
االحد 21 مارس 2010   5محليات
الديوان يدعو 380 مواطنًا إلى مراجعته اليوم األحد و82 غدًا االثنين

احمد عثمان السعد الوادي  ٭
بسام عبداهلل مانع العازمي  ٭

عبدالرضا عباس قمبر النجار  ٭
مهدي مصلح مهدي الدوسري  ٭

محمد مرهون علي العبدالهادي  ٭
احمد حمدان سوعان العنزي  ٭
سعيد سعود جاسم املطيري  ٭

حسني صالح محمد املهنا  ٭
علي عبدالرسول علي أحمد صالح  ٭

فايز سالم مونس البذالي  ٭
سالم حمود سالم العازمي  ٭

فواز حسن حسني الزايد  ٭
حسن حمد عامر اجلعيدي  ٭
عمر خلف زيدان الرشيدي  ٭

عبداهلل محمد عامر العجمي  ٭
فالح سعود مبارك الرشيدي  ٭

طالل زاحم فواز العنزي  ٭
محمد راجح ثقل الدوسري  ٭

شمالن محمد شمالن احلساوي  ٭
محمد عبداهلل مجول العجمي  ٭

نادر مناحي ذعار العبدلي  ٭
فؤاد عبداهلل مبارك شعيبي  ٭

فهد عبدالرحمن محمد اليوسف  ٭
فهد جهز خالد العتيبي  ٭

فيصل عبدالعزيز عبدالعزيز  ٭
عاصي سالم حمود الرشيدي  ٭

مساعد خفيف غياض الضفيري  ٭
مساعد فهد محمد املطيري  ٭

نصار محسن فهد الدوسري  ٭
سليمان عبدالوهاب فهد الفهيد  ٭
يحيى عبداحملسن احمد مؤمن  ٭
احمد ماجد عبدالصمد الصالح  ٭

محمد راشد كليفيخ العجمي  ٭
فهد خالد مرزوق الرشيدي  ٭

حمد هادي جابر املري  ٭
حسني طاهر ريس كمال  ٭

صالح سالم فالح الهرشاني  ٭
طالل سيار سعيد العنزي  ٭

عبداهلل عدنان مشاري عبداهلل  ٭
فواز فيصل معيض املطيري  ٭
جراح مليج رشيد املطيري  ٭
ناصر حمد محمد الهاجري  ٭

عبدالعزيز مطلق ملفي املطيري  ٭
عمار حسني حجي الشطي  ٭

محمد ماضي سعود العنزي  ٭
سعود ظاوي قليفص العازمي  ٭

أحمد محمد ثاني العنزي  ٭
عيسي حسن علي الكندري  ٭
خالد ماجد محمد املطيري  ٭

احمد محمد مهلهل اخلصيلي  ٭
غامن شيحان جويعد جابر  ٭

احمد علي احمد الرقم  ٭
مسفر ملحان علي القحطاني  ٭
 ٭ حسني فؤاد حيدر بوشهري
 ٭ محمد سلطان نزال الشمري

