
البريد اإللكتروني االسم اسم المدرسة الرقم الوزاري

mammari4867@moe.gov.saManal Meshal Alammari االبتدائية األولي لتحفيظ القران الكريم 55265

mammari4867@moe.gov.saManal Meshal Alammari الثانوية االولي بالجبيل  3955504

kmana4567@moe.gov.saKhalid Rashed Almana الملك فهد الثانوية 535835

fmutairi6115@moe.gov.saFatemah Mazyd Almutairi متوسطة قرية العليا 55386

fmutairi6115@moe.gov.saFatemah Mazyd Almutairi مسارات-الثانوية االولى بقرية العليا  3955509

kmana4567@moe.gov.saKhalid Rashed Almana الفضيل بن عياض الثانوية 54047

fmutairi6115@moe.gov.saFatemah Mazyd Almutairi االبتدائية الثانية 55250

bjamaan9559@moe.gov.saBandar Abdullatif Aljamaan ثانوية عبدالرحمن بن القاسم  540405

amutairi6518@moe.gov.saAlanood Bajad Almutairi االبتدائية االولى بالنعيرية 55220

nshiyoukh8381@moe.gov.saNasha Ali Al-Shiyoukh المتوسطة الثالثة بسيهات 55339

fqahtani9324@moe.gov.saFatimah Awadh Alqahtani الثانوية الثالثة بالخفجي  3955533

mazmi2318@moe.gov.saMarzooq Abdullah Al-Azmi متوسطة الحارث بن عمير 53508

mazmi2318@moe.gov.saMarzooq Abdullah Al-Azmi متوسطة الحارث بن عمير تربية خاصة 54311

nshiyoukh8381@moe.gov.saNasha Ali Al-Shiyoukh الثانوية األولى بسيهات  3955480

zsuhaimi2674@moe.gov.saZahra Abdulaziz Alsuhaimiالمتوسطة السابعة و العشرون بالدمام 55460

bjamaan9559@moe.gov.saBandar Abdullatif Aljamaan متوسطة الثقبة 53404

amutairi6518@moe.gov.saAlanood Bajad Almutairi المتوسطة االولى بالنعيرية 55389

kghamdi7955@moe.gov.saKhalid Ghormallah Alghamdi أبو عبيدة بن الجراح 53434

kghamdi7955@moe.gov.saKhalid Ghormallah Alghamdi عامر بن عوف الثانوية 39153021

mazmi2318@moe.gov.saMarzooq Abdullah Al-Azmi ثانوية النعيرية  3953630

eshlaibi9800@moe.gov.saEqbal Jassim Bushlaibi المتوسطة االولى لتحفيظ القرآن  55396

fqahtani8293@moe.gov.saFahad Hamad Al-Qahtani بقيق الثانوية 3953635

fqahtani8293@moe.gov.saFahad Hamad Al-Qahtani األجيال الثانوية 536365

eshlaibi9800@moe.gov.saEqbal Jassim Bushlaibi المتوسطة الثالثة  55326

lnasser0442@moe.gov.saLubaba Ali Al-Nasser المتوسطة الثالثة براس تنورة  55463

lnasser0442@moe.gov.saLubaba Ali Al-Nasser الثانويه الثانية براس تنورة  3955526

lnasser0442@moe.gov.saLubaba Ali Al-Nasser الثانويه الثانية براس تنورة  3955526

zsuhaimi2674@moe.gov.saZahra Abdulaziz Alsuhaimi متوسطة فاطمة الزهراء 155029

tjamea1031@moe.gov.saTariq Abdulaziz Aljamea مؤتة المتوسطة  53494

tjamea1031@moe.gov.saTariq Abdulaziz Aljamea النجاح الثانوية 536225

mhajri4995@moe.gov.saMuraisen Ali Alhajri مدرسة رحيمة الثانوية 3953640

mhajri4995@moe.gov.saMuraisen Ali Alhajri مدرسة رحيمة المتوسطة 53521

amarshad0256@moe.gov.saAreej Saad Al-Marshad المتوسطة الثالثة ببقيق 55381

heel0260@moe.gov.sa Hassnaa Gassim Aqeel الثانوية الثالثة بالخبر مسارات 3955483

amarshad0256@moe.gov.saAreej Saad Al-Marshadفصول التربيه الفكريه بالمتوسطه األولى ببقيق 56094

