
 

 

 

 

 

 



 

 هـ4141/4141حركة النقل الداخلي )بنين ( للعام الدراسي  

 ) الصفوف األولية (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 طارق بن زياد اإلمام ابي حنيفة  صفوف أولية مرزوق ظاهر صالح الهرفي البلوي 4

 سعد بن أبي وقاص الملك فهد صفوف أولية ماجد سالم محمد الزحوفي 2

 الملك خالد طارق بن زياد صفوف أولية ياسر عوض علي العنزي 4

1 
 صفوف أولية بندر عيسى سعيد العنزي

االمام عاصم بن أبي 
 طارق بن زياد النجود 

 الملك فهد عبداهلل بن عباس  صفوف أولية فايد سعود زعل العنزي 1

 الشيخ عبدالعزيز بن باز  جعفر الطيار أولية صفوف منصور فائد مجاهد العنزي 6

7 
 صفوف أولية صالح سلمان عيد الشراري

االمام عاصم بن أبي 
 عمرو بن العاص النجود 

 الملك فيصل  اإلمام مسلم صفوف أولية عبدالرزاق سليم حمدان العنزي 8

 عبداهلل بن عباس  اإلمام الشافعي صفوف أولية شائم خلف ظاهر العنزي 9

 االمام عاصم بن أبي النجود  احمد بن حنبل  صفوف أولية فهد مشاي دخيل اهلل العنزي 41

 جعفر الطيار القاضي اياس صفوف أولية محمد سمران سالمة العنزي 44

 االمام عاصم بن أبي النجود  انس بن مالك  صفوف أولية فيصل محمد سلمان العطوي 42

 

 

 

 

 



 

 ) احياء (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 االمير سلطان بن عبدالعزيز الملك عبداهلل  أحياء علي عبداهلل علي شكر 4

 عبداهلل بن مسعود كعب بن مالك  أحياء سعد نايل عبدالعزيز البلوي 2

 الملك عبداهلل  الملك سعود أحياء محمد عبدالرحمن عبداهلل شويكان 4

 كعب بن مالك  اإلمام أبي حنيفة أحياء وائل محمد هوصان الحاسري 1

 الملك سعود المنقولين الى المنطقة أحياء يحيى فريح بن محمد الجهني 1

 

 

 ) كيمياء (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الصديق كعب بن مالك  كيمياء فوزان عواد معوض البلوي 4

 كعب بن مالك  اإلمام أبي حنيفة كيمياء وليد سليمان علي عوض 2

 الملك سعود المنقولين الى المنطقة كيمياء عبدالعزيز عايد جاراهلل العنزي 4

 اإلمام أبي حنيفة المنقولين الى المنطقة كيمياء عبدالعزيز سالم بخيت الجهني 1

 

 

 

 

 

 



 

 ) فيزياء (

 المدرسة المنقول إليها المنقول منها المدرسة التخصص اسم المعلم م

 االمير سلطان بن عبدالعزيز الملك عبداهلل  فيزياء مقبل مفضي سعيد المرواني 4

 الصديق كعب بن مالك  فيزياء محسن فهيد محسن الرشيدي 2

 الملك عبداهلل  الملك سعود فيزياء احمد مسلم مطلق البلوي 4

 عبداهلل بن عمر اإلمام أبي حنيفة فيزياء جميل بشير غضبان العنزي 1

 كعب بن مالك  المنقولين الى المنطقة فيزياء محمد سعد عايش المحمدي 1

 الملك سعود المنقولين الى المنطقة فيزياء محمد فالح عتيق البلوي 6

 اإلمام أبي حنيفة المنقولين الى المنطقة فيزياء محمد حميد محسن البلوي 7

 اإلمام أبي حنيفة المنقولين الى المنطقة فيزياء الرشيديجابر ذيبان سرور  8

 ابوعبيدة  المنقولين الى المنطقة فيزياء سعد محمد احمد اسماعيل محمد 9

 ابن كثير  ابوعبيدة  مسار فيزياء سلمان علي بن مسعد العقيفي 41

 

 

 ) الحاسب  (

 إليها المدرسة المنقول المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الملك عبدالعزيز موسى بن نصير حاسب محمد إبراهيم خليفه العنزي 4

 الملك سعود احمد بن حنبل حاسب سعد عوده محمد البلوي 2

 اإلمام أبي حنيفة المنقولين الى المنطقة حاسب طارق مهلي محيالن العنزي 4

 عبدالمطلبحمزة بن  المنقولين الى المنطقة حاسب سلطان محمد عيد العطوي 1

 احمد بن حنبل حمزة بن عبدالمطلب حاسب عدنان سويلم سليمان العطوي 1



 

 ) التربية البدنية (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الصديق الملك عبداهلل  بدنية احمد محمد احمد المنصوري 4

 الملك عبدالعزيز كعب بن مالك  بدنية عبداهلل عبدالرحمن صالح الطويلعي 2

 حمزة بن عبدالمطلب سلمان الفارسي  بدنية بندر سامي شكري زمزمي 4

 علي بن أبي طالب عبداهلل بن عمر بدنية راشد ابراهيم ناصر التخيفي 1

 

 

 ) التربية اإلسالمية (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الصديق الملك عبداهلل دين جمعة سعد بن ابراهيمسمير  4