أحمد عبدالكرمي قاسم أسطى أحمد   ٭
بهبهاني

 ٭ يوسف يعقوب يوسف االنصاري
سعيد محمد سعيد الهاجري  ٭

عبدالرحمن فهد محمد املطيري  ٭
محمد عبداهلل مطلق العنزي  ٭

 ٭ نصار مشوط عبداهلل العجمي
 ٭ ناصر طلق فالح ابوغنيج
 ٭ حمد صالح مشعل املري

هادي ملحان علي القحطاني  ٭
 ٭ صبري هيكل مزيد الظفيري

 ٭ جن���م عب���د اللطي���ف ابراهي���م 
السلطان

 ٭ فارس عادل يوسف الشمري
 ٭ محمد حميد نايف هندال

 ٭ عبداهلل مطارد فالح بصمان
 ٭ عبدالعزيز سالم مجحم العازمي

 ٭ محمد حسني صالح العجمي
شافي ناصر علي العجمي  ٭

مرزوق عايض مرزوق العجمي  ٭
علي ظافر عبيد العجمي  ٭

سعيد محمد عوض العجمي  ٭
فهد اسماعيل ابراهيم اسماعيل  ٭

احمد محمد جميعان احلربي  ٭
فهد محمد فهد الفهد  ٭

سعود جريد سعد احلريجي  ٭
فهد عبدالعزيز سعود املطيري  ٭

وليد مخلد فالح الرشيدي  ٭
جابر احمد مبارك احلزمي  ٭

عبداهلل غلوم حسني عبداهلل  ٭
حمد مترك ظافر العجمي  ٭

محمد جاسم جاسم عبداهلل  ٭
يوسف احمد محمود الطويل  ٭

محمد عيسى محمد الهولي  ٭
فيصل عادل يوسف الشمري  ٭
سالم عواد مطلق السليماني  ٭

سعود شوميي سعود العازمي  ٭
عبدالعزي���ز عب���داهلل ضويح���ي   ٭

العنزي
احمد صالح سلمان الهبيدة  ٭

متعب سليمان سالمة اجلميلي  ٭

المراجعون غدًا
فهيد علي حسني صغير العجمي  ٭

فهد فرحان علي الدوسري  ٭
فهد منديل سوباط الفضلي  ٭

عبدالكرمي علي عبدالكرمي الفوزان  ٭
محمد غازي فهد الطخيم  ٭
عيسي هاشم علي دشتي  ٭

عبداحملسن عبداهلل سمير هندال  ٭
رعد حمود دهام الرزني  ٭

محمد جاسم محمد النبهان  ٭
مش���اري يون���س عبدالرحم���ن   ٭

التركيت
طاهر جعفر طاهر حسن  ٭

احمد سعود احمد الوقيان  ٭
ابراهيم محمد ابراهيم احلوطي  ٭

مطلق سعد جمعان السبيعي  ٭
محمد خالد ابراهيم أحمد علي  ٭

بدر هادي قضيان العازمي  ٭
عبدالعزيز مفضي عبداهلل مشعان  ٭

مساعد ناصر عبطان الشمري  ٭
محمد نعير نعير الهاجري  ٭

يوسف محمد يوسف الصدي  ٭
ش���اكر محم���ود حس���ن خضير   ٭

عبداهلل
عايض فهيد عبداهلل العجمي  ٭

فهد قاسم محمد احلمادي  ٭
سلطان دوخي عطية املطيري  ٭

جابر علي مسفر العجمي  ٭
احمد علي عبدالعزيز اللهو  ٭

طلق راشد طلق اجلنوبي  ٭
علي فالح مبارك الصابري  ٭
سعد فرحان سعد الشمري  ٭
ظافر منير عوض العجمي  ٭

