
الجمعة  22  يناير  2010   15محليات

أعلن وكيل الديوان املساعد للشؤون القانونية فيصل الغريب أسماء 715 مواطنا 
ومواطنة كدفعة جديدة من املرشحني للعمل في اجلهات احلكومية من املتقدمني 
لدى الديوان والراغبني بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من املسجلني 

بقوائم التوظيف لدى الديوان خالل فترات التوظيف السابقة.
وأوضح ان ديوان اخلدمة املدنية مس��تمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من 
قب��ل اجلهات احلكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من املرش��حني، ويأتي ذلك 
في اطار التنس��يق والتعاون املستمر بني ديوان اخلدمة املدنية وجميع اجلهات 
احلكومية، السيما في تزويد الديوان باالحتياجات الوظيفية من التخصصات التي 
تتناس��ب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا ان دفعة اليوم من املرشحني 

جاءت من مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات اجلهات الطالبة.
وطالب املرشحني في الدفعة احلالية )اليوم( مبراجعة جهة العمل التي رشحوا 

له��ا مباش��رة )دون الضرورة ملراجعة ديوان اخلدمة املدني��ة( وذلك اعتبارا من 
االثنني 25 اجلاري مصطحبني معهم املستندات التالية:

أصل + صورة عن البطاقة املدنية، اصل + صورة عن الش��هادة الدراس��ية، 
اصل + صورة عن شهادة امليالد، صورة عن اجلنسية وعدد 4 صور شخصية 

.6×4
م��ن جهته، أوضح مدير ادارة خدمة املواطن والعالقات العامة راتب العريفان 
انه في اطار حرص ديوان اخلدمة املدنية على رعاية ذوي احلاالت اخلاصة )ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ابناء وزوجات االسرى واملفقودين وابناء وأرامل الشهداء( 
املرش��حني للعمل لدى اجلهات احلكومية ولديهم استفس��ارات بشأن الترشيح 
او اس��تكمال اجراءات تعيينهم، فإنه يسر ادارة خدمة املواطن والعالقات العامة 

استقبالهم أو الرد على استفساراتهم. وفيما يلي األسماء:

خلفه صقر سالم الشمري  ٭
بش���ائر عبدالعزي���ز مش���عل   ٭

العنزي
انوار مسعد مرزوق الديحاني  ٭

 ٭ بدريه نواف عبيد الحربي
انوار حمد مفلح دخيل  ٭

مشعل صبار عارف العنزي  ٭
بجاد الحميدي بجاد المطيري  ٭

علي محمد سعد العجمي  ٭
زبيدي عبداهلل محمد العنزي  ٭

ثنوه سلطان فرج السعد  ٭
يوسف هشام راشد الدعيج  ٭

وزارة اإلعالم

ايمان فايز قاطع العنزي  ٭
سليمه سعود عويض العازمي  ٭
زين��ب عب��اس جاسم البندري  ٭

