
االثنين 24 مايو 2010   11المجلس البلدي

ترقية 383 موظفًا وموظفة باالختيار في »البلدية« والمجلس البلدي
الغريبة

باسل جاسم محمد عبداهلل   ٭
احلجي

غازي ماج���د ابداح عباس   ٭
بوردن

عبداهلل جن���ف بالل احمد   ٭
الشمالي

محم���د مفلح ناف���ل داهم   ٭
العازمي

رجا عبداهلل رجا الهاجري  ٭
علي مشعان بطيان فالح  ٭

ولي���د علي عاش���ور علي   ٭
املصيليح

فيص���ل حم���ود مس���اعد   ٭
اخلضاري

عب���داهلل ضي���دان خل���ف   ٭
العازمي

عب���داهلل م���ران رجي���ان   ٭
احلربي

علي حسن محمد ابراهيم  ٭
سامي راشد سند العازمي  ٭

راش���د  خليف���ة  راش���د   ٭
الشحومي

لول���وة خال���د يعق���وب   ٭
اسماعيل

هند عبدالوهاب يوس���ف   ٭
عبدالوهاب

علي محمد عبداهلل صالح   ٭
جمعة

الى الرابعة/ عامة

مضح���ي توم���ان مب���ارك   ٭
الفضلي

احم���د  عب���داهلل  خال���د   ٭
العيدان

باس���مة محمد يوسف كرم   ٭
جرحي

نادية س���عود عبيد سعد   ٭
العازمي

مخلد علي سالم علي زويد  ٭
سعد ماضي عبداهلل ماضي   ٭

العازمي
ف���الح  عيس���ى حش���اش   ٭

العازمي
مطل���ق  قط���ر  س���لطان   ٭

املطيري
محم���د س���عود م���رزوق   ٭

العتيبي
وف���اء عبداللطي���ف احمد   ٭

مسلم
س���ليمان محمد س���ليمان   ٭

حماد

الى الخامسة/ عامة

بدر ناصر علي احلشاش  ٭
مجب���ل  حم���ود  محم���د   ٭

الصويلح
بدر فالح مطلق الديحاني  ٭

مش���اري عب���داهلل غازي   ٭
الصليلي

طليح���ان  عي���د  س���عد   ٭
الصليلي

نايف فهد ناصر الزعبي  ٭
ابراهي���م مب���ارك  احم���د   ٭

املجمد
فهد علي فهد القربة  ٭

خالد احمد سعد امليع  ٭
احمد محمد سعد الرشيدي  ٭
حس���ن  حبي���ب  احم���د   ٭

العبدوة
حس���ن عب���داهلل س���يد   ٭

الناصر

الى السادسة/ عامة

الهام جليل عباس محمد  ٭
مرض���ي  س���الم  س���عد   ٭

املطيري
حام���د حس���ن  حس���ن   ٭

املشيعيب
حم���ود  مجب���ل  ط���الل   ٭

املجاوب
جاب���ر  ج���ازي  عيس���ى   ٭

الرشيدي

الى السابعة/ عامة

ناصر نصار زايد العازمي  ٭
عبدالعزيز سالم الوهيدة  ٭
خالد سالم علي الرشيدي  ٭
مرمي سالم خلف احلمدان  ٭

بويت���ل  ردن  س���لطان   ٭
املطيري

محم���د  غني���م  فاطم���ة   ٭
العتيبي

الى الثانية/ معاونة

مرع���ي  راش���د  حم���ود   ٭
الهاجري

مش���عان ش���بنان س���عد   ٭
الدوسري

س���رهيد محمد س���ريهيد   ٭
العازمي

الى األولى/ معاونة

بدر الف���ي جاعد وس���مي   ٭
املطيري

صبيحة سالم صقر محمد   ٭
املري

عائشة احمد محمد حسن  ٭

بداح العنزي
اعتمد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح ترقية 383 موظفا وموظفة باالختيار 
ومنحهم عالوة دورية واحدة من عالوة الدرجة املرقني اليها اعتبارا من 
2010/3/31. وتضمن قرار الوزير ترقية 32 موظفا يعملون في االمانة 
العامة للمجلس البلدي ومكتب الوزير، كذلك شمل قرار مدير عام البلدية 
ترقية 342 موظفا وموظفة من مختلف القطاعات الصحية والهندسية 