فيصل ناصر راجح القحطاني  ٭
سالم على راجح الهاجري  ٭

راكان محمد هادي العجمي  ٭
سيف محمد فهد الدوسري  ٭

خالد محمد مرزوق الصويالن  ٭
فهد سليمان عبدالرحمن البكر  ٭

رايد صاهود عايش العازمي  ٭
عيسى عبداهلل سعوي البذالي  ٭

علي راشد علي العويدي  ٭
سعد جمعه حسن الكندري  ٭

يوسف وليد محمد البصيلي  ٭
خالد عبداهلل ثقل العجمي  ٭

احمد حمد عيد املياس  ٭
الك���رمي  عب���داهلل ص���الح عب���د   ٭

االنصاري
محمد حباب حبيب العازمي  ٭

محمد احمد سالم باعباد  ٭
سالم فهد سالم الظفيري  ٭

محمد خالد محمد الشالحي  ٭
سلمان عادل عبداحلميد النجار  ٭

فهد عوض محمد املطيري  ٭
عبداهلل حمد عبداهلل فهد  ٭
فالح شعيب فالح احلربي  ٭

فهد عبدالرحمن عبد الهادي العجمي  ٭
مبارك هذال نصار الشمري  ٭

عبدالعزيز غنام علي اجلمهور  ٭
فيصل احمد فاضل الدوسري  ٭

بدر احمد محمد العنجري  ٭
عبداهلل علي ياسني بوحمد  ٭
 ٭ بدر عبداهلل الفي املطيري

 ٭ فيصل فالح باجية جزاع وزري
 ٭ فهد حمدان عوض الدويلة
 ٭ عثمان خالد أحمد القبندي

 ٭ عبدالعزيز خالد محمد العنزي
 ٭ حمزة جابر سيد خلف البهبهاني

 ٭ فهد صالح مبارك الوطري
 ٭ فهد االحمد علي احمد البلوشي

 ٭ جاسم عبد املجيد جاسم شمساه
 ٭ عبداهلل محمد عبدالعزيز العنزي

 ٭ سيف محمد سبيل املطيري
 ٭ سعد عبداهلل ليل العنزي
 ٭ خالد علي شعيب االستاذ

 ٭ عبداهلل ماجد سعد البخيت
 ٭ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن 

السماعيل
ماجد بدر ماجد الشطي  ٭

 ٭ عبداهلل نواف غريب العنزي
 ٭ طالل اسماعيل حسني البلوشي

حسني حاجي حسني بوشهري  ٭
 ٭ محمد صويان حميد املطيري

 ٭ خالد سلطان ندى العجمي
 ٭ عزيز عايد عجيل الصليلي
عايض مانع مسفر العجمي  ٭

محمد جاسم محمد اجليران  ٭
مشعل سعد عبداهلل العنزي  ٭

عبدالعزيز عثمان اسماعيل حجي   ٭
علي محمد

عبد الوهاب عثمان اسماعيل حجي   ٭
علي محمد

عبداهلل حامد عبيد اهلل الرشيدي  ٭
فالح محمد شافي املتلقم العجمي  ٭
هادي عبد الرسول حسن اجلمعة  ٭

فهد سعد عبداهلل الثويني  ٭
غنام نايف غنام العنزي  ٭

نواف راشد سعد املطيري  ٭
احمد عبداهلل عيد محمد  ٭

يوسف سمير جواد اجلزاف  ٭
سعد عبداهلل سعد العجمي  ٭
سعد مبارك سعد العدواني  ٭

محمد رضا علي اخلباز  ٭
محمد افراز علي كاظمي  ٭

خالد ضحوي زبن العنزي  ٭
يوسف سلطان صالح العنزي  ٭
محمد مبارك رشيد الرشيدي  ٭

طالل محمد علي الصدى  ٭
عمر عبداهلل يوسف الشالل  ٭

احمد فهد احمد املالك  ٭
احمد محمد صالح الرشيدي  ٭

فواز سهل فارع املطيري  ٭
علي فالح سعد العازمي  ٭

حمد عبداحلميد حمزة عبدالعزيز  ٭
يوسف سامي خالد العامر  ٭

راشد سلمان سعد العازمي  ٭
احمد صالح ابراهيم الزيداني  ٭

سعود جمعان مرزوق املطيري  ٭
فهد حمود فرحان الغريب  ٭

محمد صالح محمد العنجري  ٭
مسفر ظافر مهدي العجمي  ٭

حسن طاهر ابراهيم بوصلحة  ٭
احمد يوسف احمد العيدان  ٭

ناصر مصطفى محمد عيسى  ٭
يحيى محمد رشيد الرشيدي  ٭

احمد أمير علي الباذر  ٭
محمد عبداهلل محمد الضامر  ٭

مهدي صادق مجيد كوت  ٭
محمد بندر مشعل العنزي  ٭

منصور بدر ناصر الشمري  ٭
سعود عبد الوهاب داود احلزامي  ٭
طالل عبد الناصر محمود االيوبي  ٭
خالد عبد اللطيف محمود التتان  ٭