 الصديق عبداهلل بن عمر دين عبداهلل مساعد عبداهلل العبدالمنعم 2

 جعفر الطيار  كعب بن مالك  دين عبدالرحمن راشد حمدان البويني 4

 عبداهلل بن عمر المنقولين الى المنطقة دين حمد محمد عواض الحربي 1

 عبداهلل بن عمر المنقولين الى المنطقة دين البلويفرحان علي الفي  1

 حسان بن ثابت حمزة بن عبدالمطلب دين تركي الفي شليويح الحربي 6

 زيد بن ثابت الملك سعود دين محمد ركاد علي الخمعلي العنزي 7

 زيد بن ثابت المنقولين الى المنطقة دين منصور سعود زعل العنزي 8

 الملك عبداهلل المنقولين الى المنطقة دين صقيرسلطان عبداهلل صالح  9

 علي بن أبي طالب المنقولين الى المنطقة دين نايف مسلم تركي العنزي 41

 علي بن أبي طالب المنقولين الى المنطقة دين محمد احمد فقيه عاتي 44



42 
عبداللطيف صالح فريج بن بيحوه 

 المحدثةابي ايوب االنصاري  ابن كثير  دين البلوي

 حسان بن ثابت اإلمام ابي حنيفة  دين ايمن بن حسين بن مهنا المغربي 44

 ابي ايوب االنصاري المنقولين الى المنطقة دين تركي مرزوق نافع العنزي 41

41 
عبداهلل عبدالرحمن حامد الغيثي 

 اليرموك انس بن مالك  دين الشمري

 

 ) اللغة العربية (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 حمزة بن عبدالمطلب علي بن أبي طالب عربي امين سليم بن سليمان الرويثى 4

 كعب بن مالك  المنقولين الى المنطقة عربي عبدالعزيز محمد سليمان القاضي 2

4 
 حسان بن ثابت عربي دخيل اهلل مبارك سليمان البلوي

ابي ايوب االنصاري 
 المحدثة

 حسان بن ثابت حمزة بن عبدالمطلب عربي بندر نصار حامد اللقماني 1

 زيد بن ثابت عبداهلل بن عمر عربي حامد داخل ابن حمود الذروي 1

 عبداهلل بن عمر المنقولين الى المنطقة عربي عبداهلل جابر عبداهلل العبدلي 6

 علي بن أبي طالب كعب بن مالك  عربي فهد عويض عوض الحربي 7

 كعب بن مالك  المنقولين الى المنطقة عربي يوسف سويلم صالح الجهني 8

 احمد بن حنبل المنقولين الى المنطقة عربي مجدي سالم سليم المغذوي 9

 اإلمام ابي حنيفة  المنقولين الى المنطقة عربي قاسم عائض مرضي الحربي 41

 كعب بن مالك  مسلم اإلمام عربي زياد ناجي ساعد البلوي 44

 الشيخ عبدالعزيز بن باز  عبداهلل بن عباس  عربي محمد صالح عودة البلوي 42

 الملك خالد سعد بن أبي وقاص عربي منصور احمد محمد صقير 44



 جعفر الطيار سلمان الفارسي عربي منصور بن محمد بن ساعد البلوي 41

 عمار بن ياسر ثابت زيد بن عربي عبداهلل سرور مصنت الشراري 41

 زيد بن ثابت المنقولين الى المنطقة عربي ياسر عبداهلل ردة اهلل الصبحي 46

 حسان بن ثابت احمد بن حنبل عربي حاتم حمود حامد الزير 47

 انس بن مالك  المنقولين الى المنطقة عربي منير عبدالمعطي دحيالن العنزي 48

 ابن كثير  حسان بن ثابت عربي بندر فريديس غربي الفهيقي 49

 اإلمام ابي حنيفة  المنقولين الى المنطقة عربي فهد كريم بن زيد العنزي 21

 االمام عاصم بن أبي النجود  اإلمام ابي حنيفة  عربي احمد نزال فالح البلوي 24

 اإلمام الشافعي كعب بن مالك  مسار عربي نايف رويشد عبداهلل السميري البلوي 22

 

 اإلنجليزية ( ) اللغة

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 االمير سلطان بن عبدالعزيز الصديق إنجليزي سعد حمود سعد ابوخشيم 4

 الملك عبدالعزيز علي بن أبي طالب إنجليزي فهد عبدالمنعم محمد االيداء 2

 الصديق بن ياسر عمار إنجليزي فيصل سبيل سويلم المزيني 4

 جعفر الطيار  الفاروق إنجليزي عبداهلل فكري عبدالرحمن علوي 1

 الملك عبداهلل  اإلمام ابي حنيفة  إنجليزي خالد عساف عبداهلل األحمدي 1

 الملك عبداهلل  المنقولين الى المنطقة إنجليزي فيصل ملفي مجزع العنزي 6

 عبداهلل بن عمر سعودالملك  إنجليزي صالح سالم عوده البلوي 7

 الملك عبدالعزيز المنقولين الى المنطقة إنجليزي علي محمد علي عوض 8

 كعب بن مالك  المنقولين الى المنطقة إنجليزي محمد عبداهلل احمد البوشي 9

 الملك عبدالعزيز إنجليزي ياسر صالح سمير الحربي 41
ابي ايوب االنصاري 



 المحدثة

 زيد بن ثابت طارق بن زياد إنجليزي الحربينادر حمود علي  44

 األمام مالك اإلمام ابي حنيفة  إنجليزي احمد حمد موسى االمام 42

 عمار بن ياسر سلمان الفارسي  إنجليزي سليمان عيد عايد البلوي 44

 علي بن أبي طالب المنقولين الى المنطقة إنجليزي فهد علي سليمان البلوي 41

 كعب بن مالك  المنقولين الى المنطقة إنجليزي عامر األحمديعبداهلل محيسن  41

 عبداهلل بن عباس  المنقولين الى المنطقة إنجليزي محمد سالم محمد خليفه 46

 عقبة بن نافع المنقولين الى المنطقة إنجليزي بندر محمد سليمان االحمدي 47

 الفاروق اإلمام ابي حنيفة  إنجليزي شرف مسعود شرف الشريف 48

 محمد بن عبد الوهاب  اإلمام ابي حنيفة  إنجليزي سعد عبيد فالح ابو خشيم البلوي 49

 

