
لجنة العالقات العامة وا�عالم

1. السيد / حسين محمد العالي   رئيس� 
2. السيد / ياسين زين العابدين زينل   عضو� 

3.  السيد / محمد سعد الدوسري   عضو� 

اللجنة المالية والقانونية

1. السيدة / زينة جاسم علي    رئيس�
2. السيد / السيد محمد يوسف الظاعن    عضو�

3. السيد / محمد سعد الدوسري    عضو�
4. السيد / فيصل محمد شبيب    عضو�

اللجنة الفنية

1. السيد / عبدا� مبارك القبيسي    رئيس� 
2. السيد / فيصل محمد شبيب    عضو� 

3. السيد / محمد يوسف الظاعن    عضو� 
4. السيد / أحمد علي المناعي    عضو� 

5. السيدة / بدرية إبراهيم عبد الحسين    عضو� 

1. السيد / د.شبر إبراهيم الوداعي    رئيس�
2. السيدة / بدرية إبراهيم عبدالحسين     عضو�

3. السيد / فيصل محمد شبيب   عضو�          
4. السيد / السيد أحمد علي المناعي    عضو� 

5. السيدة / زينب محمود الدرازي    عضو� 

مجلس بلدي المنطقة الشمالية

هيكل اللجان العاملة في المجلس 

لجنة الخدمات

1. السيد / أحمد الكوهجي    رئيس المجلس 
2. السيد / ياسين زين العابدين زينل    نائب الرئيس 

3. السيدة / زينة جاسم علي    عضًوا 
4. السيد / عبدا� مبارك القبيسي    عضو�  
5. السيد / د.شبر إبراهيم الوداعي    عضو� 

6. السيد / حسين محمد العالي    عضو� 

اللجنة العامة:



 تشكيل اللجان العاملة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية 
لدور االنعقاد االول الدورة التشريعية الخامسة  

سبتمبر 2018 - يونيو 2019

السيد / عبدا� مبارك القبيسي (رئيس�).
 السيد / فيصل محمد شبيب (عضو�).

 السيد / محمد سعد الدوسري (عضو�).
 السيد / أحمد علي المناعي (عضو�).

 السيدة / زينب محمود الدرازي  (عضو�).

أوًال: اللجنة الفنية

السيد / د.شبر إبراهيم الوداعي (رئيس�).
 السيدة / بدرية إبراهيم عبدالحسين (عضو�).

 السيد / فيصل محمد شبيب (عضو�).
 السيد / السيد أحمد علي المناعي (عضو�).

 السيدة / زينب محمود الدرازي (عضو�).

ثاني�: لجنة الخدمات والمرافق العامة

 السيدة / زينه جاسم علي (رئيس�).
 السيد / ياسين زين العابدين زينل (عضو�).
 السيد / حسين محمد العالي ( عضو�).

 السيد / السيد محمد يوسف الظاعن (عضو�).
 السيد / محمد سعد الدوسري (عضو�).

 ثالث�: اللجنة المالية والقانونية



تشكيل اللجان العاملة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية
لدور ا�نعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس

سبتمبر 2019 - يونيو 2020

السيد / عبدا� مبارك القبيسي (رئيس�).
السيد / محمد سعد الدوسري (عضو�).

السيد / فيصل محمد شبيب  (عضو�).
السيدة / بدرية إبراهيم عبدالحسين  (عضو�).

السيد / السيد أحمد علي المناعي (عضو�).

أوًال: اللجنة الفنية

السيد / محمد يوسف الظاعن ( رئيس� ) .
السيد / د.شبر إبراهيم الوداعي ( عضو� ).

السيد / حسين محمد العالي  (عضو�).
السيد / السيد أحمد علي المناعي (عضو�).

ثاني�: لجنة الخدمات والمرافق العامة

السيدة / زينة جاسم علي (رئيس�).
السيد / حسين محمد العالي (عضو�).

السيد / ياسين زين العابدين زينل (عضو�).
السيد / زينب محمود الدرازي  (عضو�).
السيد / فيصل محمد شبيب  (عضو�).

 ثالث�: اللجنة المالية والقانونية



تشكيل اللجان العاملة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية 
لدور االنعقاد الثالث الدورة التشريعية الخامسة

سبتمبر 2020  - يونيو 2021

السيد / عبدا� مبارك القبيسي (رئيس�).
السيد / فيصل محمد شبيب (عضو�).

السيد / محمد يوسف الظاعن (عضو�).
السيد / أحمد علي المناعي (عضو�).

السيدة / بدرية إبراهيم عبد الحسين  (عضو�).

أوًال: اللجنة الفنية

السيد / د.شبر إبراهيم الوداعي (رئيس�).
السيدة / بدرية إبراهيم عبدالحسين (عضو�).

السيد / فيصل محمد شبيب (عضو�).
السيد / السيد أحمد علي المناعي (عضو�).

السيدة / زينب محمود الدرازي (عضو�).

ثاني�: لجنة الخدمات والمرافق العامة

السيدة / زينة جاسم علي (رئيس�).
السيد / السيد محمد يوسف الظاعن (عضو�).

السيد / محمد سعد الدوسري (عضو�).
السيد / فيصل محمد شبيب (عضو�).

 ثالث�: اللجنة المالية والقانونية

السيد / حسين محمد العالي (رئيس�).
السيد / ياسين زين العابدين زينل (عضو�).

السيد / محمد سعد الدوسري (عضو�).

رابع� : لجنة العالقات العامة وا�عالم