طالل محمد سالم املطيري  ٭
خالد راشد مرشود احلسيني  ٭
سالم فرحان جابر القحطاني  ٭

يوسف محمد عبد احملسن سالم  ٭
عابد عبداهلل عابد عبدو  ٭

احمد عبداحلميد علي امني  ٭
صالح محمد مرزوق املطيري  ٭
فهد صاهود علوش املطيري  ٭

يوسف محمد عبدالرحمن العازمي  ٭
عبدالعزيز عبداهلل تقي هاشم  ٭

سعد مطر ثابت العتيبي  ٭
ميثم اكبر شيخان علي  ٭

عيسى فالح حبيب غافل  ٭
عبداهلل رشيد سهو العازمي  ٭

سالم ناصر سعد العجمي  ٭
شبيب فراج ناهض العجمي  ٭

احمد محمد مطلق اجلريد  ٭
نواف جلعود حنيف الهاجري   ٭

فيصل عبدالرحمن نصار اخلالدي  ٭
مبارك سلطان محمد السبيعي  ٭

حمد صالح ناصر الشقيحي  ٭
فالح فهاد شبيب العجمي  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل الفريج  ٭
محمد منديل حمدان العدواني  ٭

خالد محمد خالد املطيري  ٭
محمد احمد جاسم العبداهلل  ٭

عبداهلل صويان حميد املطيري  ٭
فهد ماطر فالح العازمي  ٭
شاهر نايف بداح شاهر  ٭

سلطان محمد ظافر العجمي  ٭
محمد عادل عبد الواحد شيخان  ٭

بدر فهيد صانوت العازمي  ٭
عبداهلل عوض مفلح السعدي  ٭
عواض سعد محمد السبيعي  ٭

محمد زيد مبارك العرو  ٭
خالد خلف حشاش العازمي  ٭

نواف سالم صنهات املطيري  ٭
محمد عدنان محمد السعدون البدر  ٭

محمد صالح سالم عبد الهادي  ٭
محسن حشان قبالن العجمي  ٭

علي ناصر عبداهلل ناصر  ٭
محمد ناصر محمد النمران  ٭

عيسى عبيد سعد الرشيدي  ٭
عبداهلل متروك نايف عالي  ٭

عثمان عبدالرحمن عيسى القعود  ٭
حمود الهاب سباح املطيري  ٭
محمد فالح حسن الشمري  ٭

احمد خليل اسماعيل اسماعيل  ٭
جابر احمد علي كرم  ٭

محمد عبداهلل ابراهيم اخللف  ٭
فهد عبد اجلبار فهد املضيان  ٭

علي سمير جواد اجلزاف  ٭
محمد مصطفى محمد حسن امير  ٭

محمد مجدي صالح محمد  ٭
منيف هيكل مزيد الظفيري  ٭

فيصل هميم عبداهلل الشمري  ٭
احلميدي جار اهلل ذاعر اجلفيرة  ٭

حمد علي ناصر الصباح  ٭
عبداهلل سامي محمد اجلوعان  ٭

يوسف فالح خليفة العازمي  ٭
عبداهلل ذياب عشوي العنزي  ٭

عبداهلل رضا عبداهلل العلي  ٭
عمر خالد سالم الهاجري  ٭
خالد محمد احمد املهيني  ٭

على طالب فيصل الفارس  ٭
محمد مبارك جلفيف عايد  ٭

مبارك نشمي حمود الهاجري  ٭
ماجد محمد كليفيخ العجمي  ٭

محمد عوض عبداهلل املطيري  ٭
علي حجي مطلق الدويلة  ٭
جراح علي محمد العتيبي  ٭

مبارك بشير مبارك الرشيدي  ٭
محمد احمد راشد اجلساس  ٭
سالم متعب علي املطيري  ٭

مبارك محمد سعد املطيري  ٭

احمد يوسف ناصر اخلريف  ٭
سالم خالد مبارك الشتلي العازمي  ٭

مشعان ناصر عبطان الشمري  ٭
مهلهل محسن زيد املري  ٭

الرطيب  مس���اعد س���عد صي���اح   ٭
العازمي

محمد خالد حمزة اجلميعي  ٭
جراح عبدالرحمن علي دربي  ٭

طالل طعمة صالح العنزي  ٭
عدنان صالح عبيد الشمري  ٭

حمد سالم صالح العجمي  ٭
خالد سعد مفرح السبيعي  ٭
نادر عليان عايض الوهيدة  ٭
يوسف وائل محمد املضف  ٭

