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الغريب: على املرشحني مراجعة اجلهات التي رشحوا لها مباشرة والديوان مستمر في تلقي االحتياجات الوظيفية اعتباراً من اإلثنني املقبل

أسماء 734 مواطنًا ومواطنة رشحهم الديوان للتوظيف باجلهات احلكومية

فيصل الغريب

جاسم الرويس

الرويس: 4995 راغبًا 
في العمل سجلوا 

في نظام التوظيف 
من 11 إلى 24 

اجلاري
أعلن مدير إدارة خدمة املواطن 

والعالقات العامة بديوان اخلدمة 
املدنية جاسم الرويس أن 4995 
مواطنا ومواطنة سجلوا بنظام 
التوظيف اآللي املتبع من قبل 

الديوان وذلك منذ فتح باب 
التسجيل للمرحلة الرابعة 

والثالثني للتوظيف والتي بدأت 
في 2011/3/11م وحتى يوم 

اخلميس املوافق 3/24/ 2011م 
وهم على النحو التالي: )ذكور 

1900/ إناث 3095(.
وأوضح الرويس أن نظام 

التسجيل مفتوح على مدار 
الساعة حتى منتصف ليل يوم 
اجلمعة املوافق 2011/3/25 وذلك 

بهدف إتاحة الفرصة جلميع 
الراغبني في العمل بالتسجيل 
سواء من خالل الهاتف »133« 
أو من خالل استخدام الشبكة 

العاملية لنقل املعلومات االنترنت 
.»www.csc.net.kw« على العنوان

وأكد مدير إدارة خدمة املواطن 
والعالقات العامة على ضرورة 

التزام االخوة واألخوات 
باملواعيد التي مت حتديدها لهم 
من خالل نظام التسجيل اآللي 
وذلك خالل الفترة الصباحية 

أثناء الدوام الرسمي من الساعة 
الثامنة صباحا حتى الواحدة 

ظهرا في مبنى الديوان اجلديد 
الكائن في الشويخ اإلدارية 

)ب( ـ شارع املطار والتوجه 
إلى صالة املراجعني الستكمال 

بيانات التسجيل، موضحا أنه من 
الضروري اصطحاب املستندات 

الالزمة ملن يحدد لهم موعد وهي 
على النحو التالي:

1 - أصل البطاقة املدنية وصورة 
عنها.

2 - أصل املؤهل الدراسي 
وصورة عنه.

وبني الرويس أنه على االخوة 
واألخوات الذين مت حتديد موعد 

لهم ملراجعة الديوان الستكمال 
إجراءات التسجيل ضرورة 
االتصال على النظام اآللي 

للتوظيف هاتف رقم )133( للتأكد 
من موعد املراجعة.

كما اشار الرويس الى أنه على 
املراجعني الذين لديهم كتب من 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني 

ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية 
لشؤون األسرى مراجعة إدارة 
االختيار في الديوان لتسهيل 

إجراءات تسجيلهم.

الذايدي  ناصر زيدان خلي���ف   ٭
العنزي

يوسف سيف صالح املطيري  ٭
حمد عبداهلل مرزوق الغريب  ٭

عبداهلل ماجد عبدالعزيز ٭
مشاري احمد علي السميطي  ٭
مبارك نايف سلمان املطيري  ٭

شافي عطا اللة دخيل العنزي  ٭

وزارة النفط
بشاير فهد ناصر القحطاني  ٭

مشاعل مشرف نهار املطيري  ٭
سحر محمد عبيد املطيري  ٭
عهود عايد سعيد العازمي  ٭
منى طالل محمد القليش  ٭
امثال فهد محمد العريج  ٭
منيرة حمد محمد بودي  ٭

شيخة بدر محمد الصباح  ٭

وزارة التعليم العالي
بشاير فالح سليم اخلالدي  ٭

بدور حيدر عبد الرسول  ٭
دالل سعود عبدالعزيز  ٭

سارة خالد يوسف النجار  ٭
االء محمود علي كرميي  ٭

وضحة مفرح سعد راشد  ٭
زينب طارق عيسى احملفوظ  ٭

نوال جعفر ياسني بوحمد  ٭
فاطمة عبدالعزيز عبد الكرمي  ٭
عائشة احمد عطية الباطني  ٭
وفاء منصور هويج ناصر  ٭

غدير مرزوق ناصر العازمي  ٭
اميان محمد عواد العازمي  ٭

دينا احمد راشد الوهيب  ٭
هيا خالد خلف السعيد  ٭

امنة حامد يوسف السعيد  ٭

اإلدارة العامة للجمارك
بسمة عادل يوسف بورسلي  ٭
ماجد عايض محسن العجمي  ٭

اريج محمد ردين العجمي  ٭
دليل هادي محمد الدوسري  ٭

النغي����ص  خل����ود االس����ود   ٭
العازمي

عامر محمد مرزوق املطيري  ٭
زينب خضير ضيدان  ٭

اإلدارة العامة للطيران المدني
حسني علي مصطفى املرزوق  ٭

دعس����ان  مزب����ن  مش����اري   ٭
املطيري

علياء هادي عبداهلل العازمي  ٭
شوق سعد ناصر العازمي  ٭
هدى فالح سيف العازمي  ٭
افراح سعد بخيت صفنان  ٭

