرية أمن االحمدي  ٭
وائل إسماعيل عبداهللا مرادـ  مديرية امن مبارك الكبير   ٭

ـ إدارة العمليات والدوريات
محمد جاســــم محمد القضرمـ  مديرية امن الفروانية   ٭
ـ قيادة االندلس (مخفر االندلس)تركي حسني علي احمد 
القبندي ـ ادارة عمليات االمن العام (قســــم سرية املهام 

اخلاصة)
محمود حســــن علي عبداهللا ـ مديرية امن العاصمة   ٭

– قيادة كيفان
ســــلمان فايز حامد البغيلي الرشيدي – مديرية امن   ٭

حولي – قيادة حولي (مخفر ميدان حولي)
خلف عكاش معاشي – مديرية امن مبارك الكبير.  ٭

نايف معجــــون صالح هديب – مديريــــة امن مبارك   ٭
الكبير

بدر ناشــــي مفرح الرشــــيدي – مديريــــة امن مبارك   ٭
الكبير

عادل سعيد العبد احمد – مديرية امن مبارك الكبير  ٭
حمد مقيت مبارك العجمي – مديرية امن اجلهراء  ٭

محمد عبدالعزيز شــــريده – مديرية امن االحمدي –   ٭
ادارة اخلدمات املالية واالدارية والصيانة (قسم شؤون 

العاملني)
ناصر كرمي حسنيـ  مديرية امن األحمديـ  ادارة اخلدمات   ٭

املالية واالدارية والصيانة (قسم شؤون العاملني)
يعقوب يوسف عيسى العلي – مديرية امن العاصمة –   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير االليات)
محمد خالد جعيالن العونهان – مديرية امن االحمدي   ٭

– قيادة الفحيحيل (مخفر الفنطاس)
هادي محمد العجمي – مديرية امن االحمدي – قيادة   ٭

الرقة (مخفر فهد االحمد)
عبدالعزيــــز برجس ناصر الشــــمري – مديرية امن   ٭

اجلهراء
علي حسني الشمري ـ مديرية أمن اجلهراء.  ٭

علي حسني هادي العجمي – مديرية امن حولي – ادارة   ٭
العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

عبداهللا محمد حامد املطيري – مديرية امن حولي –   ٭
قيادة جنوب السرة (مخفر بيان)

فضل مطر منوخ – مديرية امن اجلهراء  ٭
يوسف غلوم اشكناني – مديرية امن العاصمة – قيادة   ٭

املنطقة الوسطى
تركــــي محمد غازي املطيري – مديرية امن الفروانية   ٭

– قيادة الفردوس (مخفر الفردوس)
فالح حمود فالح املطيري – مديرية امن الفروانية –   ٭

قيادة الفردوس (مخفر العارضية)
بدر غازي هزاع املطيري – مديرية امن الفروانية – قيادة   ٭

االندلس (مخفر االندلس)
عبدالعزيز حشاش فالح العازمي – مديرية امن الفروانية   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (احملاكم)
محمد علي محمد العجمي – مديرية امن االحمدي – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم العهد)
عبداهللا عيد ناصر العجمي – مديرية امن االحمدي –   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم العهد)
متروك مطلق مونس العتيبي – مديرية امن االحمدي –   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم اخلدمات املساندة)
مشــــعل محمد جاسم بورباع  – مديرية امن حولي –   ٭

قيادة جنوب السرة (مخفر بيان)
محسن علي جديع العنزي – مديرية امن اجلهراء – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
جابر علي عبداهللا جمعان – مديرية امن اجلهراء – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
مطر مويس صفاق العنزي – مديرية امن اجلهراء – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
صالح محسن شافي اخلالدي – مديرية امن اجلهراء   ٭

– قيادة املطالع (مخفر الصبية)
سعود سوعان صقر الهديب – مديرية امن اجلهراء –   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
ساير صفير سفران العنزي – مديرية امن اجلهراء – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
مرزوق عطوان عيسى العنزي – مديرية امن اجلهراء    ٭

- قيادة اجلهراء (مخفر الساملي)
ثامر ثنيان سالم املاص – مديرية امن اجلهراء – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
منصور صيوان عشوان الشمري – مديرية امن اجلهراء   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)
فيصل ابراهيم محمد شهاب – مديرية امن اجلهراء –   ٭

قيادة الصليبية (مخفر كبد)
صلف مطلق زيد السهلي – مديرية امن اجلهراء – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
صالح خلف فنيسان السعيدي – مديرية امن اجلهراء   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير االليات)
حمدان عبداهللا محمد السعيدي – مديرية امن اجلهراء   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)
خليــــل ابراهيــــم عبــــداهللا عبــــاس – مديريــــة امن   ٭

الفروانية
وليد فهد الرشيدي – مديرية امن الفروانية  ٭

صالــــح جابر حايف – مديرية امن الفروانية – قيادة   ٭
جليب الشيوخ (مخفر جليب الشيوخ)

حســــني خميس غديرـ  مديرية أمن الفروانيةـ  قيادة   ٭
جليب الشيوخ (مخفر جليب الشيوخ).

احمد سعد النون – مديرية امن الفروانية  ٭
شمالن مزعل شمالن الشمري – مديرية امن اجلهراء –   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
فايز عبيد سلطان السعيدي – مديرية امن اجلهراء -   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
سعود جلوي هالل الصانع – مديرية امن اجلهراء - ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
عبداهللا ضبيب فخري الرشيدي – مديرية امن اجلهراء   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
عبداهللا شرمي العتيبي – مديرية امن العاصمة – قيادة   ٭

املدينة (مخفر فيلكا)
عماش سعد راشد الرشيدي – مديرية امن العاصمة   ٭

– قيادة كيفان (مخفر كيفان)
عبداهللا عوض املطيري – مديرية امن العاصمة – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
علي راضي علي املشموم – مديرية امن العاصمة – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
خالد عايض العازمي – مديرية امن العاصمة – قيادة   ٭

كيفان (مخفر الشامية)
مســــفر علي امليع – ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)

عصام مرشــــد اجلميلــــي ـ ادارة عمليات األمن العام   ٭
(قسم سرية املهام اخلاصة)

صالح مطلق العتيبي ـ مديرية أمن حولي  ٭
طامي ردن املطيري ـ ادارة عمليات األمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
علــــي رجا مدغــــم الداهــــوم العازمــــيـ  مديرية أمن   ٭