محمد عارف ضاري العنزي  ٭
حسن محمد ماجد الرشيدي  ٭

انس طالل عثمان الزامل  ٭
عبدالرحمن شامان عايد العضيلة  ٭

غنيم علي دغمي مخلف  ٭
فيصل ماجد غازي املطيري  ٭

عيسى احمد علي كرم  ٭
فهد علي جمعان الدوسري  ٭
عمر عبد الواحد علي زيد  ٭

محمد عبداهلل مجبل املسيكان  ٭
فهد احمد عبداهلل العنزي  ٭

نايف متعب مجبل الرشيدي  ٭
سعد غلفيص ناجع العجمي  ٭

عذبي رشيد حميد العنزي  ٭
محمد عبدالرحمن محمد خضير  ٭

محمد عبداهلل نصيب السهلي  ٭
هادي مناحي راشد العجمي  ٭
علي جواد سلمان الرشيدي  ٭

نواف سعد محمد الدعاس  ٭
أحمد مضحي عبداهلل الصليلي  ٭

عبدالعزيز ناصر علي ناصر املري  ٭
سعود يونس غلوم عباس  ٭

احمد محمد راشد سند  ٭
مشاري مصطفى محمد الزيد  ٭

احمد فهد منشد اخلالدي  ٭
بندر سلطان زبن الهذال  ٭

بدر سعود مبارك الدبوس  ٭
هشام كاظم جنف الشمالي  ٭

خالد راشد عيد املطيري  ٭
خالد حمد محمد هادي  ٭

يعقوب يوسف فهد الفريج  ٭
خالد عتوان مرسال الفضلي  ٭

فهد حمد بريدان العازمي  ٭
الش���برم  خال���د س���عدي مزي���د   ٭

العفيصان
علي حسني عبد علي اجلدي  ٭
يوسف خليل محمد الوزان  ٭

مالك سالم براك الهيفي  ٭
عقيل ناصر عبداهلل علي  ٭

مشاري فتيخ جلوي الصليلي  ٭
باسم عطية سكران الظفيري  ٭
فيصل عايض راشد الديحاني  ٭

نايف خلف فهد مطر  ٭
احمد خلف نزال الشمري  ٭

عبدالرحمن عبداهلل حمد يعقوب  ٭
مشاري سعد روباج العازمي  ٭

ماجد محمد ماجد الرشيدي  ٭

خميس عايض علي الهاجري  ٭
محمد عبداهلل جازع العجمي  ٭

بدر فرحان حسن العازمي  ٭
نواف عواض محمد الرشيدي  ٭

سلطان محمد عبداهلل الضفيري  ٭
حامد حمد عبد الهادي العيد  ٭
نواف مخلد مرزوق العازمي  ٭
نايف ثويني بردي العنزي  ٭

مشاري فهد محفوظ الرشيدي  ٭
صادق توفيق جعفر ابو مجداد  ٭

عبدالرحمن مناحي راشد احلربي  ٭
نواف محمد احمد بدر  ٭

طالل حماد عماش احلربي  ٭
طالل جاسم محمد البلوشي  ٭

مسعود محمد سعود املطيري  ٭
مليح بشيت مليح اجلميلي  ٭

فهد رجعان حمد القريافي  ٭
احمد مطلق محدة املطيري  ٭
محمد عبداهلل حسني محمد  ٭

علي عبدالرحمن مطلق اخلالدي  ٭
علي محمد علي املري  ٭

صالح سلمان طحيش العازمي  ٭
سعد عبداهلل خالد العتيبي  ٭

عبداهلل سليمان سعد الفرحان  ٭
عبداهلل محمد مسعود الزوين  ٭

رائد فراج ماوي املطيري  ٭
عبد الرزاق بدر سليمان العيسي  ٭

نواف فالح عبداهلل الشمري  ٭
نايف نقا ناجي الشعالني  ٭
مشاري محمد كرم محمد  ٭

مبارك حمود محمد اخلالدي  ٭
خالد عبداهلل عبدالعزيز الشمري  ٭

فواز عبداهلل عبدالرحمن املاجد  ٭
سالم حمادة فهد العجمي  ٭
فواز سعد نور املطيري  ٭