 ) التربية االجتماعية والوطنية (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الصديق عمار بن ياسر تاريخ معيض زعل عطااهلل البديونى العنزي 4

 عبداهلل بن عمر كعب بن مالك  جغرافيا فرج عتيق البلويمحمد  2

 الظاهر بيبرس المنقولين الى المنطقة تاريخ عبدالرحمن علي عودة البلوي 4

 حسان بن ثابت حمزة بن عبدالمطلب تاريخ خالد محمد صلبي الحربي 1

 عمار بن ياسر عبداهلل بن عمر جغرافيا محمد سالم عجاج العنزي 1

 حمزة بن عبدالمطلب انس بن مالك  جغرافيا عتيق اهلل عمر الصبحىامين  6

 ابن كثير  اإلمام ابي حنيفة  جغرافيا حمدان محمد مسعد الميلبي 7

 الملك فيصل  سعد بن أبي وقاص اجتماعيات ابراهيم محمد عبيداهلل العالوي 8

 



 ) الرياضيات ( 

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 عمرو بن العاص عثمان بن عفان  رياضيات علي عمر علي علوان 4

 عثمان بن عفان  سعد بن أبي وقاص رياضيات ماجد حميد حماد العرادي البلوي 2

 جعفر الطيار علي بن أبي طالب رياضيات بدر عليثة سليمان الجهني 4

 سعد بن أبي وقاص جعفر الطيار رياضيات فايز محمد يوسف النزاوي الجهني 1

 علي بن أبي طالب ابن تيميه رياضيات سعود بن سلطان بن حوري الرويلي 1

6 
 رياضيات سعيد امبيريك سميليل الجهني

االمام عاصم بن أبي 
 اليرموك النجود 

 ابوعبيدة المنقولين الى المنطقة رياضيات محمد بن ناصر بن ظاهر البلوي 7

 ابن تيميه اإلمام ابي حنيفة  رياضيات محمد البلويعبدالرحمن عياد  8

9 
 اإلمام ابي حنيفة  رياضيات منصور سليمان سليم المسعودي

االمام عاصم بن أبي 
 النجود 

 سلمان الفارسي المنقولين الى المنطقة رياضيات عبدالعزيز ثاني طالق العنزي 41

 ابن كثير  المنطقةالمنقولين الى  رياضيات حمدان عتيق عواد البلوي 44

 اإلمام ابي حنيفة  المنقولين الى المنطقة رياضيات وافي عبدالعالم إبراهيم العنزي 42

 الملك عبداهلل  األمام مالك رياضيات عبداهلل حامد شديد المحياوي 44

 الملك عبداهلل  المنقولين الى المنطقة رياضيات عامر محمد مسعد عيسوب 41

 الظاهر بيبرس الملك عبداهلل  رياضيات الرشيديعلي سعد علي  41

 معاذ بن جبل عمار بن ياسر رياضيات عبدالعزيز غازي مقبول السراني 46

47 
محمد عبدالحفيظ راجي العوفي 

 األمام مالك رياضيات الحربي
ابي ايوب االنصاري 

 المحدثة

 موسى بن نصير المنقولين الى المنطقة رياضيات فارس محمد ابراهيم الجهني 48



 جعفر الطيار كعب بن مالك  رياضيات تركي حامد سليمان الحربي 49

 عمار بن ياسر كعب بن مالك  رياضيات احمد عائش مطلق العنزي 21

 كعب بن مالك  المنقولين الى المنطقة رياضيات عبداهلل صالح رجاءاهلل السنانى 24

 علي بن أبي طالب طارق بن زياد رياضيات مسار عالء صالح رزيق الحميداني القرشي 22

 

 ) العلوم (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 مصعب بن عمير المنقولين الى المنطقة علوم عبدالباسط علي احمد بن سلمان 4

 اإلمام الشافعي ابوعبيدة علوم محمد بن سليمان بن هليل البلوي 2

 سعد بن أبي وقاص اليرموك علوم جربوع نخيالن الرويليعناد  4

 القاضي اياس سعد بن أبي وقاص علوم عادل محمد عطية اهلل الحربي 1

 انس بن مالك  اإلمام ابي حنيفة  علوم جاسر مرزوق  مسعد البلوي 1

 ابن كثير  سلمان الفارسي علوم سعود عبيد عتيق العمراني 6

 

 

 ) التربية الفكرية (

 التخصص اسم المعلم م
المدرسة المنقول 

 منها
 المدرسة المنقول إليها

4 
 فكري محمد عواد سعود الحربي

المنقولين الى 
 المنطقة

برنامج التربية الفكرية بمدرسة مصعب 
 بن عمير

 

 

 



 

 ) المكتبات (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 عبداهلل بن مسعود الملك عبدالعزيز مكتبات الشنبري الشريفمنصور مطر عالي  4

 الملك عبدالعزيز المنقولين الى المنطقة مكتبات عادل ابراهيم صالح الطويلعي 2

 

 

 

 هـ4141/4141لي )بنات( للعام الدراسي  خحركة النقل الدا

 ) رياض اطفال (

 المنقول إليهاالمدرسة  المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الروضة الثالثة بالعال الروضه الثانية بالعال رياض أطفال البندري محمد نواف الفقير 4

 الروضه االولى بالعذيب الروضه الثانية بالعال رياض أطفال عائشة غالب صياح العنزي 2

 الروضة االولى بالعال الروضة االولى بفضال رياض أطفال رشا مسند صالح البلوي 4

 الروضة الرابعة بالعال المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال نوال علي مبارك البلوي 1

 الروضه الثانية بالعال الروضةاالولىبأبوراكة رياض أطفال تركيه حماد مشعان البلوي 1

 الروضة االولى بمغيراء الروضةاالولىبأبوراكة رياض أطفال عبير يوسف محمد الحبنجي 6

 الروضه االولى بالعذيب المنقوالتالىالعالرياضأطفال رياض أطفال صالح العنزيامل عواد  7

 الروضه الثانية بالعال الروضةاالولىبعرعر رياض أطفال عفاف عبداهلل عمر عبدالكريم 8

 الروضة االولى بعرعر المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال نداء موسى فرحان العنزي 9

 الروضه الثانية بالعال المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال عبدالكريم ثويبه احمد محمد 41

 الروضه الثانية بالعال المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال مريم متروك شديد البلوي 44

 الروضه االولى بالعذيب المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال بشر ىسليمان فالح البلوي 42

 الروضة االولى بالحجر المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال سليمان ساعد البلويمشاعل  44



 الروضة االولى بعرعر الروضة االولى بفضال رياض أطفال سميه حميدان عوض الحربي 41

 الروضة االولى بفضال الروضة االولى بعرعر رياض أطفال مريم محمد حسين الحازمي 41

 الروضة االولى بفضال المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال البلوي عهود عبداهلل حمدان 46

 الروضة االولي بالنجيل المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال ريم جزاء فالح الحربي 47

 الروضة االولى بالنشيفة المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال وفاء عواد بن فالح الجهني 48

 الروضة االولى بالنشيفة المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال حمود البلويمنال عواد  49

 الروضة االولى بأبوراكة المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال هنادي حسن سلمان العنزي 21

 الروضة االولى بأبوراكة المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال هدى فريوان بن قائم البلوي 24

 الروضة االولى بأبوراكة المنقوالت للعال رياض أطفال رياض أطفال وفاء مفلح حسن الصريصري 22

 

 ) فيزياء (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية األولى بالعال الثانوية االول ىبالعذيب فيزياء ناريمان محمد عبداهلل المبارك 4

 الثانوية األولى بالعال الثانوية الرابعة بالعال فيزياء منصور جزاع البلوىريم  2

 الثانوية الرابعة بالعال الثانوية األولى بالعال فيزياء دله رجا مناور العنزي 4

 الثانوية األولى بالعال المتوسطة األولى بالبريكة فيزياء فاطمه عبدالرحمن نافع السيد 1

 الثانوية االولى بالعذيب الثانوية االولى بالفارعه فيزياء المحورياريج يحي جابر  1

 المتوسطة الثانية بالعال المنقوالت الى العالث فيزياء منى مجلي سليمان البلوى 6

 المتوسطة االولى بالجديدة المتوسطة األولى بأبوراكة فيزياء صالحه ظاهر وديد الجهني 7

 

 ) كيمياء (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية األولى بالحجر المتوسطة الثانية بأبي راكة كيمياء نجاح علي عبدالمطلوب العنزي 4

 الثانوية االولى بالنجيل الثانوية األولى بأبي راكة كيمياء منى علي مبارك البلوى 2



 الثانوية االولى بالفارعه متوسطة التحفيظ بمغيراء كيمياء نوف محمد عيد البلوي 4

 الثانوية االولى بالجديدة المنقوالت الى العالم كيمياء فايزه حماد حامد الفقيري 1

 المتوسطة األولى بالنشيفه الثانوية األولى بأبي راكة كيمياء ربيحه نواف فالح العنزي 1

 المتوسطة األولى بالبريكة االولى بالنجيلالثانوية  كيمياء غاده محمد بخيت حويان 6

 متوسطة التحفيظ بمغيراء المنقوالت الى العالم كيمياء شريفه محيميد يحي العنزي 7

 

 

 

 

 ) احياء (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية االولى بالجديدة المنقوالت الى العالث احياء هيله حمدان مرشد العنزي 4

 الثانوية االولى بالفارعه الثانوية االولي بالجو احياء امنيه سليمان سويلم الحويطي 2

 

 

 ) اقتصاد منزلي (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 متوسطة ام المؤمنين خديجه بوقير الثانوية األولى بأبي راكة اقتصادمنزلي اشواق حامد علي صيفي 4

 المتوسطة األولى بمغيراء المنقوالت الى العالث اقتصادمنزلي ناديه دخيالهلل عبدالعالي الصاعدي 2

 االبتدائية االولى بالعال االبتدائية األولى بالعذيب اقتصادمنزلي عواطف محمد عبداهلل جمعه 4