االحمدي
خالــــد حاضر خالد العجمانـ  مديرية أمن االحمديـ    ٭

قيادة الوفرة (مخفر النويصيب)
نايف ســــعود العازمي ـ مديرية أمن مبارك الكبير ـ   ٭

قيادة القرين (مخفر مبارك الكبير)
مشعل حسني محمد العبدالرحمنـ  مديرية أمن العاصمة   ٭

ـ قيادة عبداهللا السالم (مخفر عبداهللا السالم)
حمد مطر عجيل العنزي ـ مديرية أمن حولي ـ ادارة   ٭

اخلدمات املالية واالدارية والصيانة
بادي بجاد شــــافي الدوســــري ـ مديرية أمن مبارك   ٭

الكبير
حامد عيد مناحي ـ مديرية أمن الفروانية  ٭

ناصر مبارك ناصر السهليـ  ادارة عمليات األمن العام   ٭
(قسم سرية املهام اخلاصة)

عبداهللا سالم عبداهللا العجميـ  مديرية امن االحمدي   ٭
ـ قيادة االحمدي (مخفر الظهر)

نواف حزام ابراهيم املطيــــري ـ ادارة مكتب الوكيل   ٭
املساعد لشؤون األمن العام

مســــاعد غزاي مهنا عبداحملســــن العتيبي ـ مديرية   ٭
أمن حوليـ  ادارة العمليات والدوريات (قســــم تســــيير 

اآلليات)
راشد ســــالم محمد العجمي ـ مديرية أمن االحمدي ـ   ٭

قيادة االحمدي (مخفر االحمدي)
فوزي خالد يعقوب يوســــف الراشــــد ـ مديرية أمن   ٭

االحمدي ـ قيادة عبداهللا (مخفر ميناء عبداهللا)
مطيع مســــفر مطيع مرعي العجمــــيـ  ادارة عمليات   ٭

األمن العام ـ كراج ميناء عبداهللا
مجبل بطي حمود غنيم العازميـ  مديرية أمن االحمدي   ٭

ـ قيادة ميناء عبداهللا (مخفر علي صباح السالم)
حربي عبداهللا فالح العجمي ـ مديرية أمن االحمدي ـ   ٭

مخفر شرطة النويصيب
موسى فرج عيد الشــــمري ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭

قيادة كيفان (مخفر كيفان)
حمد ســــالم اليحيوحـ  مديرية أمن الفروانيةـ  قيادة   ٭

االندلس (مخفر األندلس)
فهد دغيم املطيــــري ـ مديرية أمن اجلهــــراء ـ قيادة   ٭

اجلهراء (مخفر الساملي)
محمد شعف عماش احلربي ـ مديرية أمن حولي  ٭

بدر بداي نور منيرـ  مديرية أمن حوليـ  قيادة جنوب   ٭
السرة (مخفر بيان)

محمد ملهي عبيد املطيــــري ـ مديرية أمن االحمدي ـ   ٭
ادارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)

محمد حسن سعد الدوسري ـ مديرية أمن االحمدي ـ   ٭
قيادة ميناء عبداهللا (مخفر علي صباح السالم)

مشعل الفي فرحان الدوسريـ  مديرية أمن االحمديـ    ٭
ادارة اخلدمات املالية واالدارية والصيانة (قسم الشؤون 

املالية)
محمد علي مطير الشريكةـ  ادارة عمليات األمن العام   ٭

(قسم اخلدمات املساندة)
مــــرزوق طنا العنزيـ  مديرية أمــــن اجلهراءـ  قيادة   ٭

املطالع (مخفر القشعانية)
ســــعود شرشــــاب مانــــع احلســــيني ـ مديرية أمن   ٭

اجلهراء
مرزوق محمد مطلق العازمي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
منيف خالف ســــعد املطوطح ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
حمــــد عبداهللا محمد العجمي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)
عبداهللا مطلق مشعان الهاجريـ  مديرية أمن اجلهراء   ٭

ـ قيادة الصليبية (مخفر القيروان)
خالد مصعب شنيف الظفيريـ  مديرية أمن اجلهراءـ    ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
عبداهللا صياح عبداهللا املطيريـ  مديرية أمن اجلهراء   ٭

ـ قيادة اجلهراء (مخفر النعيم)
خالد محمد ادهيمان الشمري ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
خالد عياض صياح اللميع ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭

قيادة جليب الشيوخ (مخفر جليب الشيوخ)
سعد منور جليدان فضيـ  مديرية أمن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم العمليات)
مساعد يوسف شليويحـ  مديرية أمن الفروانيةـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
سعد حردان محمد ختالن ـ مديرية أمن الفروانية  ٭

مزيد سعيد مزيد املطيري ـ مديرة أمن اجلهراء  ٭
علي غالب دليم الدوســــري ـ مديرية أمن االحمدي ـ   ٭

قيادة الوفرة (مخفر النويصيب)
نواف مبارك زياد طريب املاجديـ  مديرية أمن اجلهراء   ٭

(مخفر اجلهراء الشمالي)
مساعد عاتق املطيري ـ مديرية أمن االحمدي  ٭

شــــريف مطلق املطيــــريـ  ادارة عمليات األمن العام   ٭
(قسم سرية املهام اخلاصة)

طــــالل صحن الســــعيديـ  ادارة عمليات األمن العام   ٭
(قسم سرية املهام اخلاصة)

محمد فالح الرشيديـ  ادارة عمليات األمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

عبداللطيف محمد الشمري ـ مديرية أمن الفروانية  ٭
عبداهللا دابي الفضلي ـ مديرية أمن الفروانية  ٭

رافع جاسم الشمريـ  مديرية أمن الفروانيةوليد سعد   ٭
عبيد راشد ـ مديرية أمن األحمدي ـ قيادة ميناء عبداهللا 

(مخفر علي صباح السالم)
محمــــد مطلق دغيم العازميـ  مديرية أمن األحمدي ـ   ٭

قيادة ميناء عبداهللا (مخفر علي صباح السالم)
بدر ســــعد ناصر العازميـ  مديريــــة أمن الفروانيةـ    ٭

قيادة الفروانية (مخفر الفروانية)
خالد مبارك طعمة اخلالدي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭

قيادة األندلس (مخفر األندلس)
سليمان علي سليمان املشيطيـ  مديرية أمن الفروانية   ٭

ـ قيادة الفردوس (مخفر الفردوس)
لهمد راشــــد مطلق الرشيديـ  مديرية أمن األحمديـ    ٭

إدارة العمليات والدوريات (قسم العهد)
طامي ناصر طامي املطيري ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭

قيادة الفروانية (مخفر خيطان)
حمد االدعس محمد السعيدي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
بدر زبن برغش الظفيريـ  مديرية أمن اجلهراءـ  قيادة   ٭

اجلهراء (مخفر النعيم)
محمد محسن عايض املطيري ـ مديرية أمن اجلهراء   ٭

ـ قيادة اجلهراء (مخفر اجلهراء)
ســــعود جديع رجا الديحاني ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
مبارك مطر عويض الديحاني ـ مديرية أمن اجلهراء   ٭

ـ قيادة الصليبية (مخفر القيروان)
فيصل قصر عواد العازمــــي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

إدارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)
عبدالعزيز محمد عبداهللا العالطيـ  مديرية أمن اجلهراء   ٭

ـ ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
خالد مرزوق عيد ابوقذيلهـ  مديرية أمن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

ضباط الصف واألفراد 

محمود حسني حسن الرشيدي – مديرية امن حولي   ٭
– قيادة الساملية (مخفر الساملية)

محمد عواد عليوي الظفيري – مديرية امن العاصمة   ٭
– قيادة الروضة (مخفر الروضة)

نصار مزعل عبدالرزاق النصار – مديرية امن العاصمة   ٭
– قيادة املدينة (مخفر الصاحلية)

عامر راشــــد ســــلطان العجمي – ادارة عمليات األمن   ٭
العام (قسم سرية املهام اخلاصة)

عبداهللا سعد ناهي عبداهللا العازمي – ادارة عمليات   ٭
األمن العام (قسم سرية املهام اخلاصة)

طالــــب غلوم عبداهللا – مديرية امن العاصمة – ادارة   ٭
اخلدمات املالية واالدارية والصيانة

جاســــم محمد العلي – مديرية أمن الفروانية – قيادة   ٭
الفروانية (مخفر الفروانية)

خالد عبداهللا سعد العمير – ادارة مكتب الوكيل املساعد   ٭
لشؤون االمن العام

زعال عطية مرزوق ضاحي الشــــمري – مديرية امن   ٭
مبارك الكبير – ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير 

اآلليات)
ذيب بقان صبر العنزي – مديرية امن اجلهراء – قيادة   ٭

املطالع (مخفر الصبية)
شافي ناصر معيجل اخلالدي – مديرية أمن اجلهراء   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)
بدر عبدالرحمن عقاب املطيري – مديرية امن اجلهراء   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
فاضل كرم عبدالرضا كرم – مديرية أمن العاصمة –   ٭

قيادة املدينة (مخفر فيلكا)
احمد حبيب احمد علــــي – ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
محمد راشد حمد العجمي – مديرية امن االحمدي – قيادة   ٭

الفحيحيل (مخفر ابوحليفة)
جاسم حســــني غلوم عوض – مديرية امن االحمدي   ٭

– قيادة الفحيحيل
عبداهللا سالم سعود زمانان – مديرية امن االحمدي   ٭

– قيادة الفحيحيل (مخفر الفنطاس)
محمد علي صالح القحطاني – مديرية امن اجلهراء –   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
خالد سعيد الهدهود – مديرية امن االحمدي – قيادة   ٭

الوفرة (مخفر الزور)
سالم فهيد محمد قراش العجمي – مديرية امن االحمدي   ٭

– قيادة الوفرة
حمادة فالح املطيري – ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
عبدالرحمن حماد العجمي – ادارة عمليات األمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
جابر محمد حسن – ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
زامل عيسى خليف الشمري – مديرية امن الفروانية   ٭

– قيادة الفروانية (مخفر خيطان)
جابر عبدالكرمي محمد الهثيل – مديرية امن الفروانية   ٭

– قيادة الفردوس (مخفر الفردوس)
ابراهيم خليف سمران العنزي – مديرية امن الفروانية   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
سعد عامر صليهم العجمي – مديرية امن مبارك الكبير   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
فهد ناصر حمد العجمي – مديرية امن مبارك الكبير –   ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
عبداهللا سعود عبيد املطيري – مديرية امن الفروانية   ٭

– ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
عبداهللا رجا حامد املطيري – ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
فيصل يحيى عبداهللا حيدر – مديرية أمن حولي – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
مبارك فالح راشد الدعيات – مديرية امن مبارك الكبير-   ٭

قيادة القرين (مخفر مبارك الكبير)
بندر طامي سالم الهاجري – مديرية امن مبارك الكبير-   ٭

قيادة منطقة القرين (مخفر شرطة مبارك الكبير)
يوسف سالم الديحاني – مديرية امن الفروانية – قيادة   ٭

االندلس (مخفر الري)
فيصل بجاد محمد عبيد العتيبي – مديرية امن االحمدي   ٭

– قيادة الوفرة (مخفر الزور)
محمد عبداهللا خضر الفارس – مديرية امن االحمدي-   ٭

قيادة الوفرة (مخفر الزور)
محمد مطلق ناصر العدواني – مديرية امن العاصمة   ٭

– ادارة العمليات والدوريات
جابر علي ســــبتي البلوشــــي – مديريــــة امن مبارك   ٭

الكبير
ناصر محمد ناصر العجمي – مديرية امن االحمدي –   ٭

قيادة الصباحية (مخفر فهد االحمد)
عبداهللا رصد العجمي – مديرية امن مبارك الكبير –   ٭

قيادة العدان (مخفر العدان)
حمدان تركي املطيري – مديرية امن االحمدي – قيادة   ٭

الفحيحيل
فالح حمد عيد املخيال – مديرية امن العاصمة – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
خالد ســــاير اخلالدي – مديرية امن العاصمة – ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
فهد خلف اجلبــــاري – مديرية امن العاصمة – قيادة   ٭
املدينة (مخفر الشرق)عبداهللا حسني علي العميريـ  مديرية 

أمن العاصمة ـ قيادة كيفان (مخفر اليرموك)
عبداهللا عمر فواز ناجع املطيريـ  مديرية أمن األحمدي   ٭