والفنية. وفيما يلي االسماء:

مكتب الوزير واألمانة العامة

إلى الدرجة )أ/ع(

محسن محمد الشامري  ٭
امال عبدالرؤوف البسام  ٭

إلى الدرجة )ب/ع(

سعاد عبدالعزيز البسام  ٭
سامي ماجد بورسلي  ٭
شاهر ماجد املطيري  ٭

سعود عبداهلل العتيبي  ٭
نادية بدر البسام  ٭

فالح عبداهلل البريكي  ٭
جاسم محمد اخلضر  ٭

إلى )األولى/ عامة(

هايف هادي احلويلة  ٭
يوسف مروي الهدية  ٭

محم����د  فهي����د  ش����افي   ٭
العجمي

زينب أحمد عبداهلل مال  ٭

إلى )الثانية/ عامة(

حامد مبارك فالح الهلفي  ٭
جاس����م محمد علي حسن   ٭

احلربان
عف����اف حس����ن رزوق����ي   ٭

الشراد
جاب����ر  س����رور  جاب����ر   ٭

الرشيدي

إلى )الثالثة/ عامة(

ناص����ر  محم����د  خال����د   ٭
العجمي

نوران سالم العجمي  ٭
ناصر هايس املطيري  ٭

فاطم����ة محم����د عبداهلل   ٭
العوض

م����رمي عب����داهلل نصي����ر   ٭
محمدي

أمين����ة محم����د مصطفى   ٭
حسن

مبارك مجعد املطيري  ٭
شروق عبدالغني عبداهلل  ٭

ن����ورة حس����ن حبي����ب   ٭
اجلسام

إلى )الرابعة/ عامة(

ش����هاب  أحم����د  محم����د   ٭
العثمان

عبير حاجي قاسم  ٭

إلى )الخامسة/ عامة(

فاطمة كرم غلوم شهاب  ٭
منال فاضل صالح املويل  ٭
هبة بدر ماطر الديحاني  ٭

إلى )األولى/ معاونة(

فهيد محمد عامر   ٭

قطاعات البلدية

إلى )أ/ع(

احمد علي محمد السنان  ٭
اسامة ابراهيم الدعيج  ٭

فهد دغيم العتيبي  ٭
مطلق مرضي الراجحي  ٭

طالل صالح حسن العلي   ٭
ناص����ر عبداله����ادي فهد   ٭

العجمي
عبداحملسن حمد البراك  ٭

عب����داهلل فال����ح ع����وض   ٭
املطيري

عل����ي خي����ر اهلل مال����ك   ٭
مشاري

عب�داحلكي������م منص����ور   ٭
الرمضان

خالد محمد الرشيدي  ٭
سعود عبداهلل العنزي  ٭
سامي حمد السعيدان  ٭
رياض محمد السماك  ٭