heel0260@moe.gov.sa Hassnaa Gassim Aqeel الثانوية األولى بالراكة 3955544

amarshad0256@moe.gov.saAreej Saad Al-Marshad المتوسطة االولى ببقيق 55379

heel0260@moe.gov.sa Hassnaa Gassim Aqeel المتوسطة الحادية عشر بالخبر 155016

heel0260@moe.gov.sa Hassnaa Gassim Aqeelالمتوسطة األولى لتحفيظ القرآن بالثقبة 56126



البريد اإللكتروني للمدرسة رقم جوال مدير المدرسة مكتب التعليم  تم تركيب الشاشة التفاعلية

بنات-الجبيل 506954376 55265@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-الجبيل 554850236 3955504@estg.moe.gov.sa نعم

بنين-الجبيل 551953522 535835@estb.moe.gov.sa نعم

بنات-القرية العليا 504337580 55386@stg.moe.gov.sa نعم

بنات-القرية العليا 504337580 9355509@estg.moe.gov.sa نعم

بنين-الجبيل 583244443 3954047@estb.moe.gov.sa نعم

بنات-القرية العليا 502297222 55250@estg.moe.gov.sa نعم

بنين-الخبر 966564033111 540405@estb.moe.gov.sa نعم

بنات-النعيرية 503954592 estg.moe.gov.sa@ 55220 نعم

بنات-القطيف 557706666 55339@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-الخفجي 554487667 3955533@estg.moe.gov.sa نعم

بنين-النعيرية 55193740 53508@estb.moe.gov.sa نعم

بنين-النعيرية 505193740 53508@estb.moe.gov.sa نعم

بنات-القطيف 506809028 3955480@moe.gov.sa نعم

بنات-غرب 506908362 55460@estg.moe.gov.sa نعم

بنين-الخبر 966505855420 53404@estb.moe.gov.sa نعم

بنات-النعيرية 509540953 estg.moe.gov.sa@ 55389 نعم

بنين-شرق 507055119 53434@estb.moe.gov.sa نعم

بنين-شرق 505971571 39153021@estb.moe.gov.sa نعم

بنين-النعيرية 559999456 3953630@estb.moe.gov.sa نعم

بنات-شرق 504996470 p132906@estg.moe.gov.sa نعم

بنين-بقيق 503199969 3953635@estb.moe.gov.sa نعم

بنين-بقيق 505925687 536365@estb.moe.gov.sa نعم

بنات-شرق 599993387 55326@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-راس تنورة 501525915 P116544@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-راس تنورة 542129032 3955526@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-راس تنورة 542129032 3955526@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-غرب 506803874 1555029@estg.moe.gov.sa ال

بنين-القطيف 505872957 53949@estb.moe.gov.sa نعم

بنين-القطيف 505905709 536225 نعم

بنين-راس تنورة 555929825 P116423@estb.moe.gov.sa نعم

بنين-راس تنورة 552888000 53521@estb.now.gov.sa نعم

بنات-بقيق 546010655 55381@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-الخبر 505881151 3955483@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-بقيق 538735416 55379@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-الخبر 559623341 3955544@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-بقيق 538735416 55379@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-الخبر 540591113 155016@estg.moe.gov.sa نعم

بنات-الخبر 504843900 56126@estg.moe.gov.sa نعم



تم تفعيل الشاشة تم تفعيل الشاشة- النقاط  تم تفعيل الشاشة- المالحظات  مالحظات الشاشات التفاعلية