حنان نافع سمير الصليلي  ٭
رمي فالح مصلط عيد  ٭

 ٭ انوار مطلق رجا العازمي
لولوة نصيب مبارك الرندي  ٭

رمي مساعد احمد املنيس  ٭
طالل سعود سالم العازمي  ٭

شريفة محمد عبداهلل الرشيد   ٭
البدر

اب������راهي����م  ع����بدالرحم����ن   ٭
عبدالرحمن

حسني علي داود جنف  ٭
محمد عادل عبداهلل املرجان  ٭

المجلس الوطني للثقافة
عبداهلل سمير عبداهلل تقي  ٭
فهد أنور سعيد بن سالمه  ٭

مرمي ملفي عوض الرشيدي  ٭
اسماء زعل حويان العازمي  ٭

راشد فالح رجا العازمي  ٭

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
اميان خليفة هذال العازمي  ٭
 ٭ رمي سعود صياح العراده

مشاعل احمد نزال الهرشاني  ٭
ناصر رضا حسني دشتي  ٭

نور بدر علي الفاضل  ٭
عب����داهلل  جن����ان س����ليمان   ٭

املريخي
امنة محمد حسن رضا  ٭

بدور خالد صالح السعيد  ٭
شريفة سعد صالح احلرب  ٭

مرمي بدر سالم العيدان  ٭

الهيئة العامة للزراعة
بشاير سعد عبداهلل الثليث  ٭

ناشي خالد خلف الفجي  ٭
نوف عوض فالح املسيلم  ٭

عبير سالم محمد الهاجري  ٭
 ٭ حنان مشعل عويد العازمي

بلدية الكويت
جمانة احمد غلوم العابدين  ٭

يوسف عقاب سعود املطيري  ٭
مها عيد نابي الدويله  ٭

عبير حسن سعد العازمي  ٭
خالد غنيم غضيان املطيري  ٭

 ٭ ابرار سعود مبارك مسعد
دالل شيبان طالب العجمي  ٭

خ����امت  محم����اس  مرزوق����ة   ٭
العازمي

هناء مهدي براك العميرة  ٭
ابتسام محمد صقر الغوينم  ٭

منيرة علي جمعان الدوسري  ٭
الهنوف خلف مطلق العازمي  ٭

اميان ذياب جنر ملوح  ٭
 ٭ س����ارة عب����داهلل بريج����ان 

احليص
حنان خلف ابهيدل الشمري  ٭

عنان خالد علي احملبوب  ٭
هدى ناصر بندر السلمان  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء
فاطمة علي ماطر العازمي  ٭

عه����ود عايش خال����د الصواغ   ٭
العازمي

معالي عويد علي احلبيني  ٭
تهاني فالح حمد العازمي  ٭

مشاعل عايض حمود املطيري  ٭
موضي هالل عبداهلل املطيري  ٭

الهيئة العامة للبيئة
ش����يخة يوس����ف عب����داهلل   ٭

اخلميس
اميان عادل عبد الكرمي الفريح  ٭
عبدالعزي����ز احم����د مني����ب   ٭

الشلبي
فاطمة نافل عبداهلل فجري  ٭
باسمة صالح احمد العمر  ٭

سارة مشعل عبداهلل البشير  ٭
تركية نايف خلف الشمري  ٭
اسماء راشد محمد العنزي  ٭
حنان مزعل عوض احلربي  ٭

عامر رفاعي صنت الديحاني  ٭
هديل هاشم علي الفيلكاوي  ٭

حصة نعمة عبداهلل العطوان  ٭
جنالء حمود سعد اخلالدي  ٭
منيرة شنار مبارك البخيت  ٭

نورة فالح مهنا الديحاني  ٭
غفران ابراهيم ناجي الهدبان  ٭

رمي ناصر داود النصر اهلل  ٭
هبة خالد سعود النهام  ٭

انوار عبداهلل محمد الزيد  ٭
اسماء احمد عبداهلل الشويب  ٭

مرمي نفاع سعود الرشيدي  ٭

وزارة الكهرباء والماء
احمد محمد عتيج العازمي  ٭

 ٭ عبداهلل خالد حسن كندري
عب���داهلل مط���رب بطيح���ان   ٭

العازمي
جاسم محمد فالح الصليلي  ٭

 ٭ محمد مطلق صحن العازمي
عاي���ض  صنيت���ان  فاي���ز   ٭

الرشيدي
عبداهلل حمدان صقر سديران  ٭

خالد عيد حمود العراده  ٭
خالد فهد محمد العجمي  ٭

عثم���ان  عب���داهلل  عثم���ان   ٭
املسيليم

محمد عيد عوض الرشيدي  ٭
 ٭ رشيد علي مبروك ارشيد
محمد مطر مناور العازمي  ٭

 ٭ سامي قويظي براك العازمي
محمد عبد الغني عبد الكرمي  ٭
عبدالعزيز خالد محمد علي  ٭