إلى )ب/ع(

سهى عبداهلل العريفان  ٭
ثويني عبدالعزيز ثويني  ٭

يوسف عبداهلل امليلم  ٭
محمود احمد عبدالرضا  ٭

محمد عبدالرحمن السنان  ٭
سوسن سعود الدويش  ٭

ناصر حجي الشمالي  ٭
خالد عبداهلل احلبيب  ٭

ردينة عبداهلل اخلرافي  ٭
جاسم محمد هالل فراج  ٭

فهد ربيع العرادة  ٭
عبدال��رحمن س����لي���مان   ٭

العصيمي

قاسم عبداهلل احلداد  ٭
خالد سالم احلشاش  ٭

فواز مسعد املسعد  ٭
سميرة مليح املطيري  ٭

علي ياسن عبدال  ٭
ممدوح الفي محمد محمد   ٭

النجدي العنزي
خت����ام ابراهي����م حس����ن   ٭

اجلاسم
ف����رح بركة  س����الم خالد   ٭

الرشيدي
ط����ارق عبداحلمي����د بدر   ٭

بوعباس
ناصر معتق حمود محمد   ٭

الرشيدي
زيد مس����اعد زي����د احلوز   ٭

العازمي
احم����د اس����ماعيل عباس   ٭

اسماعيل
علي سعد باتل املرشاد  ٭

مه����دي مرتض����ى كاظ����م   ٭
اسماعيل

باس����مة الس����يد حس����ن   ٭
عبداهلل

عب����داهلل محم����د ابراهيم   ٭
البيخيت

يوسف عيسى فهد الناجم  ٭
علي حسن ناصر حسن  ٭
احمد عبدالكرمي اليعيش  ٭

عبدالعزي����ز  محم����د   ٭
الهويدي

عب����داهلل ناصر س����عيد   ٭
الدوسري

س����عد عبيد فالح عبداهلل   ٭
الرشيدي

ابراهيم عبدالوهاب جاسم   ٭
الصف

محمد غنيم فهد احليص  ٭
راشد فالح عليج احلربي  ٭

محم����د جاس����م محم����د   ٭
اخلنفر

عبداحلميد عبدالرزاق حسن   ٭
الوزان

فاضل ابراهيم علي حسن  ٭
اسحاق محمد نصير قمبر   ٭

جعفر
مش����عل س����عد حمي����دان   ٭

الفجي

إلى )ب/عامة(

عثمان ناصر اخلضر  ٭
عبداخلضر محمد حسن  ٭

سماح احمد حسن  ٭
عبدالرض����ا  معصوم����ة   ٭

البلوشي
عبداحملس����ن  عب����داهلل   ٭

املاجد
ازهار مصطفى محمود  ٭

خليل ابراهيم االمير  ٭
عبداهلل حمد املخيال  ٭
عفيفة حسن املسلم  ٭

امل عبدالعزيز العتيقي  ٭
محمد عيسى احلمر  ٭

عواطف خالد العسعوسي  ٭
هشام علي اخلزام  ٭
جابر غالم شريف  ٭

نادية عبدالصمد الشطي  ٭
خلود حمد احلداد  ٭

علي حسن بوشهري  ٭
بدرية فهد حسن  ٭

زهراء جاسم عرب  ٭
ليالي عبدالكرمي قاسم  ٭

جعفر حسن محمد حاجي  ٭
اماني عوض مضحي  ٭

خالد فرحان شاهر  ٭

الى الرابعة/ عامة

وضحة فهد العجمي  ٭
منال حسن علي السنان  ٭

بدر زيد العازمي  ٭
ابراهي����م  ناص����ر س����عد   ٭

احلوطي
جامع فالح العازمي  ٭

عبداهلل شهاب الكنعان  ٭
فاطمة تقي عبدالكرمي  ٭

