
بٌان بالمنقولٌن من الكادر اإلداري إلى التعلٌمً

رقمهالمستوىالتخصصالتوجٌه جهةانمسمًرقمها المرتبةالسابقة الجهةالموظف اسمم

532371الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي المع رجالاداري مساعد6225699عسٌرالطلحً حسٌن مرزوق ابتسام1

532180الرابععربً ثانوي الجوفإداري مساعد6117957المنورة المدٌنة السهلً سلٌم بن رجاء بن احمد2

532181الرابععربً ثانوي الشمالٌة الحدودإداري مساعد6116220المنورة المدٌنة الصبحً سالمه رده احمد3

532377الرابعمنزلً اقتصاد ابتدائً حائلاداري مساعد636384المدٌنةالحجٌري محمد بن عبدهللا بنت اروى4

532378الرابعأحٌاء ثانوي القوٌعٌةاداري مساعد6220396الشرقٌهمهنا آل مهدي بن عٌسى اروى5

532381الرابعفنٌة ابتدائً عبٌدة سراةاداري مساعد6220041الرٌاضالخضٌري صالح محمد اروى6

532389الرابعأحٌاء ثانوي الدوادمًاداري مساعد654577الجوفالعوٌضه موسى فهد افراح7

532391الرابععربً ثانوي نجراناداري مساعد662715الرسالحربً عبدالرحمن بدر البندري8

532397الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي القصٌماداري مساعد648125الرسالمجماج عبدهللا صالح امنه9

532407الرابعدٌن ثانوي النماصاداري مساعد6226534عسٌرمرضً آل حارث حنٌش اٌمان10

532337الرابعتعلم صعوبات ابتدائً بٌشةاداري مساعد662550الرٌاضالماضً محمد ناصر أحالم11

532357الرابعكٌمٌاء ثانوي اللٌثاداري مساعد657629جدهالغامدي معٌض عبدهللا أمان12ً

532359الرابعدٌن ثانوي الشرقٌةاداري مساعد655546الشرقٌهالشمري مطنً عاٌد أمل13

532366الرابعدٌن ثانوي القنفذةاداري مساعد6229169الطائفالقرشً علً محمد أمل14

532408الرابعدٌن ثانوي بٌشةاداري مساعد647689الطائفالعتٌبً زابن سالم بدرٌه15

532185الرابععربً ثانوي القوٌعٌةإداري مساعد6116408المكرمة مكة الحربى بخٌت بن على بسام16

532410الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي بٌشةاداري مساعد661635جٌزانالخامري محمد منصور تغرٌد17

532422الرابعكٌمٌاء ثانوي االفالجاداري مساعد78754الرٌاضالصغٌر محمد عبدالرحمن تهان18ً

532464الرابعدٌن ثانوي المخواةاداري مساعد6223341مكةالزهرانً هللا ضٌف بن معٌض ثرٌا19

532187الرابعإدارة ثانوي القرٌاتإداري مساعد6114434الشرقٌة دروٌش علً بن احمد بن جعفر20

532465الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي عبٌدة سراةاداري مساعد6228838جدةمحمد علً صالح جلٌله21

532467الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي بٌشةاداري مساعد6229596تبوكالشهرانً مناحً سعد جواهر22

532477الرابععربً ثانوي الشمالٌة الحدوداداري مساعد659019الدوادمًالرشٌدي الخمٌلً ناصر سعود جواهر23

532482الرابععربً ثانوي الشمالٌة الحدوداداري مساعد662640الرٌاضالعتٌبً فالح صالح جواهر24

532485الرابعإنجلٌزي ثانوي القرٌاتاداري مساعد652009الرٌاضالعمر عبدالرحمن عبدالعزٌز جواهر25

532488الرابعأحٌاء ثانوي القوٌعٌةاداري مساعد658835الرٌاضالعتٌبً طلق بن مطلق جوزاء26

532496الرابعأطفال رٌاض أطفال الزلفًطلبة مراقب6204912الرٌاضالعتٌبً مستور سلطان حصه27

532502الرابعأحٌاء ثانوي القوٌعٌةاداري مساعد654888الرٌاضالقشعمً عبدهللا بن محمد حصه28

532188الرابعحاسب ثانوي عفٌفإداري مساعد6118154المنورة المدٌنة العوفً روٌبح بن ناجً حمد29