سلطان مرزوق مبارك الغضوري  ٭
عبدالرحمن طلق زيد العتيبي  ٭
حسني عبداهلل محمد العجمي  ٭

محمد فالح بخيت العتيبي  ٭
محمد حسن جاسم صرخوه  ٭
محمد فراج طالل السبيعي  ٭

علي تاجر عفر الظفيري  ٭
عبداهلل بدر فايز املطيري  ٭

عبدالعزيز حسني علي اللقمان  ٭
حسن مجيد حسني ارتي  ٭
فهد عجيل علي العنزي  ٭

هذال سلطان زبن الهذال  ٭
علي سعود مطر املطيري  ٭

مشاري مطلق مطلق الديحاني  ٭
حشاش محمد حشاش حجاب  ٭

نايف حامد تركي الشمري  ٭
محمد مناحي عايض املطيري  ٭

طالل فهد مساعد البغيلي  ٭
عبداهلل عيسى عبداهلل بلوشي  ٭

بدر ماجد سعد البخيت  ٭

ثامر فاضل عبداحلميد قاسم  ٭
نايف عبداهلل فالح معترم  ٭

محمد سلطان خالد املرزوق  ٭
وليد سعد عبيد اللميع  ٭

نواف ناصر مطلق العنزي  ٭
ناصر عبداهلل عبدالعزيز الشمري  ٭

عبداهلل فهد صياح اشعيل  ٭
عبداهلل عباس علي البلوشي  ٭

بشار عيسى راشد الهنيدي  ٭
فالح خالد سلمان العجمي  ٭

مشعل خلف سفاح الظفيري  ٭
ناصر وعالن حربي اللميع  ٭

بنيان عبداهلل سعود العجمي  ٭
حسني صالح سعيد ناصر  ٭
حسني علي مصطفى محمد  ٭

حسن عبداهلل رمضان العيدي  ٭
خالد جمعان مرزوق العازمي  ٭

سعد عقيل سعد القحطاني  ٭
مشاري مطير راشد البذالي  ٭
أحمد شبيب طالل املطيري  ٭

مبارك هايف مبارك العتيبي  ٭
عبداهلل ناصر محمد فهم مبارك  ٭

يوسف عويد خلف الشمري  ٭
خاطر محمد سعد اخلضر  ٭

حسن فهد برد العنزي  ٭
عبدالرحمن فهد سعد احلوال  ٭

فيصل عبدالرحمن جعفر العتيبي  ٭
خالد علي محمد العجمي  ٭

احمد علي بردة احمد  ٭
عب���داهلل عب���د الرس���ول عبداهلل   ٭

العرادي
يوسف مطلق سعود املطيري  ٭

فهد حامد تركي الشمري  ٭
خالد بدر خالد املفرج  ٭

احمد غالب ابشيت الرحيلي  ٭
علي فالح هادي العجمي  ٭

عذبي ماطر صخيل السعيدي  ٭
محماس متعب محماس الدوسري  ٭

علي جاسم عبداحلميد جمال  ٭
وليد فهد معجب العجمي  ٭

محمد علي حسني الدشتي  ٭
عدنان راشد محمد ال بن علي  ٭

مشاري احمد علي الشطي  ٭
مشعل راشد هليل العدواني  ٭

موسى عبدالرحمن عيسى البالول  ٭
مشعل شريده سعد فالح  ٭

حردان محمد عبد الرزاق الفندي  ٭
طارق موسى عبداهلل الذويخ  ٭
احمد عبداهلل محمد الرشيدي  ٭

ثامر دليم رفاعي املطيري  ٭
رشيد بريدان سيف العازمي  ٭
مطلق عاني سخنان مديليع  ٭

مانع محمد مانع دواس العجمي  ٭
سالم حسني علي جريب  ٭

طالل عايض علي الهاجري  ٭

دعا ديوان اخلدمة املدنية 380 مواطنا الى مراجعته اليوم االحد و82 الى 

مراجعته غدا االثنني متهيدا الستكمال أوراق ترشيحهم للعمل في املؤسسات 

واجلهات احلكومية وفيما يلي األسماء:


