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 هـ1441/ 1440للعام الدراسي مبكتبي خليص ورابغ  الوكالء املرشحون لقيادة  املدارس 
 المكتب المرحلة المدرسة المرشح لقيادتها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

عبدالمغني حمزة  الصحفي رمزي  1  خليص ابتدائي اإلمام البخاري خليص ابتدائي موسى بن نصير 

 خليص م + ث م/ث البريكة خليص ابتدائي أسد الجزيرة عبدالحميد عون عائض الرايقي  2

 رابغ ابتدائي المازنية رابغ ابتدائي المازنية صالح عتيق فالح الزبالي  3

يقيأحمد عبد الخالق عبد الولي الرا  4  رابغ ابتدائي أبي سعيد الخدري رابغ ابتدائي أبي سعيد الخدري 

 خليص ابتدائي نهاوند خليص ثانوي خليص  عبدالوهاب عبدالهادي الصعيدي  5

 خليص م + ث م/ث غران خليص م + ث غران هاني عبدالمحسن الحسن الصعيدي  6

7  
ابن الهيثمو خليص محمد غازي حسين المغربي د و م/ث ب المقدا خليص م+ ث 

 الخوار
 خليص مجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  

 

 

 

              

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 

 )بنين (لجنة القيادات املدرسية 

 

 

3 

 هـ1441/ 1440للعام الدراسي :  حركة قادة املدارس احلكومية

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الجنوب ابتدائي ابن رشد الجنوب متوسط حراء سعيد مفلح علي الدرعاني  1

 الجنوب ابتدائي سليمان  بن عبد الملك الجنوب ابتدائي زيد بن الخطاب هيم سعيد الزهرانيحسين ابرا  2

 الجنوب ابتدائي سلمان الفارسي الجنوب ابتدائي اإلمام نافع محمد عبدهللا محمد االحمري  3

 نوبالج ابتدائي اإلمام نافع الجنوب ابتدائي أبوعبيدة عامر بن الجراح عبدهللا صالح صالح الشهري  4

 الجنوب ابتدائي ثابت بن قيس الجنوب ابتدائي طارق بن زياد فيصل حسين عبده معافا  5

 الجنوب متوسط اليرموك الجنوب متوسط عكاظ زبير عبدهللا سعيد سيت  6

 الجنوب متوسط عكاظ الجنوب متوسط اليرموك بلغيث احمد بلغيث السميري  7

 الجنوب متوسط حراء بالجنو ثانوي ابن حجر فيصل ناصر محمد الزهراني  8

 الجنوب متوسط ابن سينا الجنوب متوسط المعتصم باهلل يوسف سيف عويضة السلمي  9

 الجنوب ثانوي ابن حجر الجنوب ابتدائي سلمان الفارسي سعد صالح سعد القرني  10

 الشرق ابتدائي عزالدين القسام الشرق ابتدائي ابن زيدون صالح علي مسفر الغامدي  11

 الشرق ابتدائي ابن زيدون الشرق ابتدائي أبي تمام ماعيل جوهرجيهاني محمد اس  12

 الشرق ابتدائي الحسن بن سفيان الشرق ابتدائي قطبة بن عامر معيض شرقي مبارك الغامدي  13

 الشرق ابتدائي األمين الشرق ابتدائي الحسن البصري عبدالرزاق عبدالرحمن عون السلمي  14

 الشرق ابتدائي يحي بن اكثم الشرق ابتدائي لقسامعزالدين ا فالح طلق فالح المطيري  15

 الشرق ابتدائي الحجاج بن يوسف الشرق ابتدائي األمين حسن محمد عامر الشهري  16

 الشرق ابتدائي أبي تمام الشرق ابتدائي الحارث بن نوفل أحمد مطيع هللا عبدربه السلمي  17

 الشرق ابتدائي نعكاشة بن محص الشرق متوسط األمين أحمد علي حسن المالكي  18

 الشرق ثانوي مؤته الشرق ابتدائي عكاشة بن محصن فهد الحميدي مفلح السبيعي  19

 الشرق متوسط األمير فواز الشرق متوسط قرطبة عبدهللا نحاوي طفيالن السلمي  20

 الشرق متوسط األمين الشرق ثانوي أبي مسلم الخراساني نايف حميد حماد السفياني  21

 الشرق ثانوي طليطلة الشرق ثانوي أبي اسحاق امديخالد زياد أحمد الغ  22

 الشرق ثانوي أبي اسحاق الشرق ثانوي مؤته توفيق عبدالعزيز الرايقي  23

 الشرق ابتدائي قطبة بن عامر الشرق متوسط عمير بن الحمام عبدربه عبدالناصر الزهراني  24