عائشة عبداهلل محمد العجمي  ٭
احمد فالح جازع العازمي  ٭

محم���د مرش���د فالح وس���مي   ٭
شنيتير

راشد محمد مناور احلجيالن  ٭
راشد فالح مطلق الهاجري  ٭

عيد ضويحي عماش املطيري  ٭
مشاري باذر مطر الكريباني  ٭

فهد شافي سالم العجمي  ٭
رفعة فرحان مبارك العجمي  ٭
سلطان فالح سعود املطيري  ٭

سعد مثيري عايد العازمي  ٭
غازي فيصل حابس املطيري  ٭
اسراء محمود عباس شهاب  ٭

محمد محمود غلوم قاسم  ٭
عبدالرحم���ن محم���د عبداهلل   ٭

الكندري
بدر خنيفر حمود الرشيدي  ٭

خالد فهد سالم الشريده  ٭
عبداهلل فهد هادي العازمي  ٭
مشعل غامن غزاي املطيري  ٭

مشعل خالد علي كمال  ٭
نواف علي لهمود الشمري  ٭

حسني حمدان زايد العجمي  ٭
العظي���م محمد  حوراء عب���د   ٭

رفيع
خالد شافي بجاد الدوسري  ٭
فاطمة محمد عبداهلل زكريا  ٭

عواج���ة  عجم���ي  هاج���ر   ٭ 
الرشيدي

رمي عبيد محمد الرشيدي  ٭
رقية فرحان فالح الغنيمي  ٭

منال مطلق حمود مركز  ٭
 ٭ امالك وسمي زايد العازمي
 ٭ بشاير محمد نهار العتيبي

اسماء صالح سعد مبارك  ٭
دالل احمد محمد الدريس  ٭

 ٭ نوف مبارك عويد الرشيدي
 ٭ نوف سعد متعب الشمري

ضحي خالد عبداهلل احملجان  ٭
فواز منور غازي الشمري  ٭

عبدالعزيز محمد عمر الفليج  ٭
شيخة بدر حمد اخلضر  ٭

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز  ٭
مها مناحي بحير العنزي  ٭

انوار صالح احمد باقر  ٭
عبداهلل جلوي محمد العتيبي  ٭

محم���د  عبدالرحم���ن  دالل   ٭
البديوي

عبداهلل حسن علي تقي  ٭
حسني علي حسني بن زيد  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عائشة محمد فهاد الصواغ  ٭
مرمي عايد فرحان الغريب  ٭
عائشة فهد فالح العازمي  ٭
عذاري مبارك براك مبارك  ٭

خلي����ف  بس����تان  س����امية   ٭
العنزي

وع���ود فه���د فه���اد الصواغ   ٭
العازمي

افراح سعد سالم العجمي  ٭
شيخة فالح ناصر العازمي  ٭
مزنة عبداهلل فهد احلربي  ٭

فاطمة زمان عبداهلل امليرزا  ٭
دالل مف���رج فايز محمد عصام   ٭

السبيعي
بشاير بدر مصطفى خلف  ٭

طيبة ماجد عبد اللطيف اللهو  ٭
مها احمد محمد السهو  ٭

نادية عباس محمد دشتي  ٭
عائش���ة عم���اد عبدالعزي���ز   ٭

العسكر

وزارة الداخلية
احم���د عدن���ان عبدالعزي���ز   ٭

العتيقي
سالم علي مطلق الرشيدي  ٭

عايض فالح عايض املطيري  ٭
عبداهلل فهد عبداهلل احلميدي  ٭
امينة جاسم محمد احلشاش  ٭

س���مر عيس���ى عبد الرس���ول   ٭
القالف

ال���رزاق عباس  س���كينة عبد   ٭
صرخوه

الكرمي س���عدون  س���ناء عبد   ٭
هندال

رقية خالد يعقوب العلي  ٭
فاطمة ماجد احمد محمد  ٭

منى عباس عبداحلميد الفايز  ٭
رمي مصبح سعيد العازمي  ٭

اف���راح ص���الح عبدالرس���ول   ٭
املطرود

حسن راشد عايد عاشور  ٭
محمد عبدالعزيز علي الصفار  ٭

محمد سالم صالح معجب  ٭

فاطمة قاسم علوان اقطامي  ٭
 ٭ االء حسن محمد اجلاركي

امالك موسي جحيل الرشيدي  ٭
فرح حامد مساعد احلميده  ٭
آالء وليد عبداهلل الصالح  ٭
 ٭ امل راتب هادي العنزي

سارة سالم سعد احلوطي  ٭
 ٭ مراحب راشد صقر الغوينم

 ٭ رمي شافي فهد السبيعي
مها شافي غازي املطيري  ٭

اسراء مبارك عقيل خليفه  ٭
خلود غزاي سليمان احلربي  ٭

 ٭ شيخة حمد ابراهيم اخلليفي
زينب جواد حسن صالح  ٭
رمي مبارك ملفي العازمي  ٭

فاطمة جمال احمد احلالوه  ٭
 ٭ ضحي حسني سلمان الشمري

عب����داهلل  حاج����ي  عائش����ة   ٭
العوضي

اميان ناصر جدعان العازمي  ٭
 ٭ ظبية جمعة محمد بن سالم
 ٭ اسماء مبارك فالح العازمي

دالل عبداهلل صعفق الذايدي  ٭
الطاف محمد سليمان العنزي  ٭

ابرار حامد عطية الشمري  ٭
غدير سعد متعب املطيري  ٭
فاطمة سالم محمد العازمي  ٭
 ٭ مها غريب عيسى املطيري