عبدالرازق جاسم الوهيب  ٭
عبداللطي����ف  خل����ود   ٭

اخلميس
فرح حسن محمد دشتي  ٭

منى جواد القديحي  ٭
غصون علي املرشود  ٭
منى يوسف علي كرم  ٭

احالم عيسى عباس  ٭
مبارك فيحان املطيري  ٭

الى الخامسة/ عامة

فهد شليل العتيبي  ٭
احمد محمد عباد مكي  ٭

فهد باني تركي املطيري  ٭
خالد درزي علي الدرزي  ٭
غريبة حمود الرشيدي  ٭

عبدالعزي����ز  خديج����ة   ٭
العنزي

منال سميان الفضلي  ٭
جنالء منير العتيبي  ٭

امي����ان محم����د عب����داهلل   ٭
الهاجري

الى السادسة/ عامة

صفاء خالد سليمان  ٭
عبدالعزيز عبيد فالح  ٭
محمد عبداهلل احلربي  ٭

علي سالم فهد العازمي  ٭
عبداهلل سالم العازمي  ٭

س����الم  ف����الح  ص����الح   ٭
العازمي

خالد عبدالرسول دشتي  ٭

الى السابعة/ عامة

س����عد  وس����مي  س����عد   ٭
العازمي

معال����ي ذاع����ر قطمي����ر   ٭
احلربي

فهد غضيب الهاجري  ٭

الى األولى/ معاونة

مبارك حمد مبارك  ٭
فائز الفي شرار  ٭

الى الثانية/ معاونة

جاسم محمد احمد  ٭
زياد متعب زياد العدواني  ٭

برنامج الشؤون الهندسية 
والفنية

الى األولى/ عامة

بشرى احمد محمد الوايل  ٭
منال محم����د عبدالرحمن   ٭

العمران
سامية جاسم العنزي  ٭

ن���واف عب���داهلل ناص���ر   ٭
املطيري

عل���ي عبداجلليل ش���اوي   ٭
القالف

يوسف حمدان الصليلي  ٭
محم���د عبداجلليل حس���ن   ٭

عابدين

الى الخامسة/ عامة

مطل���ق  عب���داهلل  فه���د   ٭
املطيري

يوس���ف حميد عبدالرزاق   ٭
جرخي

دالل مساعد دالن صلبوخ  ٭
عايد علي خليف العازمي  ٭
هادي فهد محمد العجمي  ٭

عب���داهلل غ���امن حم���دان   ٭
احلميدي

عب���داهلل ناي���ف عبداهلل   ٭
العتيبي

فهد حطاب العازمي  ٭

الى السادسة/ عامة

وضحة علي الزويد  ٭
عبداهلل معال العتيبي  ٭

عادل حمد العازمي  ٭

الى السابعة/ عامة

مجب���ل  من���اور  محم���د   ٭
الصليلي

سعد مسلم فهد املويزري  ٭
خالد رجعان العازمي  ٭

شيماء مرتضى اجلدي  ٭

الى األولى/ معاونة

احمد عبداهلل عوض  ٭

الى الثانية/ معاونة

علي محمد دشتي  ٭

برنامج شؤون الخدمات

الى األولى/ عامة

بطي���ان  س���عود  مفل���ح   ٭
السحلول

فيص���ل صلبي ش���ليويح   ٭
العتيبي

احم���د كدم���وس م���رزوق   ٭
الديحاني

جبر فالح ناصر الرشيدي  ٭
مبخوت فالح سند العجمي  ٭
سعد حمدان زيد الديحاني  ٭
علي خليف مبارك املطيري  ٭
علي حسن محمد الكندري  ٭