 الشمال ابتدائي )م( لبصري والخليفيابو عمرو ا الشمال متوسط معن بن زائدة محسن دخيل عبدهللا الشهري  25
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 هـ1441/ 1440للعام الدراسي :  حركة قادة املدارس احلكومية

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الشمال متوسط زيد بن عمير الكندي الشمال ثانوي مجمع السالمة علي احمد حسين الزهراني  26

 الصفا متوسط خالد بن فهد الصفا متوسط االمام الذهبي عبدهللا سعد علي الوهابي  27

 الصفا ويثان الرحمانية الصفا متوسط خالد بن فهد حسين عيدان حسين الوادعي  28

 النسيم ابتدائي الحرمين النسيم ابتدائي عمار بن ياسر عبد الباسط فيصل الجبرتي  29

 النسيم ابتدائي القرطبي النسيم ابتدائي انس بن الحارث بدر محمد علي العمري  30

 النسيم ابتدائي مصعب بن عمير النسيم ابتدائي القرطبي عبد هللا حسين الغامدي  31

 النسيم متوسط الثغر النسيم ابتدائي مصعب بن عمير رانيبدر عبد العزيز الزه  32

 النسيم متوسط جبل النور النسيم متوسط السعودية إبراهيم محمد صالح شبيلي  33

 النسيم ثانوي الفضيل بن عياض النسيم متوسط اوس بن الصامت رافع محمد حسن القرني  34

 النسيم ثانوي مام عبد هللا بن سعوداإل النسيم متوسط جبل النور صالح خضران عبدهللا المالكي  35

 النسيم ثانوي نهاوند النسيم ثانوي اإلمام عبد هللا بن سعود علي عبدهللا احمد الغامدي  36

 الوسط ابتدائي النموذجية األولى الوسط ابتدائي ابي الدرداء مبارك عبد المعين مبارك الشريف  37

 الوسط ابتدائي سيبويه طالوس ثانوي عمر بن الخطاب احمد عثمان احمد الفقيه  38

 الوسط ابتدائي الخيف الوسط متوسط المروة سعيد ضيف هللا محمد السهيمي  39

 الوسط ابتدائي الرياض الوسط ابتدائي سيبويه محمد عبد هللا محمد القرني  40

 الوسط ابتدائي عمر بن الخطاب الوسط ثانوي األبناء بالدفاع الجوي علي  عبدهللا بلهوش األحمدي  41

 الوسط ابتدائي ابي الدرداء الوسط ثانوي الزهراوي مد عبد القادر محمد الزهرانيأح  42

 الوسط متوسط الملك فهد الوسط متوسط ابن كثير طالل جمعان مفرح الزهراني  43

 الوسط ثانوي اشبيلية الوسط ثانوي عرفات ظافر جاري محمد القرني  44

 الوسط ثانوي ن الخطابعمر ب الوسط ابتدائي الخيف خالد زاهر أحمد الشهري  45

 الوسط ثانوي عرفات الوسط ابتدائي عمر بن الخطاب سلطان عوض غرم هللا الشهري  46

 الوسط ثانوي األبناء بالدفاع الجوي الوسط متوسط اإلمام الشعبي عبد هللا محمد مبارك الشمراني  47

 خليص ابتدائي تحفيظال  خليص م +ث م خليص و ث ابن الهيثم بسام عبدالعزيز عبدالقادر المغربي  48

 خليص ثانوي ث الطلعة خليص م م أم الجرم محمد نويهر عمران الصبحي  49
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 هـ1441/ 1440: حركة وكالء املدارس احلكومية للعام الدراسي

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الجنوب ابتدائي ابن رشد الجنوب ابتدائي جية الخامسةالنموذ سعد مشهور عبدهللا الغامدي  1

 الجنوب ابتدائي الملك عبدالعزيز الجنوب ابتدائي ابن رشد علي محمد أحمد الشهري  2

 الجنوب ابتدائي بدر الجنوب ابتدائي الخوارزمي رجب محمد حسين سحاري  3

 الجنوب ئيابتدا الواقدي الشرق ابتدائي البيهقي إبراهيم مطر محمد الزهراني  4

 الجنوب ابتدائي ثابت بن قيس الشرق ابتدائي الكرامة علي حامد علي السهيمي  5

 الجنوب ابتدائي سلمان الفارسي الجنوب ابتدائي سعد بن أبي وقاص إبراهيم يحيى سهيل العقيلي  6

 الجنوب ابتدائي همام بن الحارث الجنوب ثانوي اإلبراهيمية رافع رشاش رافع الزهراني  7

 الجنوب ابتدائي سعيد بن المسيب الجنوب ابتدائي الواقدي د سعدون جويبر الجدعانيمحم  8

 الجنوب ابتدائي عامر بن الجراح ةأبو عبيد الجنوب ثانوي ابن البيطار عبداالله زايد سليمان المعلوي  9

 الجنوب ابتدائي سعد بن أبي وقاص الجنوب ابتدائي الواقدي مران عطيه جويبر الجدعاني  10

 الجنوب ابتدائي قتادة بن زيد الجنوب ثانوي االبراهيمية بدالهادي عبدالرحمن علي الشمرانيع  11

 الجنوب ابتدائي النموذجية الخامسة  الجنوب ابتدائي عبدهللا بن رواحه عبد هللا حسين علي ال عذبة   12

 الجنوب متوسط األبناء الجنوب ثانوي األبناء عبدهللا سعد أحمد  الشكلية  13

 الجنوب متوسط الملك عبدهللا الجنوب متوسط البحر األحمر محمد علي الشهريعلي   14

 الجنوب متوسط البحر األحمر الجنوب ابتدائي الخوارزمي ممدوح بن سعيد بن محمد الغامدي  15

 الجنوب ثانوي زيد بن سهل الجنوب ثانوي االبراهيمية فيصل محمد سعد الغامدي  16

 الجنوب ثانوي ابن البيطار الجنوب ثانوي جرابن ح محمد مصلح فايز البركاتي  17

 الجنوب ثانوي األبناء الجنوب متوسط األبناء سعود محمد صالح الغامدي  18

 الجنوب ثانوي اإلبراهيمية الجنوب متوسط معاوية بن أبي سفيان تركي  صالح زبن العتيبي  19

 الجنوب يثانو الفيصل الجنوب ابتدائي أبوبكر الصديق أيمن عسيكر حابر السلمي  20

 الجنوب ثانوي حطين الجنوب ثانوي الفيصل عبدالمحسن عايض عبدربه السلمي  21

 الجنوب م+ ث اإلمام حفص الجنوب ابتدائي بدر أحمد محمد إبراهيم العاطفي  22

 الشرق ابتدائي عبدهللا بن طارق الشرق ابتدائي حبيب بن زيد عجالن سعيد سعد الشهري  23

 الشرق ابتدائي عبدهللا بن عامر الشرق ابتدائي الل بن اميهه أحمد عبدهللا محمد الشيخي  24

 الشرق ابتدائي قيس بن عاصم الشرق ثانوي أبي مسلم الخراساني سعيد علي محمد الزهراني  25

 الشرق ابتدائي حبيب بن زيد الشرق ابتدائي عبدالرحمن الناصر حسان طالب عوده الجهني  26

 الشرق ابتدائي علي بن ابي طالب الشرق ثانوي لغافقيعبدالرحمن ا خالد محمد أحمد  الغامدي  27
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 هـ1441/ 1440: حركة وكالء املدارس احلكومية للعام الدراسي

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الشرق ابتدائي البيهقي الجنوب ابتدائي طارق بن زياد عبدهللا أحمد مصلح النخالي  28

 الشرق ابتدائي الكرامة النسيم ابتدائي مجمع الثغر ناصر مبارك محمد األحمري  29

 الشرق ابتدائي ينالتابع النسيم ابتدائي جبل الرحمه علي محمد علي العبيري  30

 الشرق متوسط غرناطة الشرق متوسط مسلمة بن عبدالملك سعيد أحمد محمد الغامدي  31

 الشرق متوسط قرطبة الشرق متوسط الشاطئ خالد عيدان عبدالرحمن الزهراني  32

 الشرق متوسط ابن الهيثم الشرق متوسط ضرار بن األزور عبدهللا محمد عبدالهادي الغامدي  33

 الشرق متوسط ضرار بن األزور الشرق متوسط ابن الهيثم جاد آل مجديبجاد محمد ب  34

 الشرق متوسط ضرار بن األزور النسيم متوسط مجمع الثغر مسفر محمد أحمد الغامدي  35

 الشرق متوسط محمد بن أبي بكر الشرق ثانوي عبدالرحمن الغافقي ضيف هللا حلسان الزهراني  36

 الشرق متوسط يزيد بن السكن الجنوب متوسط الصديقمجمع  جمعان عبدهللا غرم الزهراني  37

 الشرق ثانوي طليطلة الشرق ابتدائي أبي العتاهية علي أحمد محسن القرني  38

 الشرق ثانوي يزيد بن السكن الشرق ثانوي ثقيف عبدالرحمن عزيز مسعد السلمي  39

 الشرق ثانوي سعيد بن جبير الشرق متوسط األمين سعود سياف سعد القحطاني  40

 الشمال ابتدائي ابي أمامه الباهلي الشمال ابتدائي مجمع ابحر التعليمي عثمان محمد احمد الغامدي  41

 الشمال ابتدائي مجمع النور التعليمي الشمال ابتدائي النموذجية السابعة عادل صويلح عودة اللهيبي  42

 الشمال ابتدائي ر محمد بن سعودمجمع االمي الشمال ابتدائي مجمع الثغر التعليمي خالد سعيد صالح العمري  43

 الشمال ابتدائي أبي أمامه الباهلي الشمال ابتدائي مجمع النور التعليمي حسين محمد علي الغامدي  44

 الشمال ابتدائي عمير بن وهب الشمال ثانوي محمد بن أدريس عريمان مقعد حسن السبيعي  45

 الشمال ابتدائي مجمع النور التعليمي الشمال ابتدائي عبدالرحمن بن عوف نايف درويش عبدهللا الخميسي  46

 الشمال ابتدائي الطبراني الشمال ابتدائي الحسين بن علي فواز عبدهللا مثبت القريقري  47

 الشمال ابتدائي الحسين بن علي الشمال ابتدائي الطبراني فكري محمد راجى صعيدي  48

 الشمال متوسط مجمع ابحر التعليمي الشمال متوسط االمام ورش تحفيظ أحمد عبدالرحمن عبدهللا القريقري  49

 الشمال متوسط مجمع االمير محمد بن سعود الشمال متوسط مجمع ابحر التعليمي خالد محمد صالح الشعبان  50

 الشمال ثانوي مجمع ابحر التعليمي الشمال ثانوي مجمع األمير سلطان التعليمي عبدالرحمن مسلم سليمان الطويرقي  51

 الشمال ثانوي مجمع األمير سلطان  الشمال ثانوي أم القرى الجحدلي حسن حميد حمادي  52

 الشمال ثانوي مجمع السالمة التعليمي الشمال ثانوي مجمع االمير محمد بن سعود فواز عبدالمحسن حسن الشيخ  53

 الشمال ثانوي بدر الشمال ثانوي أم القرى عادل أحمد محمد االمام  54
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 هـ1441/ 1440: حركة وكالء املدارس احلكومية للعام الدراسي

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الشمال ثانوي بدر الشمال ثانوي ن الوليدخالد ب محمد ماضي محمد الشريف  55

 الشمال ثانوي خالد بن الوليد الشمال ثانوي مجمع السالمة التعليمي بندر صالح عوضه ال شعير الغامدي  56

 الشمال ثانوي أم القرى الشمال ثانوي مجمع االمير سلطان  عبدالعزيز عبدهللا هاشم الزهراني  57

 الشمال ثانوي أم القرى الشمال ويثان بدر محمد مبارك محمد الدوسري  58

 الشمال ثانوي محمد بن القاسم الشمال ثانوي مجمع أبحر التعليمي بندر ابراهيم عبدهللا بخاري  59

 الشمال ثانوي مجمع الثغر بالخالدية  الشمال متوسط مجمع الثغر بالخالدية  فهد سعيد محمد الشهراني   60

 الصفا ابتدائي القيسي الصفا تدائياب شداد بن أوس أحمد عطية أحمد الغامدي  61

 الصفا ابتدائي عبادة بن الصامت الصفا ابتدائي عقبة بن نافع صويلح حامد  الحارثي  62

 الصفا ابتدائي المنصورية الصفا ابتدائي النموذجية الثالثة  رياض عطا هللا غنام الحربي   63

 الصفا ابتدائي عامر  مالك بن الصفا متوسط عمرو بن أمية  سعد عواض لفاي المطيري   64

 الصفا ابتدائي االسكان الثالثة الصفا ابتدائي عمير بن سعد محمد ابراهيم  الجدعاني  65

 الصفا ابتدائي الثالثةنموذجية لا الصفا ابتدائي االسكان الثالثة خالد علي شريم الزهراني  66

 الصفا ائيابتد شداد بن أوس الصفا ابتدائي جعفر بن أبي طالب صالح محمد مفرح الخشرمي  67

 الصفا ابتدائي معن بن عدي الجنوب ابتدائي طيبة سعيد عثمان أحمد الغامدي  68

 الصفا ابتدائي عمير بن سعد الصفا ابتدائي المهاجرين صديق عبدهللا الغامدي  69

 الصفا ابتدائي األمير متعب الصفا ابتدائي معن بن عدي أنس سعيد  علي الغامدي  70

 الصفا ابتدائي عقبة بن نافع الصفا ابتدائي س بن النضرأن سعيد سالم سعيد الغامدي  71

 الصفا ابتدائي جعفر بن أبي طالب الصفا ابتدائي معن بن عدي طاهر طويهر غنيم  الحربي  72

 الصفا ابتدائي معن بن عدي الوسط ابتدائي سيبويه محمد حسن ظافر العمري  73

 الصفا ابتدائي شيبة بن عثمان الصفا متوسط يزيد بن المنذر علي عطية علي الزهراني  74

 الصفا ابتدائي المنصورية الجنوب ابتدائي السعودية أحمد سعيد عيد الزهراني  75

 الصفا ابتدائي المهاجرين النسيم ابتدائي مالك بن أنس علي سعيد مبارك الزهراني  76

 االصف ابتدائي ابن الجزري النسيم ابتدائي تحفيظ ابن كثير عياد دخيل هللا المرعشي  77

 الصفا ابتدائي أنس بن النضر الوسط ابتدائي الصفا عبدالباري اسماعيل قاضي  78

 الصفا ابتدائي معن بن عدي الشمال ابتدائي اليمامة ضيف هللا عبدهللا الزهراني  79

 الصفا متوسط خالد بن سلطان الصفا ثانوي عبدهللا بن أنيس عايض سعد عايض  القرني  80

 الصفا متوسط المدينة المنورة الصفا متوسط ر نايفاالمي احمد جميل صالح فخران  81
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 هـ1441/ 1440: حركة وكالء املدارس احلكومية للعام الدراسي

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الصفا ثانوي عوف بن مالك الصفا متوسط عمرو بن أمية الغامدييحيى  عبدالرحمن عبدهللا    82

 الصفا متوسط عامر بن واثلة الصفا متوسط خالد بن فهد بلغيث ابراهيم المرحبي  83

 الصفا متوسط خالد بن فهد قالشر متوسط يزيد بن السكن خليفة عطية هللا االنصاري  84

 الصفا متوسط البحتري الوسط متوسط فيصل بن تركي صالح عبدهللا صالح الغامدي  85

 الصفا متوسط خالد بن فهد الشمال متوسط مجمع أبحر خالد عبدهللا الزهراني  86

 الصفا متوسط  القعقاع بن عمرو الصفا ثانوي بن عمروذ معا محمد عبدهللا احمد الزهراني  87

 الصفا ثانوي عاصم بن عمرو الشرق ثانوي الحطيم يف هللا محمد ضيف هللا السلميض  88

 الصفا ثانوي معاذ بن عمرو الصفا ابتدائي معن بن عدي عامر سراج  عبد العزيز الزهراني  89

 الصفا ثانوي االحنف بن قيس الصفا ابتدائي عبادة بن الصامت نبيل عبدهللا محمد القرني  90

 الصفا ثانوي ابن منظور الصفا ثانوي االحنف بن قيس الغامديمحمد احمد سحيم   91

 الصفا ثانوي الرحمانية الصفا ابتدائي عقبة بن نافع محمد عبد هللا الشمراني  92

 الصفا ثانوي األحنف بن قيس الصفا ثانوي ابن منظور سعد محمد سعد القرني  93

 النسيم ابتدائي تحفيظ بن كثير سيمالن ابتدائي عبد هللا بن عباس رائد عبد الملك صالح محجوب  94

 النسيم ابتدائي يحي بن ايوب النسيم ابتدائي عمار بن ياسر محمد علي عبد هللا الغامدي  95

 النسيم ابتدائي عثمان بن عفان النسيم ابتدائي سعد بن معاذ ضيف هللا غرم هللا الدعيبي  96

 النسيم ابتدائي الرحمة جبل النسيم ثانوي عبد الرحمن الداخل خالد سمير جميل راضي  97

 النسيم متوسط الثغر النسيم متوسط االمام النسائي احمد محمد سالم القرني  98

 النسيم متوسط العزم النسيم متوسط الملك خالد احمد غصاب سعد الشمراني  99

 النسيم متوسط أبي عبيد عامر بن الجراح النسيم متوسط السعودية عبد هللا سالم عطية الزهراني  100

 النسيم متوسط عمير بن ابي وقاص النسيم متوسط اوس بن الصامت د سعيد سعد الغامديحام  101

 النسيم متوسط الملك خالد النسيم متوسط العزم عابد عبدهللا عايش الحمياني  102

 النسيم ثانوي نهاوند الجنوب ثانوي حطين على عبد الرحمن علي المالكي  103

 الوسط ابتدائي عبد الملك بن مروان وسطال متوسط الفيصلية محمد عمر أحمد العمودي  104

 الوسط ابتدائي الصفا الوسط ابتدائي جابر بن حيان محمد عبد الغني عبد الغفار الجهني  105

 الوسط ابتدائي جابر بن حيان الجنوب ابتدائي الملك عبد العزيز محمد أحمد محمد حميد  106

 الوسط ابتدائي يه سيبو الوسط ابتدائي مزدلفة عبد العزيز عايض صالح الحارثي  107

 الوسط ابتدائي النموذجية السادسة  الوسط ثانوي عرفات أحمد محمد أحمد الزهراني  108
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 هـ1441/ 1440: حركة وكالء املدارس احلكومية للعام الدراسي

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الوسط متوسط عمر بن ابي ربيعة الوسط ابتدائي األمير سعود بن عبد المحسن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العسبلي  109

 الوسط متوسط مام الشعبياإل النسيم ابتدائي جبل الرحمة مازن سعيد أحمد الزهراني  110

 الوسط متوسط ابن كثير الوسط متوسط الفاروق علي مصطفى أحمد البار  111

 الوسط  متوسط اإلمام فيصل بن تركي  الوسط  ابتدائي النموذجية السادسة  صالح عبدالخالق صالح القرني  112

 سطالو ثانوي الزهراوي الوسط ثانوي ابن خلدون بدر عبد المحسن عبد هللا السيد  113

 الوسط ثانوي جدة الوسط ابتدائي الرياض محمد علي محمد عريشي  114

 الوسط ثانوي عرفات الوسط ابتدائي عمر بن الخطاب إيمن عبد الرزاق محمد سبهاني  115

 الوسط ثانوي الزهراوي الوسط ثانوي التحلية أسامة أحمد عبد الباسط باجنيد  116

 رابغ ابتدائي بشر بن عاصم رابغ ائيابتد أبي ذر الغفاري عمار مبيريك بريك الفارسي  117

 رابغ متوسط طارق بن زياد رابغ ثانوي الفهد محمد احمد محمد الصحفي  118
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 هـ 1440/1441اسي : ( للعام الدرقادةحركة قادة املدارس األهلية العائدون للمدارس احلكومية)

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الجنوب ابتدائي تحفيظ عبدهللا خياط النسيم ابتدائي أنجال األندلس عبدالعزيزمحمد حامد الخريمي  1

 نوبالج ابتدائي الواقدي الجنوب متوسط المناهل سعد صالح شعالن القرني  2

 الجنوب ابتدائي طارق بن زياد الشمال ابتدائي الشبل حاتم عمر حسن رجب  3

 الجنوب ابتدائي أبوعبيدة عامر بن الجراح النسيم متوسط األمجاد الثانية محمد عبدهللا ناصر  المطوع  4

 الجنوب م+ث اإلمام حفص  الجنوب ابتدائي الكون على أحمد عبد هللا الغامدي  5

 الجنوب ابتدائي الملك فيصل الشمال متوسط المشرق المعبدي سامي عبدالعالي  6

 الجنوب متوسط المعتصم باهلل  الشمال متوسط رياض القرآن بركات فهد يحيى القرني  7

 الشرق ابتدائي أبي العتاهية األهلي ب + م جيل القرأن ابراهيم علي صالح الحسني  8

 الشرق ابتدائي اوية بن أبي سفيانمع األهلي ابتدائي األنجال أحمد حسين أحمد هاشم  9

 الشرق ابتدائي الحارث بن نوفل األهلي ابتدائي عبق القلم أحمد عبدهللا العمري  10

 الشرق متوسط قرطبة األهلي ابتدائي الفال بالل موسى محمد الزهراني  11

 الشرق متوسط عمير بن الحمام األهلي متوسط روضة جدة معيض محسن الزهراني  12

 الشرق ثانوي أبي مسلم الخراساني األهلي متوسط الفال مد الغامديعلي سعيد مح  13

 الشرق ابتدائي الحسن البصري األهلي ابتدائي المشرق سعد عوضه احمد الحريري  14

 الشمال ابتدائي مجمع ابحر التعليمي الشمال ابتدائي الضياء غازي عبدالعزيز حامد الشيخ  15

 الشمال ابتدائي اليمامة + شعبة بن عياش النسيم ابتدائي االقصى احمد عوض احمد االسمري  16

 الشمال متوسط االمير تركي الشمال ابتدائي االكاديمية المتطورة صالح عبدالعزيز الذياب الغامدي  17

 الشمال متوسط معن بن زائدة الوسط متوسط دار التربية الحديثة احمد سعد سمحان القرني  18

 الشمال ثانوي مجمع السالمة التعليمي الشمال ائيابتد المجد صالح محمد صالح الشمراني  19

 الصفا ابتدائي سعد بن الربيع الصفا متوسط جيل الفيصل يحيى محمد الحسني الزهراني  20

 الصفا ابتدائي عبدهللا بن حذافة الصفا متوسط انجال الصفوة احمد سالم حمدان الزهراني  21

 الصفا متوسط االمام الذهبي فاالص متوسط الساحل عبدهللا صالح غرم هللا الغامدي  22

 الصفا متوسط يزيد بن المنذر الصفا ابتدائي االفق المضيء صالح عيضه فالح السفياني  23

 الصفا م +ث  قاعدة الملك عبدهللا الصفا ابتدائي النصر فهد مستور عبدالهادي العلياني  24

 النسيم تدائياب أنس بن الحارث الوسط ابتدائي اإلقبال عبدالمعين صويلح  السلمي  25

 النسيم متوسط اوس بن الصامت الوسط متوسط أشبيليا عبدالعزيز حامد سليم الجهني  26
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 هـ 1440/1441اسي : ( للعام الدرقادةحركة قادة املدارس األهلية العائدون للمدارس احلكومية)

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 النسيم متوسط السعودية الوسط متوسط انجال العقيق ناجي محمد النبيهي  27

 الوسط ابتدائي ذات الصواري الوسط ابتدائي الشروق األهلية منصور محمد علي القرني  28

 الوسط متوسط المروة الوسط متوسط اإلخاء األهلية حسن علي حسن الشهري  29

 الوسط متوسط اإلمام الشعبي الوسط متوسط البحر األحمر العالمية عامر عبد العزيز إبراهيم الشهراني  30

 رابغ متوسط أسعد بن زرارة رابغ ابتدائي طالئع الفكر أحمد محمد صالح العصالني  31
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 هـ 1440/1441( للعام الدراسي : وكالءس األهلية العائدون للمدارس احلكومية)حركة قادة املدار

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الجنوب ابتدائي طارق بن زياد الجنوب متوسط المنهل عبد الباسط مهدي صالح احمد  1

 الجنوب ابتدائي طيبة الجنوب ابتدائي النصر احمد محمد احمد صيقل  2

 الجنوب ابتدائي خالد بن الوليد الجنوب ب+ م الفائزين العالمية خالد عبده علي الزبيدي  3

 الجنوب ابتدائي المحمدية الجنوب متوسط السروات حسين أحمد عايض العبيدي  4

 الجنوب ئيابتدا الواقدي الجنوب ابتدائي المناهل عبدالرحمن عبدهللا حمد عريبي  5

 الجنوب متوسط مجمع الصديق الجنوب متوسط الخليج عبداالله محمد صالح هوساوي  6

 الجنوب ثانوي مجمع الصديق الجنوب ابتدائي الرضوان حامد محمد سعيد السلمي  7

 الجنوب ثانوي حطين الجنوب متوسط الفالح أحمد عبدهللا غرم هللا الزهراني  8

 الجنوب ثانوي اإلبراهيمية الجنوب متوسط العربي معهدال عبيدهللا عايض عامر السلمي  9

 الجنوب ثانوي المدائن الجنوب ابتدائي المنهل محفوظ علي  سعيد الغامدي  10

 الشمال ابتدائي اليمامة الشمال ابتدائي جدة الخاصة سعيد سالم خلف الحمراني  11

 لشمالا ابتدائي اليمامة الشمال ابتدائي الحجاز خالد حمود محمد الشريف  12

 الشمال ابتدائي عون بن الحارث الشمال ابتدائي دار البيان ظافر سليمان عبدالرحمن الشهري  13

 الشمال ابتدائي النموذجية السابعة الشمال ابتدائي الرحمة موسى ابراهيم احمد المباركي  14

 لشمالا ابتدائي النموذجية الثانية الشمال ابتدائي النظامية مسفرعبدالرحمن جبران البشري  15

 الشمال ابتدائي النموذجية السابعة الشمال متوسط الحجاز سامي زيد احمد عابد  16

 الشمال ابتدائي مجمع أبحر التعليمي الشمال ابتدائي روضة جدة نايف ناصر محمد السبيعي  17

 الشمال ابتدائي مجمع الثغر التعليمي الشمال متوسط الضياء نايل عبدالحليم عبد الغني مختار  18

 الشمال ابتدائي مجمع الثغر التعليمي الشمال ابتدائي السالمة د عبدالرزاق يوسف محمدمحم  19

 الشمال متوسط االمير تركي الشمال متوسط المجد عبدهللا حسين علي القحطاني  20

 الشمال متوسط مجمع األمير سلطان الوسط ابتدائي الفيصل العالمية خالد احمد علي الغامدي  21