ـ قيادة الوفرة (مخفر الزور)
عبداهللا عدنان علي فاضلـ  مديرية أمن حوليـ  قيادة   ٭

جنوب السرة (مخفر السالم)
مبــــارك خالد املطيريـ  مديرية أمن العاصمةـ  قيادة   ٭

املدينة (مخفر الصاحلية)
منصور غصاب عبداهللا ـ مديرية أمن األحمدي  ٭

فهــــد تركي صالح العتيبــــيـ  مديرية امن االحمديـ    ٭
إدارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)

صالح دغش بويتل املطيري ـ مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة الفرودس (مخفر الفردوس)

علي عبدالهادي محمد القحطانيـ  مديرية أمن األحمدي   ٭
ـ قيادة الصباحية (مخفر هدية)

جاســــم محمد عبداهللا زيد الكندري ـ إدارة عمليات   ٭
األمن العام (قسم سرية املهام اخلاصة)

جابر ناصر مطلق املطيري ـ مديرية امن العاصمة ـ   ٭
قيادة عبداهللا السالم

علي مخلد شريد املطيريـ  إدارة مكتب الوكيل املساعد   ٭
لشؤون األمن العام

محمد حمد محمــــد الهاجــــري ـ إدارة عمليات األمن   ٭
العام

عبداهللا جنم عبداهللا العنزي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭
إدارة اخلدمات املالية واإلدارية والصيانة (قسم الشؤون 

املالية)

بدر احمد ابراهيم املديني  ٭
بدر جاسم حسن سلمان االشوك  ٭

بدر ناجي بدر منصور  ٭
بشار عبداحلميد عيسى معرفي  ٭

جابر محمد مصطفى الكندري  ٭
جاسم فريح ابراهيم الفريح  ٭
جاسم محمد خليفة العازمي  ٭

جراح ابراهيم صالح الدغيشم  ٭
جراح علي مشيلح الديحاني  ٭

حامد خليفة محمد شريدة العازمي  ٭
حسن داود عباس الصراف  ٭

ــام االدارة العامة  ــدر مدير ع اص
املنصوري  ــم  ــواء جاس الل لالطفاء 
ــا بترقية عدد من رجال  قرارا اداري
ــن االفراد وضباط الصف  االطفاء م
ــة  ــروط الترقي ــوا ش ــد ان امت بع
ــدورة التدريبية.وفيما  ــازوا ال واجت

يلي أسماء من شملتهك الترقية

حسني احمد حسني احمد ارتي  ٭
حسني محسن عفاش العنزي  ٭

حمد احمد حمد الزمامي  ٭
حمد مسعود دمشق العجمي  ٭
حمد جنم عبدالرزاق العروج  ٭
حمدان حميد حمدان الرويعي  ٭
حمود عواد علي سيف املثيب  ٭

خالد أحمد أيوب خليل اخلواري  ٭
خالد فالح مجحم سعود املطيري  ٭
خالد محارب علي مطلق الشمري  ٭

خالد محمد عبداهللا النصار  ٭
خالد وليد حنيف مزعل املزيعل  ٭

خميس عماش عبداهللا شافي  ٭
دعيج خليفة فرحان دوخي  ٭

رضا مرهون علي حسني القالف  ٭
سالم راشد مرعي شايع الهاجري  ٭
سالم صالح سعد العزام العازمي  ٭

سعد هادي سعد الهاجري  ٭
سعد هندي راشد محمد الهندي  ٭
سلمان سالم سليمان الدوسري  ٭

سليمان صالح سليمان العنيزي  ٭
سليمان عبداهللا سليمان الشمروخ  ٭

صالح عبداهللا ناصر عبداهللا العربيد  ٭

صقر حسني فاضل الباذر  ٭
صالح عثمان مزعل املزيعل  ٭

طالب علي طالب عبدالرحمن طالب  ٭
طالب ناجي طالب عبداحلسني تقي  ٭

طالل علي راشد رويشد احلربي  ٭
عادل عبدالكرمي مندني خدادة  ٭

عادل فهد بشير مشعان الرشيدي  ٭
عارف فالح دعيدع راشد العازمي  ٭

عبداالمير حبيب سعيد احلسن  ٭
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن  ٭

عبدالرحمن مشاري محمد الظبيبي  ٭
عبدالرزاق محمد عبدالرزاق محمد  ٭

عبدالعزيز عبدالقادر عيسى  ٭
عبدالعزيز محمد محمود الفيلكاوي  ٭
عبدالكرمي احمد محمد حجي مهدي  ٭
عبداهللا ابراهيم اسماعيل العبداهللا  ٭

عبداهللا احمد عبداهللا احلسيني  ٭
عبداهللا جاسم محمد حسن  ٭

عبداهللا خالد حسني محمد رمضان  ٭
عبداهللا خليفة يوسف خلف العيسى  ٭
عبداهللا عبداحلميد عبداهللا الصالح  ٭

عبداهللا علي جابر سهيل املطيري  ٭
عبداهللا قاسم عيسى الصيرفي  ٭

عبداهللا مبارك عيد القحطاني  ٭
عبداهللا ياسر ابراهيم احلاجي  ٭
عبداهللا يعقوب رمضان جابر  ٭

عبدالوهاب عبداحلميد موسى الداود  ٭
عثمان عبدالرزاق عباس العنزي  ٭
علي حسني عباس حسني حيدر  ٭

علي حسني مبارك دشتي  ٭
علي فهيد محمد احليمر املري  ٭

علي محسن عشوي شماط العنزي  ٭
علي محمد جاسم املنصور  ٭

علي محمد عبداهللا القعصه احليان  ٭
علي محمد علي رفاع املطيري  ٭

عمار عاشور محمد قمبر عابدين  ٭
عيد هادي مطلق عيد الرشيدي  ٭

عيسى مبارك سالم البيدان  ٭
غازي محمد خالد هضيبان العتيبي  ٭

فاضل عقيل حيدر جمال  ٭
فايز ضيدان جريس العتيبي  ٭

فهد بصري محسن سعود الصواغ  ٭
فهد زيد جمعان مرزوق العازمي  ٭

فهد عبدالعزيز رجب حسني  ٭
فهد كمدان عبداهللا العجمي  ٭
فيصل فاضل عباس دشتي  ٭

فيصل محمد عبداهللا العنجري  ٭
كاظم علي كاظم علي القالف  ٭

ماجد راشد عبدالرحمن النجدي  ٭

محارب يوسف محارب اجلسار  ٭
محمد بجاد ناصر فارس العطيفة  ٭
محمد جزا سحاب حمدان العتيبي  ٭
محمد حافظ علي ابراهيم احلافظ  ٭