احمد محمد عيد احلشان  ٭
سعود عبدالعزيز احلرب  ٭

علي حسن غلوم علي  ٭
منص���ور حس���ن صال���ح   ٭

القطان
بدر محمد علي احلداد  ٭

مكب���ت  متع���ب  ج���وزة   ٭
العجمي

مسعود حسن محمد حسن  ٭
خالد فهد مزيد املطيري  ٭

حس���ن عب���داهلل محم���د   ٭
الكندري

ب���در عبداله���ادي محم���د   ٭
اجلبعة

فايز مبارك سعود العجمي  ٭
احم���د محم���د املرج���اح   ٭

منصور سالم الديحاني  ٭
جناة احمد الفارسي  ٭

الديوان العام

الى األولى/ عامة

جراح فارس املطيران  ٭
اميان فاضل سيد ابراهيم  ٭

ليل����ى  مب����ارك  عدن����ان   ٭
مساعيد

وليد محمد عباد اخلليفة  ٭
ابراهي����م  احم����د  من����ى   ٭

الغريب
خال����د عب����داهلل محم����د   ٭

عويهان
احم����د عم����ران  هاش����م   ٭

املوسوي
من����ى محمد غل����وم علي   ٭

حسن
وليد نور ثميم املطيري  ٭

ف����وزي عبدالعزي����ز حمد   ٭
العمران

فاطم����ة خض����ر خل����ف   ٭
العنزي

الى الثانية/ عامة

نواف ضحوي املطيري  ٭
محم����د س����لطان محم����د   ٭

سلطان
فهد عبيد مهنا الرشيدي  ٭

خال����د عب����داهلل مهم����ل   ٭
الهرشاني

نواف فهد غامن الفهد  ٭
اين����اس حس����ن محم����د   ٭

عبداهلل
جل����وي ناص����ر ناص����ر   ٭

العجمي
ضبي����ة عيس����ى محم����د   ٭

احلجي
احم����د عاي����ف عش����وان   ٭

العنزي
ط����الل عثم����ان حم����د بن   ٭

عيدان
ان����ور عب����داهلل عب����اس   ٭

العباسي
عبدالهادي خالد العتيبي  ٭
سهيلة بدر سلمان مكي  ٭

حس����ن  عبداحملس����ن   ٭
الشمالي

احم����د  عب����داهلل  عل����ي   ٭
اجليران

الى الثالثة/ عامة

سعود نوح صقر  ٭
ياسر محمد خالد العواد  ٭

احمد خليل كرم  ٭
مط����رود  س����عد  احم����د   ٭

العازمي
فواز جار غريب الرشيدي  ٭

حمد عبداهلل مطلق  ٭
محمد حس����ن ش����مروخ   ٭

املطيري
مش����اري مضحي مبارك   ٭

اجلالوي
زينب عبدالعزيز مراد  ٭

فايز عيد عايض  ٭
عامر خالد فرحان  ٭

طالل عبدالعزيز البدر  ٭
خلود ناصر املطيري  ٭
مروان سيف محسن  ٭
شيمة حمد العنزي  ٭

نبيل أحمد عبداهلل مطلق  ٭
مطل����ق  س����عد  ن����واف   ٭

العازمي
بن������در نص�������ار محم����د   ٭

العدواني
زي����د  اعنيق����ز  صال����ح   ٭

العازمي
حماد خالد حماد العجمي  ٭
ياسمن رجب محمد علي  ٭

علي عبداهلل الشمري  ٭
عبداحملس����ن عبدالرحمن   ٭

البناي
عي����د  رش����يد  مش����عل   ٭

العازمي
محم����د مطل����ق عاي����ض   ٭

العازمي
طالل شبيب العجمي  ٭
فهد حسن العجران  ٭

عبدالهادي فاهد الهاجري  ٭
عبداهلل مطر العازمي  ٭

الى الثانية/ عامة

عم����ر ياس����ن اس����ماعيل   ٭
االنصاري

خال����د س����ليمان فال����ح   ٭
العتيبي

نواف منيف املطيري  ٭
سعود عتيق الصليلي  ٭

خل����ف  فاض����ل  محم����د   ٭
عبداحلسن

مشعل نابي الرشيدي  ٭
محمد عبدالكرمي العوضي  ٭

جاس����م محم����د عس����كر   ٭
صادق

ابراهيم محفوظ الرشيدي  ٭
فالح علي فالح امليع  ٭

ابراهيم صالح بعداللطيف   ٭
حمد

حسن عبدالرحمن محمد   ٭
طالب

فه����د احلمي����دي س����عود   ٭
احلريجي

طارق سالم بكر البكر  ٭
يحيى ريس علي كمال  ٭

الى الثالثة/ عامة

متعب فهد دهام الشمري  ٭
جاس����م محم����د س����عود   ٭

اللميع
محمد مرزوق املطيري  ٭

احمد علي حسن حسن  ٭
سهى عبدالباقي السيفي  ٭

معاني محمد علي الرشيد  ٭
محم����د مب����ارك احلام����د   ٭

الشريف
عب����داهلل حس����ن عل����ي   ٭

اليوسف
هاني علي محمد اجلدي  ٭

فيص����ل ع����وض ظاه����ر   ٭
العازمي

محمد خالد حمد بوحمد  ٭
مب����ارك  محم����د  احم����د   ٭

الهاجري
اسامة علي ابراهيم املال  ٭

ولي����د عب����داهلل مندن����ي   ٭
كنكوني

الى الرابعة/ عامة

بدر ابراهيم سفر اجلعفر  ٭
موسى علي محمد كمال  ٭

املطيري

الى الثانية/ عامة

فرح���ان  مطل���ق  خال���د   ٭
العازمي

مشعل فهد طلق العازمي  ٭
محمد فهد ماثل الديحاني  ٭

ف���الح  س���عود  جم���ال   ٭
السحيب

رمض���ان س���عود س���عد   ٭
النومس

س���الم مب���ارك عب���داهلل   ٭
العازمي

علي خالد خلف الزمامي  ٭
محمد يوسف محمود علي  ٭

عب���داهلل حم���ود عبي���د   ٭
الشمري

خالد عبداحلميد ابوالبنات  ٭
احمد خليل علي دشتي  ٭

مبارك علي صالح العازمي  ٭
مرمي جمعة عبداهلل جمعة  ٭

علي فواز حزام املطيري  ٭
هادي باتل حباب الرشيدي  ٭

غنيم فهد غنيم املطيري  ٭
م���رزوق  حم���ود  ب���در   ٭

البحيري
منص���ور حس���ن منصور   ٭

حسن
ناصر سعيد فرج املهنا  ٭

مشعل فهد محمد الشايع  ٭
بدر سالم علي اخلليفي  ٭

فايز سعود مطلق العازمي  ٭
احم���د عبدالك���رمي محمد   ٭

معرفي
نزار علي حسن الوثيقي  ٭
احمد علي خليل اخلميس  ٭

عبدالرض���ا جاب���ر عباس   ٭
علي

خالد وديان متلع العازمي  ٭
س���اكت  خل���ف  فيص���ل   ٭

الشمري
عماد سعود احمد سلمان  ٭

محم���د عاي���ض ع���وض   ٭
الشنفا

عبداللطي���ف  س���امي   ٭
الشويطي

عماد محمد عبداهلل  ٭

الى الثالثة/ عامة

خالد محمد عاشور العالف  ٭
فيص���ل ان���ور عبدالرحيم   ٭

العوضي
م���رزوق  ش���ديد  ثان���ي   ٭

املطيري
منيفة منور نوار العتيبي  ٭

عبير صالح بشير نواب  ٭
منار خليل محمد الفودري  ٭

حس���ن  محم���د  حن���ان   ٭
اجلميدية

عه���ود عبدالعزيز عبداهلل   ٭
احلسن

فاطمة علي خليل دشتي  ٭
جنان عبدالكرمي علوان  ٭

جناة س���عد مجب���ل دامي   ٭
العازمي

حمي���د  حام���د  حمي���د   ٭
البحيري

سعود عبدالعزيز عبداهلل   ٭
احمد

احم���د حمود حم���د مهدي   ٭

منح عالوة دورية واحدة من عالوة الدرجة المرقين إليها اعتبارًا من 2010/3/31

حجز 150 ألف دينار للصرف على الكوادر

ندب ونقل 23 موظفًا وموظفة

خاطب مدير إدارة شؤون املوظفن خالد القبندي مدير الشؤون املالية عبدالعزيز احلبيب 
بحجز 150 ألف دينار للصرف على الكوادر.

وقال مدير شؤون املوظفن في كتابه: يرجى رفع مبلغ 150 الف دينار ال غير في حساب 
االمان���ات وذلك للص���رف على البنود التالية: فرق رواتب ي���وم واحد وهو يوم 2010/3/31 
للموظفن الذين متت ترقيتهم باالختيار اعتبارا من ذلك التاريخ، بدل التفتيش والضبطية، 
كادر األغذية، كادر احلاسب اآللي، كادر اجليولوجين، كادر احملاسبن، كادر القانونين، كادر 

املهندسن والفنين، كادر كتبة احلسابات، كادر اخلليجين.
وذلك عن الفترة ما قبل 2010/4/1.

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 23 قرار نقل وندب 
ملوظفن وموظفات من مختلف القطاعات.