 الشمال متوسط مجمع ابحر التعليمي الشمال متوسط الرحمة لسلمياحمد ختيم زنيوط ا  22

 الشمال متوسط االمام ورش تحفيظ الشمال ابتدائي الذكر الحكيم عبدالعزيز حمود عيد القريقري  23

 الشمال متوسط معن بن زائدة الشمال متوسط الشورى سعيد عواض سعيد المطوع  24

 الشمال متوسط مجمع الثغر بالخالدية  الشمال توسطم دار البيان  عبدهللا سعيد أحمد باقازي  25

 الشمال ثانوي محمد بن ادريس الشمال ابتدائي الشورى خلف علي خلف الحارثي  26



 

                                                  

 

 

 

              

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 

 )بنين (لجنة القيادات املدرسية 
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 هـ 1440/1441( للعام الدراسي : وكالءس األهلية العائدون للمدارس احلكومية)حركة قادة املدار

 المكتب المرحلة المدرسة المنقول إليها المكتب المرحلة المدرسة الحالية االسم الرقم

 الشمال ثانوي مجمع السالمة التعليمي الشمال متوسط النهضة الوطنية احمد محمد عبدهللا بارضوان  27

 الشمال ثانوي مجمع محمد بن سعود الالشم متوسط النظامية ضيف هللا علي جعفر الغامدي  28

 الشمال ثانوي مجمع محمد بن سعود الصفا ابتدائي الشعاع العالمية فالح مقبول فالح الحربي  29

 الصفا ابتدائي شرحبيل بن حسنة الصفا ابتدائي الشبل محمد سعيد يحيى الزهراني  30

 الصفا ابتدائي المهاجرين الصفا ابتدائي الساحل سعد محمد سعد الجريسي  31

 الصفا ابتدائي شعيب بن حرب الصفا ابتدائي البيان عدنان عبدهللا محسن العطاس  32

 الصفا ابتدائي بن عبادةعد س الصفا ابتدائي الهداية فواز شنيف رداد الجدعاني  33

 الصفا ابتدائي دومة الجندل الصفا ابتدائي الصديق الثالثة  عبدالرحيم عبدهللا صالح الحربي  34

 الصفا ابتدائي االمام الشاطبي الصفا متوسط االخالص عد سعد أحمد العباسيمسا  35

 الصفا ابتدائي االسكان الثالثة الصفا متوسط البيان مصلح صليح خاتم السلمي  36

 الصفا ابتدائي الطفيل بن عمرو الصفا متوسط دار الثقافة عبدالرحمن صالح  الغامدي  37

 الصفا متوسط عمرو بن أمية الصفا طمتوس الشبل عطية احمد حسن الزهراني  38

 النسيم ابتدائي سعد بن معاذ النسيم ابتدائي مدرسة أهليه نايف مصلي عبد الجبار السلمي  39

 النسيم متوسط سعود الفيصل الوسط ابتدائي رياض القران علي يسلم باتياه  40

 النسيم متوسط ابن هشام النسيم متوسط جيل الفيصل ناير عتيق سعيد السلمي  41

 الوسط ابتدائي ذات الصواري الوسط ابتدائي جيل الفيصل  سليمان سالم محمد الكليخ  42

 الوسط ابتدائي األمير سعود بن عبد المحسن الوسط ابتدائي الصديق الثانية  أحمد سعيد محمد الغامدي  43

 الوسط يابتدائ أسيد بن حضير الوسط ابتدائي دار التربية الحديثة  ماجد عيضه دخيل هللا الثقفي  44

 الوسط ابتدائي جابر بن حيان الوسط ابتدائي التوفيق العالمية وهيب أمين عبد القادر فقيها  45

 الوسط ابتدائي األبناء بالدفاع الجوي الوسط ابتدائي دوحة العلوم العالمية فهد سالم عائض البقمي  46

 وسطال ابتدائي مزدلفة الوسط متوسط الشروق األهلية محمد علي حسن االسمري  47

 الوسط متوسط التحلية الوسط ابتدائي ثغر جدة األهلية عمر عبدهللا صالح باصرة  48

 الوسط متوسط األمير فيصل بن تركي الوسط ابتدائي أنجال العقيق األهلية هشام إبراهيم تخنه التركستاني  49

 الوسط متوسط المروة الشمال ابتدائي تهامة العالمية أشرف حامد محمد الجهني  50

 الوسط ثانوي رضوى الوسط متوسط الصديق الثانية األهلية محمد سعيد سندي خالد  51

 