محمد حمد محمد احلبشي  ٭
محمد خالد حمد العازمي  ٭

محمد سعيد شبيب الرشيدي  ٭
محمد سليمان ابراهيم بوطيبان  ٭

محمد عايد جاسم العنزي  ٭
محمد عبدالعزيز صالح احلرب  ٭
محمد علي محمد شرار اخلتالن  ٭
محمد فهد عبداحملسن العجمي  ٭

محمد كاظم عبدالرحمن االستاذ  ٭
محمد كاظم موسى علي احلداد  ٭

محمد محسن فواز رشيد املطيري  ٭
محمد مرزوق سطام العازمي  ٭

محمد ناصر محمد جالل السهلي  ٭
ذكوري محمد حسن مذكوري  ٭

مساعد جابر ناصر خالد  ٭
مساعد عبداهللا أحمد الصدى  ٭

مساعد محمد عيد صقر املطيري  ٭
مشاري عبدالرزاق سليم راشد  ٭

مشعان عبداهللا فرحان الفضلي  ٭

مشعل احمد عبدالرحمن املنيفي  ٭
مشعل سعد سالم جمعة السعد  ٭

مشعل شالح محماس خالد العتيبي  ٭
مشعل مفلح مرزوق الرشيدي  ٭

مشعل هايف عواد العازمي  ٭
مصطفى عبدالوهاب احمد الدشتي  ٭
معجب ساري زايد جبار العتيبي  ٭
نفل سلطان نفل صالح العجمي  ٭

ناصر سالم ناصر عبداهللا العبيد  ٭
ناصر سويد عبداحملسن العجمي  ٭

ناصر عبداهللا أحمد عنان  ٭
ناصر مناور حمود الديحاني  ٭

نايف فالح سعيد جدوع الرويعي  ٭
نواف سعود علي بسيس العتيبي  ٭

نواف ناصر جاسم السليطي  ٭
هاني محمد حسن علي حسن  ٭

هيثم محمد طاهر سليمان البناء  ٭
وليد جاسم محمد زايد احلملي  ٭

يعقوب يوسف علي سعد املزيعل  ٭
يوسف حاجي جعفر سنا سيري  ٭
يوسف عبدالرحمن محمد سلمان  ٭
يوسف هزاع دويحان الرشيدي  ٭

صالح ابراهيم غلوم حيدر  ٭

حسني الفي محسن العازمي ـ مديرية أمن األحمدي ـ   ٭
قيادة الوفرة (مخفر الوفرة)

مساعد موســــى خضير العلي ـ إدارة عمليات األمن   ٭
العام (قسم سرية املهام اخلاصة)

خالد مطرف معيوف العنزي ـ مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة األندلس (مخفر األندلس)

حسن مزيد حسن السريحي ـ مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة الفروانية (مخفر خيطان)

محمد ناصر حسني العنزي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭
قيادة الفروانية (مخفر الفروانية)

عيسى محمد فرحان الرشيديـ  مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة الفردوس (مخفر الفردوس)

محمد عبداهللا محمد الناصر ـ مديرية أمن الفروانية   ٭
ـ قيادة الفروانية (مخفر الفروانية)

نبيه محمد عبداهللا ـ إدارة عمليات األمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

نواف خالد العجميـ  إدارة عمليات األمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

محمد سياف املطيريـ  إدارة عمليات االمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

محمد عبدالعزيز عبداهللا ـ إدارة عمليات االمن العام   ٭
(قسم سرية املهام اخلاصة)

حسني محمد العجميـ  إدارة عمليات األمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

ناصر ارشيد العازميـ  إدارة عمليات االمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

منور خلف الظفيريـ  إدارة عمليات األمن العام (قسم   ٭
سرية املهام اخلاصة)

ناصر حردان محمد العنزي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭
إدارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

صباح جابر خليفة ـ مديريــــة أمن العاصمة ـ قيادة   ٭
عبداهللا السالم (مخفر القادسية)

علــــي عيد مجبل الظفيــــريـ  مديرية أمن العاصمةـ    ٭
قيادة املدينة (مخفر الصاحلية)

خالد يحيى حمد الســــميط ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭
قيادة كيفان (مخفر اخلالدية)

منصور صحن املطيريـ  مديرية امن العاصمةـ  قيادة   ٭
كيفان (مخفر الشامية)

مبشر إبراهيم السبتي ـ مديرية أمن العاصمة ـ إدارة   ٭
العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

محمــــد علي محمــــدـ  مديرية امــــن العاصمةـ  قيادة   ٭
املنطقة الوسطى

جاسم احمد البلوشي ـ مديرية أمن العاصمة ـ قيادة   ٭
املنطقة الوسطى (مخفر الصناعية)

محمود حســــني علي ـ مديرية أمن العاصمة ـ قيادة   ٭
الروضة (مخفر الروضة)

مرزوق خلف ظويهر الشمريـ  مديرية امن اجلهراءـ    ٭
إدارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)

فــــالح بن عقيــــل بن احلميــــدي املطيــــريـ  مديرية   ٭
أمــــن اجلهراء ـ إدارة العمليات والدوريات (قســــم األمن 

واحلراسات)
هابس سالمة غريب العنزي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

إدارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
زائد سعود فرحان الشمريـ  مديرية امن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
الفي حسني عمير العصيميـ  مديرية أمن اجلهراءـ  إدارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
الهيلم عجاج صلبي الظفيريـ  مديرية امن اجلهراء ـ   ٭

إدارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
مبرد بن عقاب عجالن الظفيريـ  مديرية أمن اجلهراءـ    ٭

إداة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
فاضل منوخ عيفان املطرفيـ  مديرية امن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
محمد رشيد دانوك شطيـ  مديرية امن اجلهراءـ  إدارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
عيد خلف غنام الشمريـ  مديرية أمن اجلهراءـ  إدارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
خلف بن جابر خلف العنزي ـ مديرية امن اجلهراء ـ   ٭

إدارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
حامد غامن حمدان الشمريـ  مديرية امن اجلهراءـ  إدارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
مبارك بن سعيد بن عيد الرشيديـ  مدير امن اجلهراءـ    ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)
غازي محمد ثجيل الشمريـ  مديرية أمن اجلهراءـ  إدارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
فهــــد جزاع فهد العنزي ـ مديرية امن اجلهراء ـ إدارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
احمد مناور محمد الشمريـ  مديرية أمن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
فهد جندي فراج احلسينيـ  مديرية امن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
عبدالرزاق عبدالكرمي الضفيريـ  مديرية امن اجلهراءـ    ٭

ادارة العمليات والدوريات (قسم االمن واحلراسات)
فالح محسن شديد املطيريـ  مديرية أمن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات).
خالد هاشــــم احمــــد العيــــدان ـ إدارة عمليات األمن   ٭

العام.
غالم حسني حمزة حمزاوي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭

إدارة العمليات والدوريات (قسم تسيير االليات)
مجبل مروي مرزوق الشمري ـ مديرية امن اجلهراء   ٭

ـ قيادة تيماء (مخفر تيماء)
حمدان بن محمد بن مسفوه اجلشعمي ـ مديرية امن   ٭

اجلهراء ـ قيادة الصليبية (مخفر الصليبية)
مشــــعل غافل خلف جهجاه ـ مديريــــة امن اجلهراء ـ   ٭

قيادة اجلهراء (مخفر الواحة)
جمعان حميد حيتان اخلالويـ  مديرية امن االحمدي   ٭

ـ قيادة الوفرة (مخفر النويصيب)
جمعان عبداهللا العتيبيـ  مديرية امن االحمديـ  قيادة   ٭

الصباحية (مخفر هدية)
عبــــداهللا فرحان عوادـ  مديرية امن العاصمةـ  قيادة   ٭

املدينة (مخفر الصاحلية)
مسفر شــــافي عبيد العجمي ـ مديرية أمن االحمدي ـ   ٭

قيادة الصباحية (مخفر الرقة)
عيد علي عباس العنزيـ  مديرية أمن االحمديـ  قيادة   ٭

الفحيحيل (مخفر الفنطاس)
عوض صالح عيد البرازي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭

إدارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
محمد عبداهللا أحمد الصبر ـ مديرية امن الفروانية  ٭

مشعل عكاش سعد مطر العبدليـ  مديرية امن الفروانية   ٭
ـ قيادة الفروانية (مخفر العميرية)

خالد نايف سلطان الدوسري ـ مديرية أمن األحمدي   ٭
ـ إدارة العمليات والدوريات

عبداهللا راشــــد ابراهيم عوض بشــــير ـ مديرية أمن   ٭
األحمدي ـ قيادة الصباحية (مخفر فهد االحمد)

عبدالعزيـــز صالح الرشـــيد ـ مديرية امن   ٭

يوسف خالد علي الهاجريـ  مديرية أمن اجلهراءـ  ادارة   ٭
العمليات والدوريات (قسم األمن واحلراسات)

نايف مهدي دحيالن سليماني ـ مديرية أمن اجلهراء   ٭
ـ قيادة اجلهراء (مخفر الساملي)

سلطان ندى عايد العنزيـ  مديرية أمن اجلهراءـ  ادارة   ٭
العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

عبدالعزيز سند الغيان املطيريـ  مديرية أمن اجلهراء   ٭
ـ قيادة اجلهراء (مخفر النعيم)

جاسم محمد هادي العازمي ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭
قيادة كيفان (مخفر الشامية)

محمد جحيل عويد الرشيديـ  مديرية أمن العاصمةـ    ٭
قيادة عبداهللا السالم (مخفر عبداهللا السالم)

حسني سمير علي القالفـ  مديرية أمن حوليـ  قيادة   ٭
حولي (مخفر النقرة)

مبارك محمد علــــي العجمي ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭
ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

ســــلطان فواز محمد العنزيـ  مديرية أمن األحمديـ    ٭
قيادة الفحيحيل (مخفر أبوحليفة)

حسن حاجي الصراف ـ مديرية أمن العاصمة ـ قيادة   ٭
املنطقة الوسطى (مخفر الصناعية)

خالد راشــــد البذالي ـ مديرية أمــــن العاصمة ـ قيادة   ٭
منطقة املدينة (مخفر الصاحلية)

جابر ســــعيد العالطيـ  مديرية أمن العاصمةـ  قيادة   ٭
عبداهللا السالم (مخفر الدعية)

فواز محسن عفاش العنزي ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭
قيادة كيفان (مخفر الشامية)

محمد غــــزاي العتيبي ـ مديرية أمن العاصمة ـ ادارة   ٭
العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

ســــالم محمد العجمي ـ مديرية أمن العاصمة ـ ادارة   ٭
العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

عبداهللا علي مال اهللا ـ مديرية أمن العاصمة ـ قيادة   ٭
كيفان (مخفر اليرموك)

نواف دخيل اهللا الرشــــيدي ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭
ادارة العمليات والدوريات (قسم العمليات)

فهد ســــالم العازمي ـ مديرية أمــــن العاصمة ـ قيادة   ٭
كيفان (مخفر اخلالدية)

فالح مسير تومان الشمري ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭
قيادة الروضة (مخفر العديلية)

فيصــــل ابراهيم احمد ـ مديرية أمن العاصمة ـ قيادة   ٭
الوسطى

طالل حسني علي العنزيـ  مديرية أمن اجلهراءـ  قيادة   ٭
املطالع (مخفر القشعانية)

موسى منصور مرزوق العازمي ـ مديرية أمن مبارك   ٭
الكبير ـ ادارة العمليات والدوريات

هادي عايض شايع العجمي ـ مديرية أمن األحمدي ـ   ٭
قيادة الوفرة (مخفر النويصيب)

نايف عبيد مسعود املطيري ـ مديرية أمن األحمدي  ٭
علي خضير محمد عبداهللا ـ مديرية أمن حولي  ٭

صامل منوخ صامل اخلالدي ـ مديرية أمن اجلهراء  ٭
بــــدر مطلق علي العتيبيـ  مديرية أمن حوليـ  إدارة   ٭