نعم برقم خاص بدعم الشاشة  : اقتراح من مديرة المدرسة

نعم  تزويد الشاشة لمايكروفون  تحميل االوفيس 

نعم التوجد

نعم ال يوجد

نعم ال يوجد

نعم ال توجد

نعم ال يوجد

نعم ال يوجد

نعم الشاشة تعمل بشكل ممتاز ولكن المدرسة تحتاج الكثر من شاشة 

نعم تعمل كما يجب 

نعم تم التفعيل 

نعم اليوجد

نعم اليوجد

نعم تعمل كما يجب 

نعم اليوجد اي مالحظة تم تركيب الشاشة في غرفة المصادر وتم تفعيلها من قبل المعلمات

نعم ال يوجد

نعم الشاشة تعمل بشكل جيد 

نعم لم يتم توصيل الكاميرا

نعم اليوجد

نعم ال يوجد

نعم ممتازة 

نعم اليوجد

نعم اليوجد

نعم اليوجد

نعم الشاشة تعمل بشكل ممتاز 

نعم تعمل بشكل ممتاز 

نعم تعمل بشكل ممتاز 

الشاشة التفاعلية الى االن لم يتم تركيبها من العام السايق والشاشة مازالت بكرتونها وعندما حضر مندوبوا الشركة تم وضعها في مكان غير مناسب ولم يتم التركيب وتم الرفع بذلك اكثر من مره بريديا من قبل الوحدة بشأن تركيبها والى االن لم تركب وتم توجيه مديرة المدرسة بنقلها الى مكان آمن الى حين التركيب ال

نعم اليوجد

نعم اليوجد

نعم ال يوجد

نعم ال يوجد

نعم ال يوجد

نعم الشاشة تعمل ويتم استخدامها حالياً من قبل المعلمات

نعم ال يوجد

نعم الشاشات تعمل بصورة جيدة ويتم استخدامها من قبل المعلمات

نعم ال يوجد

نعم اليوجد

نعم الشاشة تعمل بصورة ممتازة والبرمجة سليمة



عدد الشرائح والراوترات للشاشات التفاعلية  تم تفعيل الشاشة والدخول على االنترنت من الراوتر تم ربط جهاز الراوتر بالشاشة التفاعليةتم تفعيل الشرائح

1 نعم ال ال

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

3 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

2 نعم نعم نعم

ال  راوتر1+ شريحة  1 ال ال

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 ال ال ال

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

ال شريحة1+ راوتر  1 ال ال

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم ال ال

1 ال ال ال

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

2 نعم نعم نعم

2 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم

1 نعم نعم نعم



 اقرار معد التقرير من وحدة تقنية المعلومات بمكتب التعليم اقرار مدير المدرسة على صحة البياناتمالحظات الشرائح والراوترات

جاري العمل على تفعيلها  منال بنت مشعل بن عبدالعزيز العماري أمل بنت غازي بن عبدهللا السليهم 

ال يوجد مالحظة ممتاز جدا  منال بنت مشعل بن عبدالعزيز العماري هيلة بنت جابر بن ناجي المري 

التوجد محمد بن سعيد الشهري خالد بن راشد المانع

ال يوجد نورة عوض هايف الحربي فاطمة مزيد المطيري

ال يوجد نورة عوض هايف الحربي فاطمة مزيد المطيري

ال توجد محمد بن عبدالعزيز الشاعر خالد بن راشد المانع

ال يوجد وضحه فاضل الخالدي فاطمه مزيد المطيري

علي بن سعيد بن حسن آل الشيخ العمريال يوجد بندر عبداللطيف الجمعان

الراوتر يعمل بشكل ممتاز  فايزة  بنت خالد المطيري العنود بنت بجاد المطيري 

يعمل كما يجب  سارة سعيد علي الغامدي نشأ بنت علي جواد الشيوخ 

تم التفعيل والربط بالشاشه التفاعليه  فاتن العون  فاطمة عوض القحطاني 

اليوجد نايف فالح المطيري  مرزوق عبدهللا العازمي 

اليوجد نايف فالح المطيري  مرزوق عبدهللا العازمي

تعمل كما يجب  منال سعود حسين خواهر  نشأ بنت علي جواد الشيوخ 

وال يوجد استجابة وتم التوجه الى احد فروع موبايلي للتفعيل ولم يتم خدمتها من قبل الفرع ولم يتم التفعيل حتى االن (رقم موبايلي الشرقية الجديد+ ليث جاسم )تم استالم الشريحة والراوتر والى االن لم يتم التفعيل من موبايلي وحسب افادة المديرة انه تم التواصل بشكل مستمر مع ارقام موبايلي  عزيزة سليمان احمد الصفران زهراء عبدالعزيز السهيمي

بدر بن خالد بن يوسف العمور الدوسريال يوجد بندر عبداللطيف الجمعان

االنترنت يعمل بشكل جيد وسمية بنت محسن الحربي العنود بنت بجاد المطيري

اليوجد عبدالهادي القحطاني خالد الغامدي

لم يتم تفعيل الشريحة حسين عبدهللا القحطاني خالد الغامدي

ال يوجد بدر محمد القرني مرزوق عبدهللا العازمي

التوجد سعاد عبدهللا الضويان  اقبال بوشليبي - جيهان فالته 

التوجد منصور عبيد العتيبي فهد حمد القحطاني

اليوجد فهد ابراهيم بوعنز فهد حمد القحطاني

اليوجد حورية المسيلم لطيفة السالم- اقبال بوشليبي 

تعمل بشكل جيد  بينة بنت سالم راشد المري  لبابه بنت علي احمد ال ناصر 

تعمل بشكل ممتاز  بدرية بنت زيد علي الشمري  لبابه بنت علي احمد ال ناصر 

تعمل بشكل ممتاز  بدرية بنت زيد علي الشمري  لبابه بنت علي احمد ال ناصر 

تم استالم الراوتر والشريحة ولكن عند التفعيل تم التواصل في وقت غير مناسب مع مديرة المدرسة وتم معاودة االتصال برقم االستاذ ليث جاسم للتفعيل ولكن لم يتم الرد  بدور طاهر هياس الزهراني زهراء عبد العزيز السهيمي

اليوجد حسين القصاب طارق عبدالعزيز الجامع

اليوجد صادق الدبيسي طارق الجامع

تم ربط الشاشة التفاعلية على راوتر آخر  ..  مرات ولم يجب على الهاتف 5وتم التواصل مع مسؤول موبايلي اكثر من .. الشريحة تم تفعيلها وفقدت  أحمد محمد بالحار مريسن علي الهاجري

والشاشة لم تفعل على االنترنت وتستخدم فقط بالفالش مومري  .. مدير المدرسة مكلف ورافض التبصيم لتفعيل الشريحة  عبيد شايع الدوسري مريسن علي الهاجري

ال يوجد هدى صريع  حسين الرحيمان  أريج سعد فهد المرشد

شريحة االنترنت تعمل بصورة جيدة رابعة سعد عبدالعزيز العباد حسناء قاسم عقيل

ال يوجد ابتهال علي عثمان الكليب أريج سعد فهد المرشد

شريحة النت تعمل بصورة جيدة ومتصلة بالشاشة نعمة هادي مسفر اليامي حسناء قاسم عقيل

ابتهال علي عثمان الكليب متبقي االن شريحه للمتوسطة األولى لم يتم تفعيلها -
 تم صرف شريحتين للمتوسطة األولى ببقيق احدى الشريحتين تم تفعيلها واالخرى لم يتم تفعيلها من قبل موبايلي وعند تواصل مديرة المدرسة مع مندوب موبايلي الذي تواصل معها سابقاً اخبرته بوجود شريحة متبقيه لم يتم تفعيلها اخبرها بوجود شريحتين فقط بأسمها واحده لفصول التربية الفكرية واالخرى للمتوسطة األولى - أريج سعد فهد المرشد

اليوجد عليا غرم هللا سفر الشمراني تهاني تركي العتيبي

خدمة االنترنت فعالة والراوتر متصل بالشاشة والتصفح فيها بسرعة جيدة حصة بداح حسن القحطاني حسناء قاسم عقيل