وتضمنت القرارات ما يلي:
ندب فوزية علي عباس للقيام بأعباء وظيفة رئيس قس���م 
املساحة اجليوديسية � مراقبة اخلدمات املساحية � إدارة املساحة 

� قطاع املساحة.
ندب خلود حمد للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم اخلرائط � 

مراقبة اخلرائط واحملفوظات � إدارة املساحة � قطاع املساحة.
ندب عواطف خالد العسعوسي للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قس���م احملفوظات � مراقبة املتابعة واحملفوظات � إدارة حتديد 

امللكية العقارية � قطاع املساحة.
ندب م.مش���عل عبداهلل الهندال للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قسم متابعة املخالفات الهندسية � مراقبة البناء � إدارة التدقيق 

واملتابعة الهندسية � فرع بلدية محافظة مبارك الكبير.
ندب حمدان حسن العريان للقيام بأعباء وظيفة مراقب مراقبة 
النظافة العامة � ادارة النظافة العامة واش���غاالت الطرق � فرع 

بلدية محافظة مبارك الكبير.
ندب علي حس���ن الكندري للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم 
األس���واق � مراقبة األغذية واألس���واق � إدارة تدقيق ومتابعة 

اخلدمات البلدية � فرع بلدية محافظة الفروانية.
ندب حسن محمد الزعبي للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم 
متابعة تنفيذ عقود النظافة � مراقبة النظافة العامة � إدارة النظافة 

العامة واشغاالت الطرق � فرع بلدية محافظة الفروانية.
ندب عبير اسماعيل الفودري للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم 

مزاولة املهنة � مراقبة مزاولة املهنة � ادارة األنظمة الهندسية.
ندب عادل عبدالرضا للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم االستقبال 

� مراقبة العالقات العامة � إدارة العالقات العامة.
ندب أحمد س���عود الفريج للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم 

إزالة املخالفات � مدير فرع بلدية محافظة الفروانية.
ندب سامي جمعة احلاظر للقيام بأعباء وظيفة مراقب املعلومات 

املساحية � إدارة املساحة � قطاع املساحة.
ندب أمل عبدالعزيز العتيقي للقي���ام بأعباء وظيفة رئيس 
قسم معاجلة البيانات املساحية � مراقبة املعلومات املساحية � 

إدارة املساحة � قطاع املساحة.
ندب عادل راشد النعيمي للقيام بأعباء وظيفة مراقب املتابعة 

واحملفوظات � ادارة حتديد امللكية العقارية � قطاع املساحة.
ندب ناصر حسن الصايغ للقيام بأعباء وظيفة رئيس مكتب 

نائب املدير العام لشؤون قطاع املشاريع � مبستوى مراقب.

ندب أسيل عبدالرحيم احمد للقيام بأعباء وظيفة رئيس مكتب 
نائب املدير العام لشؤون قطاع املساحة � مبستوى مراقب.

ندب أحمد محمد املوسوي للقيام بأعباء وظيفة مراقب اخلرائط 
واحملفوظات � ادارة املساحة � قطاع املساحة.

نقل م.طارق عواد العدواني ليشغل وظيفة مدير ادارة السالمة 
بفرع بلدية محافظة األحمدي.

نقل م.منى يوس���ف اجليعان لتش���غل وظيفة رئيس قسم 
تراخيص احمل���الت � إدارة التراخيص الهندس���ية � فرع بلدية 

محافظة حولي.
نقل ذكرى س���يد بهبهاني لتشغل وظيفة مدير ادارة فحص 

األغذية � قطاع اخلدمات.
نقل م.وفاء مبارك الرفيدي لتشغل وظيفة رئيس قسم البحوث 

والدراسات � مكتب نائب املدير العام لشؤون قطاع التنظيم.
نقل م.بدر املخيزمي ليشغل وظيفة مدير ادارة السالمة بفرع 

بلدية محافظة حولي.
ندب م.منال احلس���يني للقيام بأعباء وظيفة مراقب مراقبة 

التخطيط العمراني � ادارة املخطط الهيكلي � قطاع التنظيم.
ن���دب فايز م���رزوق للقيام بأعباء وظيف���ة مراقب اخلدمات 

املساحية � ادارة املساحة � قطاع املساحة.

م.أحمد الصبيح د.فاضل صفر