 ٭ ليالي محمد ناصر الهاجري
حنان علي يوسف عبد الغني  ٭

مرمي خالد محمد بو حمد  ٭
مرمي نايف خلف العنزي  ٭

علي عبد اخلضر عباس رضا  ٭
هدي عيد خلف الرشيدي  ٭
انوار سعد سالم خالدي  ٭

ن����ورة عبدالرحم����ن ابراهي����م   ٭
الشريده

هاني محمد علي غلوم  ٭
حسن علي غلوم مظفر  ٭

ثنيان فوءاد احمد العنيزي  ٭
مهدي جاسم محمد اخلاجه  ٭

بدر نوري خلف القالف  ٭
امينة بدر محمد عبداهلل  ٭

عبداهلل محمد عبود املنصور  ٭
دالل حمد خليفة العسعوسي  ٭

ب����راك  عيس����ى عبدالرحم����ن   ٭
الشايجي

عبداهلل ناجي محمد الرشيد  ٭
رشا ناصر عبدالعزيز اجلسار  ٭

مجب����ل حم����ود جاس����ر عب����د   ٭
احملسن

عثمان سعود خالد العنجري  ٭
احمد فهد ماجد السالم  ٭

محمد أحمد حسن ذياب  ٭
عب����داهلل عبدالعزيز يوس����ف   ٭

علي
عبدالرحم����ن جم����ال محم����د   ٭

املهيني
ابراهيم احمد محمد عبدالرحيم  ٭

اي����اد س����عدون  عبدالرحم����ن   ٭
املطوع

حنان سليمان علي الوزان  ٭
فجر بدر منصور اخلليفي  ٭

عبداهلل شريدة جزا الديحاني  ٭
خالد حامد حمد الفجي  ٭

سليمان داود ابراهيم احمليش  ٭
عب����د ال����رزاق خل����ف عبداهلل   ٭

غازي
بدر ناصر صنت الديحاني  ٭

سعود صالح سعود الديحاني  ٭
غدير فوزي جاسم القطان  ٭

غدير عبد الرضا عباس خليفه  ٭
عبداهلل مطر حسني العنزي  ٭
يوسف مرضي حمد العازمي  ٭
هند عايض مشحن العنزي  ٭

اميان عادل عبداهلل العصفور  ٭
نورة عادل حمد العريفان  ٭
سارة عادل حمد العريفان  ٭
عبير بدر معيض املطيري  ٭
االء خالد ادريس الدوسري  ٭
ابرار مرزوق زياد السربل  ٭

 ٭ انتص����ار ناص����ر عبداله����ادي 
املياس

ناصر سفر فهيد الهاجري  ٭

وزارة التجارة والصناعة
دالل ناصر يعقوب املسلم  ٭
بدرية محمد فهد املسحلك  ٭

مش����اعل محمود س����يد رجب   ٭
الرفاعي

ليلى احمد سليمان عبداهلل  ٭
زينب احمد سليمان عبداهلل  ٭

سارة جاسم فهد الزايد  ٭
شيخة سعيد عواد محمد  ٭

مي سليمان مبارك القعود  ٭
بدور راشد محمد املري  ٭

خولة مبارك حمود  ٭
اسيل صليبي صليبان العنزي  ٭
حنان احلميدي معزي العازمي  ٭
سارة منصور محسن العجمي  ٭
فاطمة علي عبد الهادي املري  ٭

رمي محمد منيخر العنزي  ٭
منيرة منصور فالح العازمي  ٭

نوف عبدالعزي����ز عبد اللطيف   ٭
االبراهيم

مها مصطفي ناصر الشمري  ٭
عبدالرحمن فهد عبد احملس����ن   ٭

احلماد
اللطيف سليمان  ش����روق عبد   ٭

اخلبيزي
عائشة بدر احمد العوضي  ٭

ابرار خالد عبد الكرمي الشيحه  ٭
سارة مناور محسن املطيري  ٭

مرمي مبارك سعد النويف  ٭

وزارة األوقاف
نورة فهيد شاجع العجمي  ٭
نورة سعيد محمد العجمي  ٭
امواج نايف مفرح العتيبي  ٭

ن����ورة يوس����������ف محم����د   ٭
عبدالرحمن

عبدالرحم����ن  فه����د  ن����وف   ٭
اليوسف

فهد مطلق خالد الفالح  ٭
عبير محمود خضر حرباوي  ٭

ابراهيم فوءاد محمد البحر  ٭
نوف زيد مطلق املطيري  ٭

مراحب علي عبيد الكحالوي  ٭
نورة ناصر هادي العجمي  ٭

حن����ان فيص����ل عبدالعزي����ز   ٭
الشمري

مها فالح صالح العازمي  ٭
اميان عواد مراد الشمري  ٭
انوار فالح مسلم العجمي  ٭

انتصار فالح حمدان الرشيدي  ٭
بشاير معيكل عيد العجمي  ٭

امنة عبدالرحم����ن عبد الرحيم   ٭
الكندري

بدرية محمد سعد املطيرات  ٭
استقالل جاسم زابن الرشيدي  ٭

شيخة فهد غامن املطيري  ٭
حمد برجس جابر املطيري  ٭

داليا فليح حسن جنم  ٭
نوف حمد عبداهلل احلردان  ٭

ملي جميل يوسف النصر اهلل  ٭
خالد عبد الرضا نادر كرم  ٭

احمد فواز سليمان العثمان  ٭
فاطمة فوزي علي احلميدي  ٭
حمد مساعد محمد املنصور  ٭
منار يوسف محمد الغزالي  ٭
اميان جاسم محمد الشيخ  ٭

عائشة مساعد عمر خليفوه  ٭
علي حمد مناحي العجمي  ٭

منيف راكان سلطان العنزي  ٭
منال عيسى عبداهلل احلبيل  ٭
نواف محسن هندي العنزي  ٭

نايف فهد جمعة علي  ٭
محمد نبيل باشا محمد باشا  ٭
ضاري حسني علي بوناشي  ٭

وزارة الصحة
زهراء خليل ابراهيم بن شيبه  ٭

حياة ضياء عبداحلميد الصايغ  ٭
غنيمة جمال محمود احمد  ٭

ناصر سلمان براك اخلالدي  ٭
رقية رضا علي النقي  ٭

زيد صالح عبداهلل العريفان  ٭
راشد احمد صالح اخلنيني  ٭

عب����د الوه����اب احم����د محمود   ٭
الرحماني

فهد عبدالرحمن محمد اليوسف  ٭
حمود احمد حياوي جاسم  ٭

فوزية جزاء قنيفذ العتيبي  ٭
خليفة سالم حسني الشطي  ٭
نورة علي صالح الدويسان  ٭

احمد عبد السالم مجيد الغريب  ٭
قيس مصطفى مهيوب سباتي  ٭

اميان شدهان شالل العنزي  ٭
فاطمة مصلح هميجان مرشد  ٭
مرضي عباس محمد الشقيفي  ٭

جلني جهاد ناصر احلجي  ٭
عنود طالل صالح املولي  ٭
عائشة علي سالم احلمر  ٭

نواف عبداهلل عبيد بوحواس  ٭
محمد عبداهلل احمد املهنا  ٭

عبداهلل يوسف احمد الكندري  ٭
فيصل سعد شبيب البغيلي  ٭

عبداهلل حمد محمد املهنا  ٭
فيصل عبداهلل مشعل العنزي  ٭

محمد مبارك محمد الفهد  ٭
خالد شايع عبداهلل املفلح  ٭

يوسف فوزي يوسف الشطي  ٭
انوار فيحان ماجد العتيبي  ٭

ابرار ازبيدي دايخ وادي  ٭
سارة هادي ناصر القحطاني  ٭

سحر ناجي فرحان عقيلي  ٭
هبة بدر رمضان الهاجري  ٭

مرمي محمد فوزان العنجري  ٭
س����ناء عبدالرحم����ن صال����ح   ٭

الصليلي
هنوف محسن مصلط املطيري  ٭

سعد صالح سالم بطني  ٭
نادية محمد صنت املطيري  ٭
حصة نابي الهيلم العنزي  ٭

نوف عقلة غيث غامن  ٭
بشائر محمد فرج العجمي  ٭
سارة انور خلف العنيزي  ٭

عائشة جمعة اسماعيل راسمال  ٭
معالي سهو علي الزعبي  ٭

الل����ة عبي����د  ن����ورة ضي����ف   ٭ 
الشمري

عبدالرحم����ن فه����د عبدالرحمن   ٭
الوادي

مش����اري صالح حس����ني العبد   ٭
احملسن

طيبة طالب حسني الصراف  ٭
فاطمة عبداهلل مبارك الوهيب  ٭

صيتة فوزي علي بوفرسن  ٭
قسمت عبداهلل محمد املتروك  ٭

فواز مساعد محمد احلماد  ٭
خالد سعد مفرح السبيعي  ٭

عبدالعزي����ز ع����رار حديج����ان   ٭
الدوسري

عل����ي عبداحلمي����د س����عيد بن   ٭
شيبه

احمد ارحمة خالد احمد املهندي  ٭
مجيد حسن علي عبداهلل  ٭
جابر فهد مبارك املعصب  ٭

ضحي ضايف سالم الشمري  ٭
بشاير مطلق مفرح اجلميلي  ٭
شيماء اسماعيل تيسير وليد  ٭

نور طامي ناصر مخلف  ٭
عائشة عبداهلل محمد شعله  ٭

فجر منهي عكاش العنزي  ٭
عائشة محمد جاسم احلقان  ٭

العنود مبارك مسلم الراجحي  ٭
منى ابراهيم خليل غلوم  ٭

وضحي عبد الهادي جابر املري  ٭
فاطمة خالد زبن العنزي  ٭

عمشة موسي جحيل الرشيدي  ٭
منال محمد سعد العازمي  ٭
احالم محمد بدر املطيري  ٭
 ٭ فاطمة سامي حمود علي

فاطمة خليل ابراهيم اخللف  ٭
 ٭ فاطمة جمعة سبتي جمعه

بش����اير عايش هادي ش����ميالن   ٭
العازمي

حنان فالح ثنيان الرشيدي  ٭
فاطمة علي محمد املبايع  ٭

دالل جاسم راشد آل بن علي  ٭
 ٭ دعاء علي محمد العازمي
 ٭ بدور وحيد حبيب ملك

 ٭ غدير محمد عوض العجمي
 ٭ دعاء عبداهلل حسني الكندري

امثال محمد محسن شريده  ٭
ابرار حكيم هادي العنزي  ٭
رمي محارب باني العنزي  ٭

 ٭ سارة محمد سالم الدعيج
فجر عبداهلل سعد الشمري  ٭

الهادي  اش����واق رش����يد عب����د   ٭
املطيري

 ٭ عائشة غالب مبارك العازمي
كلثوم عبداهلل محمد العوضي  ٭

سارة مبارك سعود السهلي  ٭
الطاف طريخم غنيم الظفيري  ٭

 ٭ روان بدر احمد عبداهلل
هدي فهد مزيد العتيج  ٭

علياء كرمي محمد فراس  ٭

عنود هديان اذعار املطيري  ٭
عفاف مهدي ثنيان السليماني  ٭

شهد خالد ناصر بن ملفي  ٭
مرمي صالح علي املري  ٭

 ٭ سلوي عبداهلل ماطر الرشيدي
نوف مرزوق مبارك العازمي  ٭
 ٭ هنوف فهيد سالم العويهان
ثريا حرفان هادي السمحاني  ٭

دعاء فاضل علي بو فتني  ٭
عبدالعزي����ز  ولي����د  م����رمي   ٭

احلبيشي
مها محمد علي السميطي  ٭

ن����ورة محم����د ابراهيم س����الم   ٭
حسني

منيرة عب����د الوهاب عبدالعزيز   ٭
البدر

وزارة اإلعالم
س����ليمان  احم����د  س����ليمان   ٭

السليمان
عبد الوهاب مبارك عبد احملسن   ٭

العلي
يوس����ف س����لمان عب����د الكرمي   ٭

البحوه
انفال حمد مجبل العازمي  ٭

مرمي خميس محمد العجمي  ٭
 ٭ هديل ناصر مناحي مبارك

رش����دان  محم����د  ياس����مني   ٭
الشحومي

مشاعل محمد علي العازمي  ٭
 ٭ افراح رجا مجبل العازمي

احمد عبد الصاحب سيد حسني   ٭
الطبطبائي

صالح عبداهلل صالح التقي  ٭
سعود نادي حطاب العنزي  ٭

وزارة الشؤون
نوف عبداهلل حمود املشحني  ٭

مها ناصر صقر الهيم  ٭
نورة متعب عبداهلل انويهض  ٭

خديج����ة ش����اكر محم����ود عبد   ٭
الرحيم

رمي عبد الهادي صخي العنزي  ٭
لولوة عدنان سند سند  ٭

عب����داهلل  م����رزوق  ش����ريفة   ٭
املطيري

رمي يوسف راشد العتيبي  ٭
جمان����ة حام����د محم����ود داود   ٭

العبداهلل
فاطم����ة عب����د الرض����ا خضير   ٭

التركماني
دالل عبداهلل فهد املاص  ٭
هيا احمد محمد املشوح  ٭

فاطم����ة عب����د احلكي����م محمد   ٭
اخلرس

صفية داود حسني عبد السالم   ٭
ناصر

فاطمة عباس مطر فرج  ٭
مرمي عبدالعزيز حمد احلمدان  ٭

الوهاب  حص����ة طال����ب عب����د   ٭
احلنيان

غدير يوسف علي اليوسفي  ٭
منال سعود عبداهلل البواردي  ٭

حصة مفرح حسن الهاجري  ٭
عبدالرحم����ن  فه����د  ارزاق   ٭

الصفران
فاطمة احمد عبداهلل العويد  ٭

سارة نبيل عبد اخلالق الشايع  ٭
عنود زهير عبد السالم الشيخ  ٭

عفاف سعد سلطان العجمي  ٭
دانة عبداهلل شريدة العنزي  ٭

امل مطلق فرحان العازمي  ٭
امن����ة عب����د الباس����ط حس����ني   ٭

الراشد
جن����ان عب����د اللطي����ف عوض   ٭

الشطي
مروة حسني محمد املنصور  ٭

بشاير راشد عبداهلل القحطاني  ٭
اجلازي محمد فهد العجمي  ٭

خلود سعود مشعل الشمري  ٭
حنان راشد سعد القحطاني  ٭

 ٭ دنيا فاخر رسن نواصر
لطيفة احمد فهد ابو ربيع  ٭

زينب حسن علي تقي  ٭
امثال محمد هايف العجمي  ٭

منى حسني خضير قاسم  ٭
رفعة ناصر فهد العجمي  ٭

س����ارة س����عود عبدالعزي����ز   ٭
العنزي

مروة شهاب احمد العثمان  ٭
خلدة مطلق سالم العازمي  ٭
 ٭ اسراء احمد علي الكندري

مي علي احمد احلسيني  ٭
البندري محمد جلوي رتيبان  ٭

نوف مصبح عيد العازمي  ٭
اسيل خالد علي العنزي  ٭

س����ارة حمي����د عب����د املجيد بو   ٭
ربيع

 ٭ نور جعفر حسني القطان
دالل محمد عبد السالم شعيب  ٭

جابر فهد جابر الصباح  ٭
العنود طالل خالد الغنيم  ٭

غدير اسماعيل ياسني احمد  ٭
محم����د عب����د اللطي����ف صالح   ٭

السعيد
ناصر بدر خالد الهولي  ٭

سهام غربي دحل العنزي  ٭
هنادي حمود جاسم احلمدان  ٭

عبير ياسر سليمان احلمد  ٭
فهد سعد عوض سعد  ٭

اماني عويد عجيل الظفيري  ٭
عب����داهلل عب����د اجللي����ل محمد   ٭

التميمي
عبداهلل منيف سعيد املطيري  ٭

اللطيف  س����ارة طال����ب عب����د   ٭
الرشيد

وسام حمود سعود اجلعيب  ٭
ابرار عادل سلطان جوهر  ٭

علياء مسامح محسن املطيري  ٭
لطيفة خالد سليمان السنني  ٭

لطيفة محمد سليمان العجيري  ٭
 ٭ اسراء حسني س����يد علي سيد 

جابر
امنة خالد احمد ابل  ٭

شيخة سليمان سبتي السبتي  ٭
سارة مبارك ناصر اجليماز  ٭
بشاير صالح مطلق البذال  ٭

عبدالعزيز سند مزيد املطيري  ٭
خالد بدر عبيد الديحاني  ٭

عبداهلل راشد شبيب اخلالدي  ٭
علي مجيد عباس جرخي  ٭
ابرار علي نعمة الشمري  ٭

غدير بخيت حسني العجمي  ٭
صبحا ظاهر حمدان الفضلي  ٭

مي علي زايد العدواني  ٭
مضح����ي  س����ليمان  لطيف����ة   ٭

الصليلي
بشاير سطام شليويح املطيري  ٭

خلدة صالح محمد الفهد  ٭
فرح عبداهلل تركي الهاجري  ٭

 ٭ غالية صنيتان ماوي املطيري
علوة عايض ناصر سعد  ٭

 ٭ بدور ناصر مبارك العازمي
نوف سالم محمد العازمي  ٭
دانة حمد ناصر الهاجري  ٭

فاطمة عيد فالح الرشيدي  ٭
فرح محمد علي النصافي  ٭
احمد سعد فالح الرشيدي  ٭
محمد خالد محمد البديح  ٭

س����عدة فري����ح عبدالرحم����ن   ٭
الرشيدي

فاطم����ة عبدالرحم����ن حس����ن   ٭
الكندري

وزارة األشغال
 ٭ فيصل عقيل جهاد العازمي
فايز نشمي حمود الهاجري  ٭
محمد مرزوق فهد العازمي  ٭

حمود ناصر عبداهلل النفيشان  ٭
شيخة سلطان مبارك العجمي  ٭

خالد فهد عبداهلل العازمي  ٭
م����رزوق  مطل����ق  م����رزوق   ٭

الوصيص
مس����اعد  م����رزوق  عب����داهلل   ٭

العازمي
 ٭ احمد يوسف س����يد حمزة ابو 

احلسن
 ٭ سعد مسلم عيد العنزي

حسني احمد محمد الكندري  ٭
سالم جابر محمد الفيلكاوي  ٭

خالد يعقوب عبداهلل اجليران  ٭
سعود يوسف حسني الكندري  ٭

احمد حزام عامر العتيبي  ٭
عيد حمود عيد العازمي  ٭

مبارك براك ابراهيم البطحاني  ٭
سطام عطا اهلل علي املطيري  ٭

هناء زبن نايف الشمري  ٭
جابر خلف نزال الهرشاني  ٭
مفلح نامي مفلح العازمي  ٭

 ٭ خالد هادي حنيف العازمي
نورة عبداهلل كميخ الهاجري  ٭

عهود محمد فالح العازمي  ٭
احمد عادل حجي اجلزاف  ٭
فهد مضيان فهد الشمري  ٭

صبحة عايد فزع الشمري  ٭
مرمي مبارك مبخوت هندي  ٭

عفرة راشد عبداهلل فهد  ٭
امل عبيد عبداهلل العازمي  ٭

صال����ح محم����د ناصر وس����ام   ٭
العازمي

مشاري عبداهلل حمد السهيل  ٭
اسراء يعقوب خالد العواد  ٭

منيرة منصور علي املشعل  ٭
مرمي احمد صحاف علي  ٭

عبداهلل جاسم سهيل الشمري  ٭
مبارك ردن مبارك البخيت  ٭
مشعل مبارك عوض املهمل  ٭
نايف مصبح حمد العازمي  ٭

وزارة المواصالت
العنود علي محمود فيروز  ٭

نواف خلف حواس الديحاني  ٭
اسماء حامد عبداهلل الزنكي  ٭

فاطمة مجيد عبداهلل كرم  ٭
فاطم����ة يوس����ف عب����د الرزاق   ٭

الزعابي
نورا فهيد زيد العجمي  ٭

اسماء خالد محمود مال اهلل  ٭
حميدة كمال مسيب هاشم  ٭
نورة عادل علي املطيري  ٭
فاطمة حسني فرج محمد  ٭

اميان حمزة علي كرم  ٭
هدي����ل عب����داهلل عبدالرحم����ن   ٭

فنيسان
مرمي ناجي جاسم احمد  ٭

بدور ابراهيم محمد الكندري  ٭
هنادي حمدان محمد العازمي  ٭

بدور ناصر سعود فهد  ٭
اس����راء يوس����ف عبدالرحم����ن   ٭

نوري
منيرة سالم علي احلمدان  ٭
دالل عبداهلل محمد املزيد  ٭

ابراهي����م   ٭ هي����ا عبدالرحم����ن 
الصنات

فاطمة حامد عبداهلل الزنكي  ٭
فاطمة جبران محمد العجمي  ٭

امنة عادل ناصر الشايع  ٭
ابراهي����م اس����ماعيل  حمي����دة   ٭

ابراهيم
هدي عادي سليم اخلالدي  ٭

نورة سليمان فهد الهويشل  ٭
نورة خالد عبد الكرمي الفوزان  ٭

فاطمة حسني علي احلبيل  ٭
عبير عبداهلل أحمد الرياحي  ٭

فجر طارق سالم هاشم  ٭
منيرة عبداهلل مسلط املطيري  ٭

شريفة وليد احمد احلملي  ٭
فاطمة محمد حسن عباس  ٭

حمدة هدروس مجيد الظفيري  ٭
غالية صالح بادي الرشيدي  ٭

ش����يخة عبد الوه����اب ابراهيم   ٭
الهولي

مرمي فيصل فهد الوهيب  ٭
فاطمة جابر عبداهلل السبيعي  ٭

دانة غازي خالد املطيري  ٭
نورة بدر السيد عمر الربيع  ٭
نوف جمال صالح البطحاني  ٭
عزيزة فاروق مبارك املشاري  ٭

دالل فهد خضر اخلضر  ٭
ابرار مثيل موسي الفرحان  ٭
حنني احمد سعد الرخيص  ٭

ليلي عب����د الهادي عب����د النبي   ٭
اخلياط

الطاف محمد عودة اخلالدي  ٭
اسراء جابر حسني احلجي  ٭

عبدالرحم����ن حس����ني عب����اس   ٭
بارون

مها ضرار محمد املرعي  ٭
جلني محمد ابراهيم الهاجري  ٭

معي���ض  مش���عان  رب���دة   ٭
العازمي

محمد غامن منير السهلي  ٭
لطيفة مشعان نهار اخلالدي  ٭
فاطمة راشد حسني املشهور  ٭
لطيفة مبارك غالب العازمي  ٭