 االبتدائية األولى بالعذيب االبتدائية األولى بالنجيل اقتصادمنزلي عواطف احمد ابراهيم نجدي 1

 االبتدائية االولى بالكتيفه اقتصادمنزلي نوال صالح احمد حويان 1
االبتدائية الثانيه لتحفيظ القرآن 

 الكريم

 االبتدائية الثامنه بالعال االبتدائية االولى بالحجر اقتصادمنزلي نجاة موسى احمد منصوري 6



 االبتدائية األولى بالبالطة المتوسطة األولى بمغيراء اقتصادمنزلي حمده سليمان محمد البويني 7

 االبتدائية األولى بشالل االبتدائية االولى بالحجر اقتصادمنزلي نوير موسى جزاع البلوي 8

 بالحجراالبتدائية االولى  االبتدائية األولى بالبالطة اقتصادمنزلي منى احمد محمد ابوحسين 9

 االبتدائية االولى بالكتيفه االبتدائية االولى بأبي راكة اقتصادمنزلي منال دخيل اهلل منصور الفريدي 41

 االبتدائية االولى بالحجر اإلبتدائية األولى بأم ضباع اقتصادمنزلي حنان موسى عبداهلل مطلق 44

 اإلبتدائية األولى بأم ضباع بالنشيفةاالبتدائيه األولى  اقتصادمنزلي بدور محمد مسفر القحطاني 42

 

 

 

 

 ( اآللي) الحاسب 

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية الثانية بالعال الثانوية األولى بالعال حاسب أماني بنت أحمد بن سالم العلوان 4

 الثانوية الرابعة بالعال بالعالالثانوية الثانية  حاسب امل سالم عواد البلوى 2

 الثانوية األولى بالعال المتوسطة األولى بأبوراكة حاسب مريم محمد سعد الحجيري 4

 الثانوية األولى بالعال المنقوالت الى العالث حاسب مريم عياده سعود الرشيدي 1

 بالجديدةالثانوية االولى  المنقوالت الى العالث حاسب ساره خالدعاتق الردادي 1

 المتوسطة الخامسة بالعال الثانوية االولى بالنجيل حاسب رنا حامد دخيل اهلل الجهني 6

 

 

 ) التربية اإلسالمية (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية األولى بالعال الثانوية األولى بالحجر دين سمرصالح ابراهيم الصبحي 4

 الثانوية األولى بالحجر المتوسطه االولى بالفارعة دين زينب عبدالقادرعبدالرحمن نوح 2



 الثانوية االولى بالفارعه الثانوية األولى بأبي راكة دين منيفه محمداحمد البلوي 4

 الثانوية االولى بالفارعه المتوسطة األولى بالنشيفه دين حياة عبيد ابراهيم الشمري 1

 الثانوية األولى بأبي راكة الثانوية االولي بالجو دين صابرمزيد العنزينوال  1

 دين منيره راشد بخيت الجهني 6
المتوسطة األولى لتحفيظ 

 القرآنالكريم
 الثانوية االولى بالجديدة

 المتوسطة الخامسة بالعال المتوسطة األولى بمغيراء دين ميسون عبدالرزاق احمد الجهني 7

 المنقوالت الى العالث دين مقبل العنزيندى عمر  8
المتوسطة األولى لتحفيظ 

 القرآنالكريم

 متوسطة ام المؤمنين خديجه بوقير الثانوية األولى بمغيراء دين صالحة علي فهد البلوي 9

 المتوسطه االولى بالفارعة المتوسطة االولى بام الضباع دين حصه زايد حماد العطوي 41

 المنقوالت الى العالث دين فارس الجهنيعواطف عطااهلل  44
المتوسطة األولى لتحفيظ القرآن 

 الكريم

 المتوسطة االولى بالجديدة المتوسطة األولى بأبوراكة دين جميله سفر مسفر العوفي 42

 دين علياء بنت زعل بن عواد العنزي 44
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا
 االبتدائية األولى بمغيراء

 دين نوره زعل عواد العنزي 41
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا
 االبتدائية األولى بمغيراء

 دين منيرة بنت سليمان بن عودة الجهني 41
االبتدائية الثانيه لتحفيظ القرآن 

 الكريم
 االبتدائية الثامنه بالعال

 االبتدائية الثانية بالعال االبتدائية األولى بشالل دين امل محمد احمد الزحوفي 46

 االبتدائيه السابعة بالعال االبتدائية األولى بفضال دين عبير عبداهلل محمد فاضل 47

 االبتدائية الثامنه بالعال االبتدائية األولى بالعذيب دين اماني على عماش العنزي 48

 االولى بقراقر االبتدائيه االبتدائية األولى بثربة دين وفاء صالح عطوي العنزي 49

 االبتدائية الثامنه بالعال دين نوال مرزق مبارك البلوى 21
االبتدائية الثانيه لتحفيظ القرآن 

 الكريم



 االبتدائية األولى بثربة دين مشاعل الفي دخنان الخلوى 24
االبتدائية الثانيه لتحفيظ القرآن 

 الكريم

 االولى بالحجراالبتدائية  دين منال سليمان محمد الحربي 22
االبتدائية االولى لتحفيظ القرآن 

 الكريم

 دين انعام موسى عبداهلل مطلق 24
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا
 االبتدائية االولى بالحجر

 االبتدائية األولى لتحفيظ القرآن دين وديان احمد عبداهلل ابوخميس 21
االبتدائية الثانيه لتحفيظ القرآن 