532513الرابعدٌن ثانوي الجنوب ظهراناداري مساعد6226624عسٌرالعطوي سلٌمان راشد حنان30

532515الرابعدٌن ثانوي ٌنبعاداري مساعد6220412مكهالمحمادي سلٌمان عٌد حنان31

532193الرابععربً ثانوي الرٌاضإداري مساعد6114823الرٌاض حمدي ٌحٌى احمد خالد32

1



بٌان بالمنقولٌن من الكادر اإلداري إلى التعلٌمً

رقمهالمستوىالتخصصالتوجٌه جهةانمسمًرقمها المرتبةالسابقة الجهةالموظف اسمم

532197الرابععربً ثانوي الرٌاضمساعد إداري6116397 مكة المكرمةخانذ به مبارك به كهُب انعصُم33ً

532211الرابععربً ثانوي بٌشةمساعد إداري6115726 مكة المكرمةخانذ سعُذ راشذ انصاعذ34ٌ

532518الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي المهداداري مساعد659657ٌنبعالعلونً عجٌل بن سوٌلم دالل35

532520الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي حائلاداري مساعد658843ٌنبعالجهنى عوٌض عوض رانٌه36

532523الرابععربً ثانوي بٌشةاداري مساعد648439المخواةالزهرانً احمد بن سعٌد رحمه37

532524الرابعرٌاضٌات ثانوي بٌشةاداري مساعد651404الباحةالزهرانً سالم شداد رحمه38

532528الرابععربً ثانوي بٌشةاداري مساعد657952الطائفالنمري محمدعلى محسن رضى39

532530الرابعدٌن ثانوي ٌنبعاداري مساعد653312المدٌنةالصبحً مبارك احمد رقٌه40

532531الرابعفنٌة ابتدائً الشمالٌة الحدوداداري مساعد6219508الرٌاضالحازمً عوده بن سالم روٌده41

532534الرابعفٌزٌاء ثانوي ٌنبعكاتب636334عسٌرالشرٌف ٌحً بن محمد رٌم42

532539الرابععربً ثانوي بٌشةكاتب634828المخواةالغامدي علً بن محمد زهره43

532542الرابععربً ثانوي الشمالٌة الحدوداداري مساعد83457الشرقٌهالخالدي عبدالمحسن بن عبدهللا ساره44

532543الرابعدٌن ثانوي بٌشةاداري مساعد661548الطائفالسبٌعً طرٌخم ابن غصن ساره45

532214الرابععربً ثانوي بٌشةمساعد إداري6113374 مكة المكرمةسامً به سانم به سالمه انصاعذي46

532320الرابعحاسب ثانوي عفٌفمساعد إداري6117345 جدةسامً محمذ هىُذي انجذعاو47ٍ

532545الرابعدٌن ثانوي القنفذةاداري مساعد661805جدهالربعً احمد عبده سعدٌه48

532220الرابعحاسب ثانوي الشرقٌةمساعد إداري6118733 مكة المكرمةسهطان احمذ حسه انسهراو49ٍ

532549الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي المهداداري مساعد6222393مكهالزهرانً سالم بن على سمٌره50

532553الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي ٌنبعاداري مساعد6223561جدهالمعدي عالهللا محمد سناء51

532555الرابععربً ثانوي الشمالٌة الحدوداداري مساعد648584القصٌمالحربً جاٌز محمد شعاع52

532558الرابععربً ثانوي بٌشةاداري مساعد6225850عسٌرالشهرانً عامر عبدهللا صالحه53

532559الرابععربً ثانوي تبوكاداري مساعد661898جدة السبٌعً فهٌد سلمان صٌته54

532560الرابعحاسب ثانوي المهدكاتب631885الشرقٌة المنطقة باداود عبدهللا بن ٌسلم ضحى55

532221الرابعحاسب ثانوي نجرانمساعد إداري6118280 الطائفطالل مبارك بخُت انحارث56ٍ

532566الرابععربً ثانوي الشمالٌة الحدوداداري مساعد658690القصٌم المطٌري عتٌق بن مرزوق عاٌشه57

532563الرابعدٌن ثانوي القصٌماداري مساعد660366الخرج الحربً معزي بن حنٌان عائشه58

532224الرابععربً ثانوي بٌشةمساعد إداري6115427 الطائفعبذانحكُم عبذانرزاق هىَم انمطُر59ٌ

532231الرابعحاسب ثانوي بٌشةمساعد إداري6117222 جدةعبذانرحمه محمذ به صانح انغامذ60ٌ

532233الرابعحاسب ثانوي نجرانمساعد إداري6116901 عسٌرعبذانرحمه محمذ به عىضه االسمر61ٌ

532236الرابعدٌن ثانوي الشرقٌةمساعد إداري6116769 المهدعبذانرحمه واصم بهُهُذ انمطُر62ٌ

532237الرابععربً ثانوي نجرانمساعد إداري6112891 عسٌرعبذهللا ابراهُم عهٍ عسُر63ٌ

532238الرابعحاسب ثانوي نجرانمساعد إداري6116885محاٌل عبذهللا سعُذ مشبب االحمر64ٌ
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532240الرابعحاسب ثانوي االحساءمساعد إداري6116900 عسٌرعبذهللا عهً ابه عهٍ آل صبحان65

532241الرابعحاسب ثانوي بٌشةمساعد إداري6116860 عسٌرعبذهللا محمذ به احمذ آل مسهظ66

532264الرابعحاسب ثانوي عفٌفمساعد إداري6117268 جدةعبذانمجُذ ابراهُم عبذانهطُف سُت67

532266الرابععربً ثانوي القوٌعٌةمساعد إداري6116365 المدٌنة المنورةعبذانمحسه عبذهللا مغهٍ انحرب68ٍ

532273الرابعتربُة اجتماعُة ووطىُة ثانوي حفرالباطنمساعد إداري6114332 الشرقٌةعهٍ عبذانكرَم عبذهللا محفىظ  انجش69ٍ

532279الرابععربً ثانوي نجرانمساعد إداري6116896 عسٌرعهٍ عىض محمذ آل عضُذ70

532284الرابعحاسب ثانوي الغاطمساعد إداري6118627 المدٌنة المنورةعهٍ وخُالن مرَشُذ انسهه71ٍ

532568الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي القصٌماداري مساعد634123البكٌرٌة المحسن محمد صالح عنان72

532569الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي القنفذةاداري مساعد650349جده الشرٌف زٌد حامد غاده73

532571الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي الباحةاداري مساعد661307المكرمة مكة الوذٌنانً عبداللطٌف بن صالح غاده74

532573الرابعفٌزٌاء ثانوي الدواسر وادياداري مساعد6221619جده ابوحمره مصطفى بن عبدهللا غاده75

532575الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي القصٌماداري مساعد634122البكٌرٌة الشمالً محمد براهٌم غالٌه76

532325الرابعحاسب ثانوي عفٌفمساعد إداري6117304 جدةفارش مرشىد سعذ انصاعذ77ٌ

532577الرابعمكتبات ثانوي تبوكاداري مساعد646857المخواة الزهرانً الشدوي محمد صالح فاطمة78

532580الرابعأحٌاء ثانوي الدوادمًاداري مساعد658598الشرقٌة المنطقة الزعبً سطام بن مبارك فاطمه79

532581الرابعإنجلٌزي ثانوي حائلطلبه مراقب632148البكٌرٌة الثنٌان صالح محمد فاطمه80

532576الرابعدٌن ثانوي الشرقٌةاداري مساعد6103580الطائف القثامً ذٌبان ابن عواض فائزه81

532582الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي عبٌدة سراةاداري مساعد6229031جازان جذمً احمد حسن فتحٌة82

532583الرابعدٌن ثانوي حائلاداري مساعد644977حائل الرشٌدي فرج فرحان فدوه83

532301الرابعحاسب ثانوي الغاطمساعد إداري6118565 المدٌنة المنورةفهذ عبذانرحمه وائف انبذراو84ٍ

532308الرابعحاسب ثانوي بٌشةمساعد إداري6116880 عسٌرفهذ عهٍ عبذهللا عسُر85ٌ

532585الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي الباحةاداري مساعد6222327المكرمه مكه الزهرانً معٌض احمد فوزٌه86

532309الرابععربً ثانوي القوٌعٌةمساعد إداري6116457 مكة المكرمةفُصم عبذانرحمه به مىسً انسهراو87ٍ

532311الرابعحاسب ثانوي الدوادمًمساعد إداري6118582المدٌنة المنورةكرَم عبُذ عىاد انجهى88ً

532586الرابعكٌمٌاء ثانوي الدوادمًاداري مساعد648434الشرقٌة القحطانً سالم بن عبدالرحمن لٌلى89

532587الرابعمنزلً اقتصاد ثانوي الطائفاداري مساعد646316تبوك الشرٌف محمود عبدالرحمن ماجده90

532312الرابعدٌن ثانوي الشمالٌة الحدودمساعد إداري6115364 الطائفمجذٌ عبذانمعُه عىض انثبُت91ٍ

532313الرابعحاسب ثانوي االحساءمساعد إداري6117510 الخرجمحمذ سانم عبذهللا انجىف92ٍ

532624الرابعأحٌاء ثانوي المهداداري مساعد648373الجوف الروٌلً سماح مكازي مرٌفه93

532633الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي بٌشةاداري مساعد6223955المنوره المدٌنه الحربً منور الحمٌدي مرٌم94

532639الرابععربً ثانوي بٌشةاداري مساعد647953الطائف البقمً هندي زبار مشاعل95

532641الرابعمنزلً اقتصاد ابتدائً حائلاداري مساعد6223084المنوره المدٌنه الردادي غنام بن عبدالعزٌز مشاعل96
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532642الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي الدوادمًاداري مساعد661314القصٌم الحربً ناصر نافع مضاوي97

532649الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي ٌنبعاداري مساعد662604المنورة المدٌنة الصبحً مخٌضٌر بن سعٌد منال98

532656الرابعمنزلً اقتصاد ابتدائً المهداداري مساعد652940المنورة المدٌنة الرحٌلً معزي عواض منال99

532663الرابععربً ثانوي تبوكاداري مساعد659822ٌنبع المٌلبى خلٌف مسعد منال100

532712الرابعدٌن ثانوي الدوادمًاداري مساعد6219371الرٌاض المناع حمد عبدهللا منٌره101

532720الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي الدوادمًاداري مساعد6219977الرٌاض الشهرانً فاٌز علً منٌره102

532736الرابعأحٌاء ثانوي الدواسر وادياداري مساعد6225012الشرقٌه العقٌل سعد عبدهللا موزه103

532315الرابعحاسب ثانوي االحساءمساعد إداري6118527 المدٌنة المنورةمىسً عبُذ عبذهللا انرشُذ104ٌ

532739الرابعدٌن ثانوي بٌشةاداري مساعد6222070الطائف الثمالً علً عٌضه نادٌه105

532316الرابعتربُة اجتماعُة ووطىُة ثانوي تبوكمساعد إداري644224 المدٌنة المنورةواَف به صانح به وافع انرشُذ106ٌ

532751الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي المع رجالاداري مساعد661859صبٌا همامً حسٌن علً نعمه107

532755الرابععربً ثانوي نجراناداري مساعد6222087المكرمه مكه الٌمانً محمد حمزه نهله108

532756الرابععربً ثانوي تبوكاداري مساعد636448المنورة المدٌنة الصبحً محمدحامد راشد نهى109

532757الرابعدٌن ثانوي النماصاداري مساعد662465جدة القحطانً ثواب شارع نوره110

532778الرابعكٌمٌاء ثانوي اللٌثاداري مساعد652904جدة الزهرانً مستور بن عبدالخالق نوره111

532779الرابععربً ثانوي الشمالٌة الحدوداداري مساعد661761القصٌم الباحوث صالح عبدهللا نوره112

532816الرابعدٌن ثانوي القنفذةكاتب635167الباحة الزهرانً أحمد عطٌه نوره113

532831الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي عبٌدة سراةاداري مساعد653566عسٌر الشهري علً فاٌز هدى114

532855الرابعأحٌاء ثانوي القصٌماداري مساعد663029القصٌم الحربً سعود مروي هدى115

532850الرابعإنجلٌزي ثانوي القرٌاتاداري مساعد658375الرٌاض البرٌك مبارك فهد هدي116

532856الرابعدٌن ثانوي الدوادمًاداري مساعد663419الرٌاض العتٌبً مضحً فٌصل هند117

532858الرابعدٌن ثانوي ٌنبعاداري مساعد652868جدة التوٌم محمد صالح هٌا118

532862الرابعووطنٌة اجتماعٌة تربٌة ثانوي عبٌدة سراةاداري مساعد6226724عسٌر القحطانً ٌحً عوض وفاء119
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