مشاعل فاهد مبارك الهاجري  ٭
الجازي فهيد حسين ابو فاس  ٭

ط���ال ن�����واف عل���ي الرحيل   ٭
العنزي

عذاري برجس ناصر الشمري  ٭
نوف سالم غازي المطيري  ٭
بشاير خالد عوض المهمل  ٭

م���رزوق  س���عد  ع���ذاري   ٭
الحضيري

هيا عكرش عيد محمد  ٭
عب���داهلل  عوج���ان  صلف���ه   ٭

الرشيدي
امال مذخر سريع مذخر  ٭

باسل صالح مجهول عبداهلل  ٭
جمان���ه زهي���ر عبداله���ادي   ٭

المحميد
ساره فاضل قطيمان السبيعي  ٭

بش���اره عبداالمي���ر حس���ن   ٭
حمداني

نواف محمد عوض الرشيدي  ٭
مش���عل مفلح حم���ود ادبيس   ٭

الرشيدي
عبداهلل خالد علي الختان  ٭

وزارة التجارة والصناعة

احم���د مال���ك عبدالحس���ين   ٭
الزنكوي

سليمان طارق خليل الشطي  ٭
راش���د  مقب�����ل  ش���ع��اع   ٭

عبدالرحمن
عبدالرحمن حس���ين مال اهلل   ٭

مال اهلل
محم�د خل��ف حمود الخالدي  ٭

وزارة التربية

ابراهي���م  جاس���م  خال���ده   ٭
الشيباني

ساره حسين سطم العنزي  ٭
ابراهي���م  م���ي عبدالمحس���ن   ٭

اليحيا
نوريه حسين علي بوحمد  ٭

غف���ران  صال���ح  امان���ي   ٭
عبدالرحمن

اس���راء عبدالرض���ا دروي���ش   ٭
عبدالرضا

دعاء عباس غلوم حسين  ٭
دالل هاني عباس االربش  ٭

برغ���ش  مطل���ق  مش���اعل   ٭
القحطاني

السمحان مريم طارق سلطان  ٭
ع���واض  ع���وض  عب���داهلل   ٭

المطيري

احمد فالح مبارك العازمي  ٭
محم���د  خمي���س  م���رزوق   ٭

المطيري
جراح هويدي فراج العازمي  ٭

فهد فيحان ماجد العتيبي  ٭
بدر مفرح ضويحي العازمي  ٭

الوس���مي  عيد جمع���ان فالح   ٭
العازمي

حم��دي س��رور حماد العازمي  ٭
مب��ارك مطل��ق مبرج العازمي  ٭

احمد صحن سعد العازمي  ٭
مشعل علي حربي العازمي  ٭

رقيه عبداهلل سالم الحريص  ٭
حم���ود  مان���ع  عبداله���ادي   ٭

هويشل
خال���د وس���مي عي���د مب���ارك   ٭

العازمي
مهند جابر غنيم العتيبي  ٭

محمد فالح مبارك العازمي  ٭
حامد مساعد محمد غريب  ٭

فاطم���ه عبدالحميد علي محمد   ٭
صالح

بدريه حسن فاح ماحسين  ٭
ناصر حس���ين عبدالمحس���ن   ٭

القطان
اب���داح  عبدالعزي���ز س���عود   ٭

اقريعيط
محمد براك سعود العازمي  ٭
فهيد محمد مبارك العازمي  ٭

محم���د ناص���ر عبدالرحم���ن   ٭
المطيري

محمد راشد قبان العازمي  ٭
سالم عبداهلل محمد االيوب  ٭

القريني  ف���اح  نواف حم���ود   ٭
العازمي

احمد علي محمد العربيد  ٭
احمد فاح علي الدماك  ٭

ريم سالم عبداهلل الشميس  ٭
سعد مساعد محمد المدعج  ٭
محمد خالد عايش العازمي  ٭

عبداله���ادي عاي���ض س���عود   ٭
العجمي

هن��وف محم��د سالم المطيري  ٭
سرور سليم سرور  ٭

عب���داهلل محم���د عبدالعزي���ز   ٭
الجمعه

ثامر خالد سعد المطيري  ٭
س���لمان محمد رضا س���لمان   ٭

ابراهيم
ساره سعد عيد العتيبي  ٭

في�صل سع��د الفي المطيري  ٭

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

مها خالد ضيدان السبيعي  ٭
عبداللطي���ف  راش���د  مري���م   ٭

الحداري
نوف فيصل راشد الجويسري   ٭
ع���وض  راش���د  فاطم���ه   ٭

الجويسري
عب���داهلل  عل������ي  اس�����راء   ٭

العصفور
اسماء عبداهلل هادي العجمي  ٭
ايناس عجيل جاسم النشمي  ٭
حصه يحيى محمود الربيعه  ٭
هيا ناصر سليمان المصري  ٭
انفال فوزي احمد القلوشي  ٭