العمليات والدوريات
مشــــعل ســــيف محمــــد الرشــــيدي ـ مديريــــة أمن   ٭

الفروانية
خليفة عبداهللا مسفر القحطانيـ  مديرية أمن األحمدي   ٭

ـ قيادة الفحيحيل (مخفر الفنطاس)
عبدالعزيز ســــعود حربــــي الفضلــــي ـ مديرية أمن   ٭

اجلهراء
أحمد هريسان مدغم العازمي ـ مديرية أمن الفروانية   ٭

ـ قيادة الرابية (مخفر الرابية)
خالد عبدالكرمي مذكر العتيبي ـ مديرية أمن حولي  ٭
جاسم محمد بندر املطيري ـ مديرية أمن الفروانية  ٭

غــــازي فيصل ابــــل العوضــــيـ  ادارة عمليات األمن   ٭
العام

عبداهللا محمد رباح احلربي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭
قيادة منطقة الفروانية (مخفر الفروانية)

حمود ناصر فهد العازمــــي ـ مديرية أمن األحمدي ـ   ٭
قيادة الوفرة (مخفر النويصيب)

جابر بداح بدحان السليماني ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭
قيادة اجلهراء (مخفر الساملي)

سعد علي ســــالم الرشيدي ـ مديرية أمن الفروانية ـ   ٭
ادارة العمليات والدوريات

خالد هادي صنيتان العازمي ـ مديرية أمن األحمدي   ٭
ـ قيادة الفحيحيل (مخفر الفحيحيل)

عادل بعيجان مرزوق املاجدي ـ مديرية أمن اجلهراء  ٭
حمود براك عرفان مشعل العنزيـ  مديرية أمن الفروانية   ٭

ـ ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
محمود جاســــم محمد غلوم ـ مديرية أمن العاصمة ـ   ٭

قيادة عبداهللا السالم (مخفر الدعية)
فايز نايف مشــــرع العتيبي ـ مديرية أمن اجلهراء ـ   ٭

قيادة اجلهراء (مخفر الواحة)
محمــــد مرضي ضاوي العازميـ  مديرية أمن حوليـ    ٭

ادارة العمليات والدوريات
حجاب حمد جلدو العنزيـ  مديرية أمن حوليـ  قيادة   ٭

حولي (مخفر اجلابرية)
سلطان سعود سعد ـ مديرية أمن األحمدي  ٭

فالح مشعل العجمي ـ مديرية أمن حولي  ٭
فيصل منديل سلطان عرمان ـ مديرية أمن األحمدي  ٭

فيصل عبداهللا املطيري ـ مديرية أمن العاصمة  ٭
محمد فالح شــــجاع العجمي ـ مديرية أمن األحمدي ـ   ٭

قيادة الصباحية (مخفر فهد األحمد)
عايض شداد هليل املطيري ـ مديرية أمن األحمدي ـ   ٭

قيادة الوفرة (مخفر النويصيب)
سعود ذيبان مدعث ذيبانـ  مديرية أمن مبارك الكبير   ٭

ـ ادارة العمليات والدوريات
طالل راشــــد رفاعي العازمي ـ مديرية أمن األحمدي ـ   ٭
ادارة اخلدمات املالية واإلدارية والصيانة (قسم شؤون 

العاملني)
ناصر سالم فهد العسكرـ  مديرية أمن األحمديـ  قيادة   ٭

األحمدي (مخفر الظهر)
فالــــح متيم عبيد الدوســــريـ  مديرية أمن اجلهراءـ    ٭

قيادة اجلهراء (مخفر النعيم)
سليمان نايف العتيبي ـ مديرية أمن مبارك الكبير ـ   ٭

قيادة العدان (مخفر العدان)
سليمان نايف العتيبيـ  مديرية أمن الفروانيةـ  قيادة   ٭

الفروانية (مخفر الفروانية)
بحر زايــــد العنزي ـ مديرية أمــــن الفروانية ـ قيادة   ٭

الفروانية (مخفر الفروانية)
احمد خضير الصليليـ  مديرية أمن العاصمةـ  قيادة   ٭

املدينة (مخفر فيلكا)
احمد قاســــم البالم ـ مديرية أمــــن العاصمة ـ قيادة   ٭

املدينة (مخفر فيلكا)
عبدالرحمن محمد الكندري ـ مديرية أمن الفروانية  ٭
محمد حمود حران احلربي ـ مديرية أمن األحمدي  ٭

محمد عبداهللا بيحان السليمان ـ مديرية أمن حولي   ٭
ـ ادارة اخلدمات املالية واالدارية والصيانة

عــــادل خالد الهاجري ـ مديرية أمــــن الفروانيةماجد   ٭
سعود املطيري ـ مديرية امن الفروانية

نايف ســــالمة نافع احلربي ـ مديرية امن الفروانية ـ   ٭
قيادة الفروانية (مخفر خيطان)

عبداحملسن عيســــى عبدالرضا جمعة ـ مديرية امن   ٭
الفروانية

بدر جاسم العنزي ـ مديرية امن اجلهراء  ٭
احمد مصلح علي املطيري ـ مديرية امن اجلهراء  ٭

يوسف جنم عبداهللا العنزي ـ مديرية امن اجلهراء ـ   ٭
ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

فايز سعد مطلق العتيبيـ  مديرية امن اجلهراءـ  ادارة   ٭
العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)

فيصل عماش رباح احلربي ـ مديرية امن اجلهراء  ٭
مطلق راشــــد فرحان العازمــــي ـ مديرية امن مبارك   ٭

الكبير
حامد حمود حماد العازمي ـ مديرية امن الفروانية ـ   ٭

قيادة الرابية (مخفر الرابية)
مشاري محمد العازمي ـ مديرية امن االحمدي ـ قيادة   ٭

الوفرة (مخفر الزور)
حسني قاسم جعفر قاسم ـ ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
علي خالد صالح املري ـ مديرية امن االحمدي  ٭

عبدالعزيز محمد جواد حســــن ـ ادارة عمليات االمن   ٭
العام (قسم االتصاالت)

عبداهللا سعد عبداهللا النويهضـ  مديرية امن الفروانية   ٭
ـ قيادة الفروانية (مخفر العميرية)

يعقــــوب بدر يعقوب الرفاعــــيـ  ادارة عمليات االمن   ٭
العام (قسم سرية املهام اخلاصة)

عبداهللا محمد عويــــد ناصــــر ـ ادارة عمليات االمن   ٭
العام

احمد صالح قطنان العنزي ـ مديرية امن االحمدي ـ   ٭
قيادة الفحيحيل (مخفر ابوحليفة)