 الكريم

 االبتدائية االولى بالحجر االبتدائيه االول ىبقراقر دين حوريه حماط دعسان العنزي 21

 االبتدائية األولى بشالل االبتدائية األولى بالورد دين رحاب محمد جابر الجهني 26

 االبتدائية األولى بالعذيب االبتدائيه األولى بالنشيفة دين منى منصوراحمد سليمان 27

 االبتدائية األولى لتحفيظ القرآن االبتدائية االولى بأبوراكة دين عماش الفقير ذهبه كاتب 28

 االبتدائية األول ىبثربة االبتدائية األولى بالنجيل دين زهورعواد الفي البلوي 29

 االبتدائية األولى بالنجيل االبتدائية األولى بأبي زرائب دين مريم محمد سالم البلوي 41

 االبتدائية األولى بثربة االبتدائية األولى بالورد دين ابراهيم فاضلرقيه موسى  44

 االبتدائية األولى بأبي زرائب االبتدائية الثانية بأبوراكة دين عائشه عوض حميد الجهني 42

 االبتدائية األولى بقاع الحاج االبتدائية األولى بالنجيل دين منى سليمان موسى ابوخديجه 44

 االبتدائية األولى بفضال االبتدائيه األولى بالنشيفة دين علي سليمان الجهني عائشه 41

 االبتدائية األولى بوقيروادي الجفار االبتدائية الثانية بأبوراكة دين منيره عواد سليمان البلوي 41

 المنقوالت الى العالب دين عيده علي بداي العنزي 46
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا

 االبتدائية االولى بالكتيفه دين مريم محمد سلمان البلوي 47
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا

 االبتدائية الثانية بأبوراكة اإلبتدائية األولى بأم ضباع دين فريحه علي حمد البلوي 48

االبتدائية األولى لتحفيظ القران  االبتدائية األولى بالجو دين نوف منصورعيد البلوى 49



 بمغيرا

 االبتدائية الثانية بأبوراكة اإلبتدائية األولى بأم ضباع دين فوزيه عبدالكريم فرحان البلوي 11

 االبتدائية األولى بأبي خريط االبتدائية االولى بالجديدة دين منى حماد خيشان البلوي 14

 دين مريم محمد عواد البلوي 12
االولى لتحفيظ القران  االبتدائية

 الكريم
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا

 االبتدائية األولى بالنجيل االبتدائية األولى بالجو دين اماني عبدالرزاق محمد صقير 14

 االبتدائية األولى بالنجيل المنقوالت الى العالب دين نعيمه معدي مساعد الصعب 11

 االبتدائية األولى بالنجيل االبتدائية األولى بالجو دين البلوىبنا عبداهلل محمد  11

 االبتدائية االولى بالكتيفه المنقوالت الى العالب دين عواطف علي ناصر البلوي 16

 االبتدائية االولى بالجديدة االبتدائية األولى بالجو دين نوره عايش مساعد الجهني 17

 االبتدائية األولى بالورد اإلبتدائية االولى بالفارعة دين ناهد حسن محسن البدراني 18

 

 ) اللغة العربية (

 التخصص اسم المعلم م
المدرسة المنقول 

 منها
 المدرسة المنقول إليها

 الثانويةاالولىبالعذيب عربي الثانوية الثالثة بالعال هند بنت محمد بن عدوان الفقير 4

 الثانويةالثالثةبالعال عربي االولى بالعذيبالثانوية  فاطمة محمد حمود العنزي 2

 الثانويةاالولىبالعذيب عربي المتوسطة األولى بالحجر حليمه محمد صالح بن عيسى 4

 الثانويةالرابعةبالعال عربي المتوسطة االولى بام الضباع منيره رجاء محمد العنزي 1

 الثانويةالرابعةبالعال عربي المتوسطة الثانية بأبوراكة سعاد حميد عتيق البلوى 1

 الثانويةاألولىبالحجر عربي الثانوية األولى بأبي راكة خلود عبداهلل محمد فاضل 6

 الثانويةاألولىبالعال عربي المتوسطة االولى بالجديدة صيته عوده حمود البلوي 7

 الثانويةالرابعةبالعال عربي المتوسطة األولى بأبوراكة اقسام عوده عايد البلوى 8

 الثانويةاألولىبالعال عربي المتوسطة االولى بالنجيل اروى محمد احمد مطهر 9



 الثانويةاالولىبالجديدة عربي المتوسطة األولى بأبوراكة فاتن حمدان حمود اللهيبي 41

 الثانويةاالولىبالجديدة عربي المتوسطة األولى بأبوراكة راويه علي عبداهلل الفريدي 44

 المتوسطةاألولىبالحجر عربي الثانوية االولى بالجديدة العنزيشريفه سعود نافع  42

 المتوسطةاالولىبالجديدة عربي الثانوية األولى بأبيراكة نوفا ظاهرسالم الجهني 44

 المتوسطةاالولىبالنجيل عربي المتوسطة األولى بأبوراكة عواطف الفي عتيق البلوي 41

 المتوسطةاألولىبسيلثربة عربي العالثالمنقوالت الى  نوف صياف بن حسن العنزي 41

 المتوسطةاالولىبالنجيل عربي الثانوية األولى بأبي راكة ليلى مسعود ابراهيم البلوى 46

 المتوسطةالثانيةبالعال عربي المنقوالت الى العالث امينه عطااهلل عطية اهلل الرحيلي 47

