
االثنين 5 يوليو 2010   17محليات
إلى درجات مالية أعلى

العسعوسي: ترقية 99 موظفًا وموظفة في »المعلومات المدنية«
بدرية سعود طعيمس املطيري  ٭

اس���ماء عبدالعزي���ز عيس���ى   ٭
اسماعيل

ياس���مني عب���داهلل عبداللطيف   ٭
الشميس

يسرية عبداملالك عالم حسن  ٭
منى عبدالسالم يوسف آل هيد  ٭
عنود سالم سعود عبدالعزيز  ٭

فاطمة سالم محمد الذياب  ٭
دالل مشعان ردن العتيبي  ٭
محمد عامر أحمد الشطي  ٭

إلى الدرجة السابعة
صالح محمد صالح السلمي  ٭

جابر علي محمد الصانع  ٭

إلى الدرجة الثامنة

خالدة سالم يوسف الشمري  ٭
غنيمة حسن تركي العتيبي  ٭

سعد سالم احمد االحمد  ٭
العنود شهاب سالم الشهاب  ٭

فاطمة عباس عبود الروضان  ٭
أمينة سلطان مبارك العتيبي  ٭

ش���يماء يعق���وب عبدالق���ادر   ٭
البهدهي

دالل ظاهر مبارك العازمي  ٭
أمينة جاسم محمد احلداد  ٭

شيخة يوسف سالم بوغيث  ٭
فاط�م���ة احم���د عبداخلض���ر   ٭

القالف
ربا نبيل علي بوشهري  ٭
فاطمة فيصل محمد املال  ٭

اسماء فهد ابراهيم الردهان  ٭
انتصار مانع عبداهلل الديحاني  ٭

عذاري فرج معيجل العنزي  ٭
ليلى خليل علي محمد  ٭

مطيرة سعد عايض اجلسار  ٭
هند محمد عبداحملسن الراشد  ٭

خالد علي عبدالرحمن مبارك  ٭
سارة عبداهلل علي جاسم  ٭

محم���د  عبدالوه���اب  ن���ورة   ٭
الشعيب

ناصر سليمان صالح اخلرجي  ٭
محم���د  احم���د  عبدالعزي���ز   ٭

العوضي
ميسون عبدالكرمي مرزوق البدر  ٭

محبة نزار الشيخ سعيد  ٭
منية عيسى سعود العون  ٭

عبدالرحم���ن  حس���ن  ه���ذى   ٭
الشيباني

ضخى راشد عثمان الهويدي  ٭
فاطمة عيسى ابراهيم الشهاب  ٭

طيبة كنعان حمد بوعركي  ٭
ابرار عدنان فهد اجلسار  ٭

إلى الدرجة السادسة

فواز سعود عبدالعزيز املضيان  ٭

نيلوفر مرتضى جنكيزي  ٭
وليد عبدالرحمن محمد الزامل  ٭

فاطمة علي يوسف عبداهلل  ٭
ألطاف بدر ناصر الوهيب  ٭
علي ساملني جمعة ساملني  ٭

طالل عبداهلل فالح خضير  ٭
مشعل فهد عبدالرزاق حمود  ٭
خالد سعود سالم احلشاش  ٭

فاطمة علي عبدالكرمي الفوزان  ٭

إلى الدرجة الخامسة

فاطمة يوسف شريدة املزيد  ٭
اميان عيسى حسني اشكناني  ٭

سيد احمد هاشم املوسوي  ٭
هند عبداهلل مثال املطيري  ٭

هبة عبداحلميد عواد اخلالدي  ٭
ضحى حمود عبداهلل الصالل  ٭

ابرار يوسف احمد شهاب  ٭
لطيفة علي عبدالكرمي الفوزان  ٭

عبدالرحمن طه ياسني االنصاري  ٭
يعقوب عبداهلل علي الشهاب  ٭

عهود راشد علي الراشد  ٭
يوسف احمد جاسم اخلميس  ٭

دينا عباس قمبر غلوم  ٭
اماني عثمان محمد مال اهلل  ٭

مرزوق حمود محسن العازمي  ٭
وليد عبداحلميد حسن الشرف  ٭

إلى الدرجة الرابعة

عاطف سليمان محمد الغضبان  ٭
زياد عبدالرزاق داود احلنيف  ٭
يعقوب صالح يعقوب النهام  ٭

عبدالعزي���ز جاس���م مب���ارك   ٭
اجلاسم

نواف حسني احمد الشرهان  ٭
هزاع مطلق ناصر احلسيان  ٭
محمد ابراهيم محمد النجدي  ٭

نهى حمد محمد املريفع  ٭

ليلى عبدي هذال الصليلي  ٭

إلى الدرجة الثانية

معتز سعود عبدالرزاق العماني  ٭
عثمان شمالن عبدالعزيز احلساوي  ٭
غسان سلطان عبداهلل الشايع  ٭

محمد عبداهلل محمد خلف  ٭
صالح مبارك عبداهلل  ٭
صفاء عباس فهد تقي  ٭

فؤاد عبدالرحمن صالح الريش  ٭

إلى الدرجة الثالثة

فيصل حمد احمد العمار  ٭
احمد عباس احمد بوحمد  ٭

عبداهلل عيسى مجرن اللوغاني  ٭
حسن مهدي تقي اشكناني  ٭

كوثر عبدالعزيز فدعم حسني  ٭
عبدالعزيز علي الناصر العمران  ٭

طارق محمد اسماعيل املجرن  ٭

ماهر عبدالرحمن البسام  ٭
عدنان ماجد هزاع الهزاع  ٭

صالح عبدالرزاق محمد املنيس  ٭
ابراهيم عبداهلل ابراهيم الشايجي  ٭

 أسامة دياب
أص���در مدي���ر ع���ام الهيئة 
العام���ة للمعلوم���ات املدني���ة 
مساعد العسعوسي قرارا يحمل 
رقم 2010/277 بشأن ترقية 99 
موظفا وموظفة بالهيئة لدرجات 
مالية أعلى مم���ا يتيح الفرصة 
ملجموعة كبيرة م���ن املوظفني 
للتمتع مبميزات الدرجة املرقىن 
لها. ومتنى التوفيق لكل العاملني 
ومزيدا من التق���دم، وفيما يلي 
الذين متت  أس���ماء املوظف���ني 

ترقيتهم:
إلى الدرجة األولى

يوسف محمد يوسف العسكر  ٭
منصور احمد عبدالعزيز املذن  ٭

سعد محمد سعد العجمي  ٭

مساعد العسعوسي
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