ساره علي جاسم الخنفر  ٭
عهود محمد موسى العجمي  ٭

منيره عبدالعزيز حمد العليان  ٭
شافي علي محمد العجمي  ٭

جواهر حجي مخيشم الشمري  ٭

الهيئة العامة للبيئة

مري���م محم���د جاس���م الصقر   ٭
الزايد

مضاوي ن�زال سع��د العازمي  ٭
محم�د رشود صالح المطيري  ٭

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

انوار سالم ناصر المطيري  ٭
شيماء فيصل ابراهيم الحمدان  ٭

هيا سعد مطلق المفرح  ٭
عواط���ف مليح���ان رمض���ان   ٭

الحربي
حنان س���لمان خليفه شاهين   ٭

الشاهين
مريم خالد حسن محمد  ٭

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية

نوره سالم ناصر الهاجري  ٭
عب���داهلل عبدالرحم���ن محمد   ٭

العجمي
موسى بدر عبدالرسول حسن  ٭

شفاء عادل عبداهلل الخريف  ٭

الهيئة العامة للشباب والرياضة

ناص��ر محسن عباس الشطي  ٭
ش���اهر  مب�����ارك  محم���ود   ٭

الهاجري
ساره طارق عبداللطيف العلي  ٭

إدارة الفتوي والتشريع

حصه عبداللطيف ماجد التمار  ٭
اميره عامر ابراهيم البلوشي  ٭

الهام يوسف شريد فالح  ٭
شيماء يوسف احمد الشرف  ٭
هاجر وليد ابراهيم العمران  ٭

امينه محسن عوض الرشيدي  ٭

بلدية الكويت

اس���ماء عبدالرحم���ن محم���د   ٭
العجمي

ع������واض  خال�����د  ب�����دور   ٭
القصاص

هيا محمد صحن العازمي  ٭
وضحه محمد محسن العازمي  ٭

الحمي���دي  لطيف���ه س���لطان   ٭
المطيري

أحمد أسامه أحمد الرومي  ٭
عبدالرحمن احمد راشد القعيد  ٭

عواطف فهيد مفرح حسن  ٭
بشاير عقيل الطرقي الرشيدي  ٭
منى علي عبدالرحمن الحليل  ٭

منيره جالي عبداهلل الرشيدي  ٭
ساره فاح فالح العتيبي  ٭

ريم محمد شلهوب المطيري  ٭
نوال سعيد فهد الرشيدي  ٭

صيته هادي مبخوت العجمي  ٭
بشاير سعد ابراهيم المطيري  ٭

بيبي محمد حمد المري  ٭
فارس طاق فاح الهاجري  ٭

بخيت���ان  ش���ريد  عب���داهلل   ٭
العيباني

وزارة األشغال العامة

منيره عبدالعزيز راشد الما  ٭
بدر عواد محمد العازمي  ٭

األمانة العامة لألوقاف

ساره أحمد داود االنصاري  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلي 
للتخطيط والتنمية

مريم سالم فالح العازمي  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء

غنيمه صالح حسين الشمري  ٭
حمده حمود طراد العنزي  ٭

ان���وار محي���ا موس���م صياف   ٭
الديحاني

اسيل شال كمعان الحربي  ٭
عبدالمجي���د ش���هوار محم���د   ٭

البلوشي
حنان ابراهيم عبداهلل الشطي  ٭

راشد خالد راشد فريح  ٭
س���لطان عبدالعزيز س���لطان   ٭

الفرحان الحمادي
س���ليمان عبدالكري���م مدربي   ٭

الكندري
س���لي�م���ان  داود  من����ال   ٭

القصيمي
هيا حمد فاح العجمي  ٭
ايمان مبارك حمد الهيم  ٭

اإلدارة العامة للجمارك

هيثم محمد عبدالحميد قاسم  ٭
ف�اح كاب��د شخير الضفيري  ٭
ناص��ر مجب��ل محمد المطيري  ٭
اليحيي  صالح يحيى صال���ح   ٭

الخليفي
مشاعل غالي محسن العنزي  ٭

ايمان هادي ثامر العازمي  ٭
علي حمد علي الصانع  ٭

نواف بدر ادم عيدان  ٭
عبدال���رزاق  حم���د  اف���راح   ٭

الخبيزي
ان���وار ض���رار احم���د اليوحه   ٭

السميط
ميساء سليمان سعود العون  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدني

عبدالوه���اب عبدالعزي���ز علي   ٭
الخليفي

احمد عبداهلل صفر الدمخي  ٭
عل���ي س���عود عبدالعزيز بو   ٭

البنات
حسين عبداالمير وايل المهنا  ٭

خالد محمد صالح العليان  ٭
فايز سعد راشد العازمي  ٭

عماد حسين عبدالشاه برويز  ٭
راشد حمد فالح الهاجري  ٭

يوس���ف عبدالوهاب يوس���ف   ٭
البلوشي

بندر سماح صقر المطيري  ٭
حسين جعفر حسين ماجكي  ٭

زهره هال ناصر العلي  ٭
مريم باقر صادق السليمي  ٭

ابرار سعد فانوس الشمري  ٭
سالم علي مجول المطيري  ٭
عبداهلل محمد فهد السداني  ٭
عبداهلل محمد جعفر جاسم  ٭

المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب

هيا ماجد محمد الخالدي  ٭
جوهره عامر صليهم العجمي  ٭
ب��دور عب��داهلل محمد عبداهلل  ٭

دعاهم لمراجعة جهة العمل مباشرة اعتبارًا من االثنين المقبل

الديوان: أسماء 715 مواطنًا ومواطنة مرشحين للعمل في الجهات الحكومية

فيصل الغريب راتب العريفان

البقية ص16