 متوسطةامالمؤمنينخديجهبوقير عربي المنقوالت الى العالث ايمان سعد معيوف العوفي 48

 المتوسطةاالولىبالجديدة عربي المنقوالت الى العالث منال عسكربن ظاهر العنزي 49

 االبتدائيةالثامنه بالعال عربي االبتدائيةا ألول ىبشالل ناديه صالح محمد العلواني 21

 االبتدائيةاألولى بشالل عربي المنقوالت الى العال ب رسمة الحبيب عواد العنزي 24

 أمل سالم عودة البلوي 22
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا
 االبتدائيهالسابعة بالعال عربي

 االبتدائيةالسادسة بالعال عربي االبتدائية األولى بمغيراء عفاف زيدان سالم البلوي 24

 هدى سلطان هزاع االيداء 41
االبتدائية األولى لتحفيظ القران 

 بمغيرا
 االبتدائيةاألولى بمغيراء عربي

 االبتدائيةالثانيهلتحفيظالقرآنالكريم عربي االبتدائية األولى بأبي زرائب هدى محمد حمد رحمه 21

 االبتدائيةاألولىلتحفيظالقران بمغيرا عربي االبتدائية االولى بالكتيفه منصوره سالم محمد البلوى 26

 االبتدائيةاألولى بأبي زرائب عربي األبتدائية األول ىبعرعر منال محمد صالح ابوهرير 27

 االبتدائيةاألولى لتحفيظ القران بمغيرا عربي االبتدائية األولى بالنجيل عزيزه عبداهلل عطااهلل البلوي 28

 عربي اإلبتدائية األولى بأم ضباع لطيفه فهد حمدان البلوي 29
االبتدائيةاالولى لتحفيظ القران الكريم 

 بأبورراكة

 االبتدائيةاألولىبالبالطة عربي اإلبتدائية االولى بالفارعة اميره سالم عتيق البلوى 41



 االبتدائية االولى بأبوراكة عربي اإلبتدائية األولى بأم ضباع بشاير منصو رزرم البلوى 44

 االبتدائية االولى بالكتيفه عربي االبتدائية األولى بالجو نجالء عبدالرحمن شاهرالعوفي 42

 األبتدائيةاألولىبعرعر عربي االبتدائية االولى بالكتيفه فوزيه متعب صالح الجهني 44

 االبتدائيةاالولى بالكتيفه عربي االبتدائية االولى بأبوراكة فوزيه عبيد سالم الحربي 41
 

 

 

 ) اللغة اإلنجليزية (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص المعلماسم  م

 الثانوية األولى بمغيراء المنقوالت الى العال ث E نهله الفي عويضه الشيتي 4

 الثانوية االولى بالنجيل المنقوالت الى العال ث E عائشه ضيف اهلل بطاح العنزي 2

 المتوسطة األولى بالعال ث المنقوالت الى العال E دالل حمادم سعود البلوي 4

 المتوسطة األولى بالنشيفه المتوسطةالثانيةبأبوراكة E مريم زعل بنيه البلوى 1

 المتوسطة األولى بسيل ثربة المتوسطةاألولىبالنشيفه E صباح عبدالعزيزمحم دناصرالحربي 1

 بالحجرالمتوسطة األولى  المنقوالت الى العال ث E تهاني سالم حماد العوفي 6

 المتوسطة الثانية بأبوراكة المنقوالت الى العال ث E منى سعيد ربيع الجهني 7

 االبتدائية األولى بقاع الحاج المتوسطةاألولىبالحجر E االء عبدالعزيز محمد مكي 8

 االبتدائية األولى بشالل المتوسطةاألولىبالعال E ازهار فيصل سالم االحمدي 9

 االبتدائيه االولى بقراقر االبتدائيةاألولىبالجو E عليثه العلونينداء عبدالعزيز  41

 االبتدائية االولى بالحجر المتوسطةاألولىبسيلثربة E دالل عبداهلل حمزه الحربي 44

 االبتدائية األولى بالنجيل المتوسطهاالولىبالفارعة E ابتهال ناصرمحمد الحازمي 42

 االبتدائية األولى بالبريكة المنقوالت الى العال ث E انوارعايد عبدالعزيز العنزي 44

 

 ) االجتماعيات (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م



 الثانوية األولى بأبي راكة المتوسطة األولى  بالنشيفه تاريخ ليلى  سالمه  مديهن  الحويطي 4

 المتوسطة األولى بعرعر المتوسطة االولى بالنجيل تاريخ منى  موسى  عبداهلل  مطلق 2

 المتوسطه االولى بالفارعة االبتدائية االولى بأبو راكة تاريخ مزنه  معتق  صياح   البلوى 4

 المتوسطة األولى بعرعر تاريخ دالل  مسعد  عيد  البلوى 1
متوسطة ام المؤمنين خديجه 

 بوقير

 المتوسطة االولى بالنجيل المنقوالت الى العال م تاريخ نوال عبداهلل صالح البلوي 1

 االبتدائيه االولى بالبليطيح االبتدائيه األولى  بالنشيفة تاريخ ساره  عبداهلل  محمد  البلوى 6

 االبتدائية االولى بأبو راكة اإلبتدائية األولى بأم ضباع تاريخ ليلى  فهد  حمدان  البلوى 7

 اإلبتدائية األولى بأم ضباع الثانوية األولى بأبي راكة تاريخ ناديا  خلف  حمود  البلوي 8