اثير سالم مطني الفضلي  ٭
هدية صالح عيد البرازي  ٭

هيا بدر ناصر اخلضر  ٭

الوكيل املساعد للشؤون  أعلن 
القانونية في ديوان اخلدمة املدنية 
فيصل الغريب أسماء 734 مواطنا 
ومواطنة كدفعة جديدة من املرشحني 
للعمل في اجله����ات احلكومية من 
املتقدمني لدى الديوان والراغبني في 
العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات 
الدولة من املسجلني بقوائم التوظيف 
لدى الديوان خالل فترات التوظيف 
السابقة. وأوضح الغريب أن الديوان 
مس����تمر ف����ي تلق����ي االحتياجات 
الوظيفية من قبل اجلهات احلكومية 
به����دف إصدار دفع����ات جديدة من 
ف����ي إطار  املرش����حني ويأتي ذلك 
التنس����يق والتعاون املس����تمرين 
املدنية وجميع  بني ديوان اخلدمة 
اجلهات احلكومية السيما في تزويد 
الديوان باالحتياجات الوظيفية من 
التخصصات التي تتناسب وطبيعة 
عمل كل جهة حكومية، موضحا أن 
دفعة اليوم من املرش����حني جاءت 
التخصص����ات ووفقا  من مختلف 
الطالب����ة.  الحتياج����ات اجله����ات 
وطالب الغريب املرشحني في الدفعة 
احلالية مبراجعة جهة العمل التي 
رشحوا لها مباشرة »دون الضرورة 
ملراجعة ديوان اخلدمة املدنية« وذلك 
اعتبارا من ي����وم االثنني املقبل 28 
اجلاري مصطحبني معهم املستندات 

التالية:
أصل + صورة عن البطاقة 

املدنية.
أصل + صورة عن الشهادة 

الدراسية.
أصل + صورة عن شهادة 

امليالد.
صورة عن اجلنسية.
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من جهته صرح مدير إدارة خدمة 
املواطن والعالقات العامة جاس����م 
الرويس بانه في إطار حرص ديوان 
املدنية عل����ى رعاية ذوي  اخلدمة 
احلاالت اخلاصة )ذوي االحتياجات 
اخلاصة، أبناء وزوجات األس����رى 
واملفقودين وأبناء وأرامل الشهداء( 
املرش����حني للعم����ل ل����دى اجلهات 
احلكومي����ة ولديهم استفس����ارات 
بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات 
تعيينهم، فانه يسر إدارة االختيار 
استقبالهم أو الرد على استفساراتهم، 

وفيما يلي أسماء املرشحني:

وزارة المالية
عبداهلل ابراهيم صالح املزيد  ٭

وزارة الدفاع
مبارك محمد مرزوق العازمي  ٭

الوهاب  فيص����ل خال����د عب����د   ٭
العيسى

مهند ابراهيم ناصر بورسلي  ٭
حمد محمد حمد الرجيب  ٭

عبداهلل عيسى حسن محمد  ٭
 ٭ سعد فالح مبارك الفندي

حنان سامي ابراهيم النخيالن  ٭
الفدغ����م  محم����د عطي����ة داود   ٭

الفضلي
زينب فالح سلطان اخلالدي  ٭

منيرة حمود عبداهلل الرشيدي  ٭
محمد مرزوق مبروك الرشيدي  ٭

سلمى ثامر الهادة الرشيدي  ٭
 ٭ امل حمد مجبل العازمي

عهود صالح حجيل الشبلي  ٭
دالل سعد مبارك العازمي  ٭

بشاير محمد فالح املطيري  ٭
نوفة غدير محمد العنزي  ٭

دليل محمد سعد الدوسري  ٭
خلدة سعد رغيان العازمي  ٭
 ٭ منيرة سند ناصر املطيري

جنلة مشوط عبداهلل العجمي  ٭
 ٭ منى فهد علي العازمي

شيخة خالد مبارك السبيعي  ٭
شوق بدر سعود الهاجري  ٭
احمد عبداهلل محمد العبيد  ٭

منيرة عبدالرحمن عبد الكرمي  ٭
الرحيم  فهد عبدالرحمن عب����د   ٭

علي
فيصل ردن ماجد املطيري  ٭

عبدالرحم����ن  حم����د  محم����د   ٭
العجمي

سعود ناصر محمد املطيري  ٭
االء عبدالرحمن ناصر املال  ٭

ريهام عبداهلل محمد العجمي  ٭
اميان شهاب احمد السلمان  ٭

فاطمة احمد مال سعيد  ٭
عبداهلل نواف صرد العنزي  ٭
عبداهلل حمد مطيع العجمي  ٭

األمانة العامة لألوقاف
نورة حمد محمد بكر  ٭

عوض عبداهلل مطلق املهمل  ٭
اس����ماء عبدالعزي����ز س����عود   ٭

العميري

وزارة العدل
انوار يوسف عثمان املروان  ٭

زين����ب عب����د اجلب����ار محمود   ٭
حسني

عائشة عبداهلل علي البدر  ٭
فاطمة خالد احمد املجادي  ٭

لطيفة عبداهلل احمد الشايجي  ٭
دالل علي عبداهلل اليوسف  ٭
 ٭ حنان عايد خليف العنزي

اسيل عبداهلل سعود اجلمهور  ٭
طيبة محمد فهد الشايجي  ٭

فاطمة حمزة علي كرم  ٭
صفية جاسم محمد كلداني  ٭

نورة احمد شارع اللهو  ٭
نايف خالد نزال املعصب  ٭
مرمي وليد يوسف الصقر  ٭

حنان مسعد محمد املطيري  ٭
عبدالرحم����ن ن����وري احم����د   ٭

املطاوعه
بندر نايف محمد العجمي  ٭

عهود وليد عبد الكرمي الشيحه  ٭
شيماء محمد سعود العميري  ٭

شيماء قاسم دهمه  ٭
 ٭ صيتة حسن مانع العجمي
منيرة نقا ناجي الشعالني  ٭
اميان مطلق سالم العازمي  ٭
عمشة عبداهلل هذال زياد  ٭
صافية صالح علي املري  ٭
هنوف فهد فالح الوطري  ٭
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