محمد فهد عويض املطيري ـ مديرية امن الفروانية  ٭
فهد سالم سالم العجميـ  مديرية امن االحمديـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
عبدالعزيز مسلط غازي املطيريـ  مديرية امن العاصمة   ٭

ـ قيادة الوسطى (مخفر جليب الشيوخ)
محمد مطلق فدغوش املطيريـ  مديرية امن الفروانية   ٭

ـ ادارة العمليات والدوريات
سعد علي سعد املطيريـ  مديرية امن العاصمةـ  قيادة   ٭

كيفان (مخفر كيفان)
عبــــداهللا غنام العنزيـ  مديرية امن العاصمةـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
عبدالعزيــــز محمد علي احمــــدـ  مديرية امن حوليـ    ٭

قيادة الساملية (مخفر الساملية)
محمد لطفي محمد علي السمحانـ  ادارة عمليات االمن   ٭

العام (قسم سرية املهام اخلاصة)
عبداهللا جاراهللا فراج العجميـ  مديرية امن العاصمة   ٭

ـ قيادة عبداهللا السالم (مخفر الدعية)
فالح مرزوق فريح الشــــمري ـ مديرية امن اجلهراء ـ   ٭

قيادة اجلهراء (مخفر النعيم)
مانع سعد عواد الفضلي ـ مديرية امن الفروانية  ٭

محمد منصور فراج جــــاراهللا العجمي ـ مديرية امن   ٭
مبارك الكبير ـ ادارة العمليات والدوريات (قسم تسيير 

اآلليات)
احمد ثقل الدوســــري ـ مديرية امن االحمدي ـ قيادة   ٭

الوفرة (مخفر الوفرة)
سيف ضاوي سعود العصيمي ـ مديرية امن اجلهراء   ٭

ـ قيادة اجلهراء (مخفر الواحة)
مهنــــا فارس مهنا الرشــــيديـ  مديرية امن اجلهراءـ    ٭

قيادة اجلهراء (مخفر الساملي)
فهد الفي راشد حسن العازمي ـ مديرية امن العاصمة   ٭

ـ قيادة املدينة (مخفر الشرق)
يوســــف عبداهللا محمد الصقر ـ ادارة عمليات االمن   ٭

العام (قسم سرية املهام اخلاصة)
احمد حمــــزة عباس علي ـ مديرية امن حولي ـ ادارة   ٭

العمليات والدوريات
فهد محمد حسن العجمي ـ مديرية امن االحمدي  ٭

ناصر شارع جندل صحن املطيريـ  مديرية امن الفروانية   ٭
ـ قيادة جليب الشيوخ (مخفر عبداهللا املبارك)

مشاري راكان مصلح الظفيري ـ مديرية امن اجلهراء   ٭
ـ قيادة اجلهراء (مخفر النعيم)

فهد فاضل عامر العتيبي ـ مديرية امن االحمدي  ٭
مشاري طليحان العنزيـ  مديرية امن االحمديـ  قيادة   ٭

الفحيحيل (مخفر الفنطاس)
حماد محمد ناصر حمود الشمريـ  مديرية امن مبارك   ٭

الكبير ـ ادارة العمليات والدوريات
فالح مشوط العجميـ  ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
احمد وليد دخيل احلقانـ  مديرية امن االحمديـ  قيادة   ٭

الفحيحيل (مخفر الفنطاس)
شافي سالم شافي العجميـ  مديرية امن حوليـ  قيادة   ٭

جنوب السرة (مخفر بيان)
نواف شــــاهر املطيري ـ مديرية امــــن حولي ـ قيادة   ٭

الساملية (مخفر الرميثية)
مطلق حســــني مطلق العازمــــي ـ مديرية امن مبارك   ٭

الكبير
انس جاسم محمد اخلليفيـ  مديرية امن حوليـ  قيادة   ٭

جنوب السرة (مخفر السالم)
سعد عيد الشمريـ  مديرية امن حوليـ  ادارة اخلدمات   ٭

املالية واالدارية والصيانة
علي عويد هليل البذالي ـ مديرية امن اجلهراء  ٭

مشعل فالح العازمي ـ مديرية امن حولي  ٭
عقيل عبداحلسني درويش ـ مديرية امن الفروانية  ٭

عبدالوهاب علي عبدالرحمن الكندري ـ ادارة عمليات   ٭
االمن العام (قسم سرية املهام اخلاصة)

دليم معيوف دليم الصلبي ـ مديرية امن اجلهراء  ٭
محمد خلف خالد العنزي ـ مديرية امن حولي ـ ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
محمد عبدالعزيز الشطيـ  مديرية امن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
طالل شامي سعود الشمريـ  مديرية امن اجلهراءـ  ادارة   ٭

العمليات والدوريات (قسم تسيير اآلليات)
خالـــد محمـــد دهيمـــان الظفيـــري ـ مديرية امن   ٭

اجلهراء
انس فيصل سالم الصقالويـ  مديرية امن الفروانية   ٭

ـ قيادة االندلس (مخفر االندلس)
فهد ســـحمي الهاجري ـ ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
يوسف سليم العتيبي ـ ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
محمد جنم عبداهللاـ  ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
خالد رحيان العجمـــي ـ ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
عبدالعزيـــز فيصـــل الشـــمري ـ مديريـــة امـــن   ٭

الفروانية
فيصل ســـالم الهاجري ـ ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
عبداهللا ســـليمان العريفـــانـ  ادارة عمليات االمن   ٭

العام (قسم سرية املهام اخلاصة)
ضاحي فالح الهرشاني ـ ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
جراح علي السماكـ  ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
عبداهللا منير شـــمس الدين ـ ادارة عمليات االمن   ٭

العام (قسم سرية املهام اخلاصة)
فواز بدر موسى ـ ادارة عمليات االمن العام (قسم   ٭

سرية املهام اخلاصة)
محمد عبداملجيد سليمانـ  ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
عبداللطيف عناد العنزيـ  ادارة عمليات االمن العام   ٭

(قسم سرية املهام اخلاصة)
حمـــود مـــرزوق خشـــمان عيـــادة ـ مديرية امن   ٭

الفروانية

وترقية ضباط صف وأفراد في اإلدارة العامة لإلطفاء