 المتوسطة الثانية  بالعال المتوسطة األولى بسيل ثربة جغرافيا نوير  صالح  سالمة  البلوى 9

 المتوسطة األولى بسيل ثربة المنقوالت الى العال م جغرافيا منيرة مقبل بشير العنزي 41

 

 ) الرياضيات (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص المعلماسم  م

 الثانوية االولى العذيب المنقوالت الى العال ث رياضيات أماني أحمد سليمان البوشي 4

 الثانويةا ألولى بالعال المنقوالت الى العال ث رياضيات لطيفه نواش نازل العنزي 2

 الثانوية االولى بالجديدة المنقوالت الى العال ث رياضيات امينه عائش جازي العنزي 4

 الثانوية االولي بالجو المنقوالت الى العال ث رياضيات ايمان احمد ناصرحسين 1

 المتوسطة األولى بعرعر المتوسطةاالولىبالجديدة رياضيات نجالء غازي واصل المرواني 1

 المتوسطة االولى بالجديدة المتوسطةالثانيةبأبوراكة رياضيات اريج سالم محمد التويم 6

 المتوسطة الثانية بأبوراكة المتوسطةاألولىبالنشيفه رياضيات حمده خضر سالم العطوي 7

 المتوسطة األولى بالبريكة المتوسطةاالولىبالنجيل رياضيات هنادي داود سليمان الجابري 8

 المتوسطة االولى بالجديدة المنقوالت الى العال م رياضيات عيده حسن سالم الزهراني 9

 المتوسطة االولى بالنجيل المنقوالت الى العال م رياضيات نسرين مصطفى علي الشعالن 41

 المتوسطة األولى بأبوراكة المنقوالت الى العال م رياضيات زينب عمران علي النخلي 44



 االبتدائية االولى بالعال االبتدائيةاألولىلتحفيظالقرآن رياضيات عفاف بنت سليمان بن محمد صقير 42

 االبتدائية الثامنه بالعال االبتدائيةاألولىلتحفيظالقرآن رياضيات انتصاربنت محمد بن مبارك العنزي 44

 االبتدائيةاألولى لتحفيظ القرآن االبتدائيةالثامنهبالعال رياضيات صفاء محمد احمد اليوسف 41

 االبتدائيهالخامسهبالعال رياضيات فليحي الشمرينورة بركة  41
االبتدائيةالثانيه لتحفيظ 

 القرآنالكريم

 االبتدائيه الخامسه بالعال اإلبتدائيةاألولىبأمضباع رياضيات فاطمه مرهق فضي العنزي 46

 رياضيات عواطف احم دمحمد ودعان 47
االبتدائيةاالولى لتحفيظ القران الكريم     

 بأبوراكة
 االبتدائيةاألولى لتحفيظ القرآن

 االبتدائيةاالولى بالجديدة رياضيات مزنه عواد سالمه العنزي 48
االبتدائيةاألولى بوقيروادي 

 الجفار

 االبتدائية األولى بالبالطة المنقوالت الى العال ب رياضيات ريم عبداهلل عمر عبدالكريم 49

 

 ) العلوم (

 المدرسة المنقول إليها المنقول منهاالمدرسة  التخصص اسم المعلم م

 االبتدائية االولى بالعال االبتدائية األولى بالبالطة علوم فوزيه عياد حميد البلوى 4

 االبتدائية األولى بثربة االبتدائية األولى بالجو علوم عبدالكري مزيد العنزي انتصار 2

 االبتدائية األولى بأبي زرائب بأبي خريطاالبتدائية األولى  علوم ناديه فريج قرينيس العنزي 4

 االبتدائية األولى بأبي خريط االبتدائية الثانيةبأبوراكة علوم اماني عبدالوهاب ابراهيم الصبحي 1

 االبتدائية الثانية بأبوراكة المنقوالت الى العال ب علوم نورة سليمان مرزوق البلوي 1

 المتوسطة الثانية  بالعال الثانوية االولى بالعذيب علوممحضر مختبر  حنان  احمد  محمد  ودعان 6

 ) التربية الخاصة ( 

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 االبتدائيه الخامسه بالعال المنقوالت الى العال ب نطق ابتسام عبداهلل محسن الجهني 4

 برنامج التربية الفكريه متوسط برنامج التربية الفكرية فكري انوار   سالم   فرحان  العنزي 2

 برنامج التربية الفكرية المنقوالت الى العال ب فكري عائشه ابراهيم بن معزي البلوي 4



 االبتدائية الثانية بالعال االبتدائية االولى بالجديدة صعوبات تعلم ضحى  سمحان  عبدالرحمن  الدوسري 1

 

 ) المكتبات (

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص المعلماسم  م

 الثانوية االولى بالعذيب الثانوية األولى بالحجر مكتبات اريج عويضه محمد الجهني 4

 

 ) نبات ( 

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية األولى بأبي راكة العالثالمنقوالت الى  نبات امنه علي مسيب البلوي 4

 

 

 ) فنية(

 المدرسة المنقول إليها المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية الثانية بالعال المتوسطة االولى بالجو فنية حنان  عبيداهلل  ناجي  الذروي 4

 

 ) نفس (

 إليها المدرسة المنقول المدرسة المنقول منها التخصص اسم المعلم م

 الثانوية الرابعة بالعال الثانوية االولى بالعذيب نفس نوير  سليمان  بطيحان  العرادي 4

 

 


