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: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

ابتدائية الفرسان1

متوسطة الليث بن سعد2

المروة المتوسطة3

ابتدائية مروان بن الحكم4

ابتدائية سعيد بن العاص5

متوسطة الخليج6

ابتدائية ابن رشد7

ابتدائية عبادة بن بشر8

ابتدائية التذكارية9

ثانوية الدمام10

ابتدائية أبي داوود11

ابتدائية عرفات12

ثانوية اإلمام الغزالي13

ابتدائية نعيم بن النحام14

ثانوية الجهاد15

متوسطة عمير بن الحمام األنصاري16

متوسطة المدائن17

ابتدائية بدر الكبرى18

ثانوية القاسم بن محمد بن أبي بكر19

ابتدائية مجمع عقبة بن عامر20

متوسطة مجمع عقبة بن عامر21

ماتوسطة الدمام22

ابتدائية طارق بن زياد23

ابتدائية عثمان بن عفان24

ابتدائية المزرعة25

متوسطة صقر قريش26

متوسطة الجزيرة27

ابتدائية قتيبة بن مسلم28

ابتدائية عبيدة بن الحارث29

ثانوية الخليج30

ثانوية محمد بن سعود31

متوسطة األمير محمد بن فهد32

ثانوية األمير محمد بن فهد33

ابتدائية خالد بن حزام34

35

ابتدائية المدينة المنورة36

الثالثاء24/12/1442معهد التربية الفكرية37

متوسطة السرايا38

ثانوية سعيد بن جبير39

ابتدائية مكة المكرمة40

ابتدائية االمام الشاطبي41

ثانوية محمد بن عثيمين42

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية

تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات : الرسالة

جودة عالية وفق معايير عالمية بمشاركة 

مجتمعية

التنمية –العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-الذاتية

 (صيانة عامة )قطاع شرق وغرب الدمام بنين 

م
االنجازالصيانة

أسم المدرسة

(العثمان)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس البنين بشرق الدمام مقاولة شركة 

(سمت) وبغرب الدمام مقاولة شركة 

22/12/1442

23/12/1442

الثالثاء17/12/1442

األحد

اإلثنين

األربعاء18/12/1442

الخميس19/12/1442

السبت21/12/1442



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

ابتدائية األمير جلوي بن مساعد43

ابتدائية عمر بن معاذ44

متوسطة النعمان بن مقرن45

ثانوية مكة المكرمة46

متوسطة الزهور47

متوسطة األمين48

ابتدائية صقر الجزيرة49

مجمع السيوطي التعليمي50

ابتدائية حسان بن ثابت51

ابتدائية سعد بن أبي وقاص52

ابتدائية عمرو بن الجموح53

متوسطة مسلمة بن عبد الملك54

ابتدائية عبد هللا بن رواحة55

ابتدائية عبد هللا بن عباس56

ثانوية أبو سفيان الحارث57

متوسطة عبد الرحمن الغافقي58

ابتدائية تحفيظ القرآن59

متوسطة تحفيظ القرآن60

متوسطة عين جالوت61

ابتادائية النور62

ابتدائية الوليد بن القاسم63

ثانوية المدينة المنورة64

ابتدائية صالح الدين65

ابتدائية أبي حنيفة66

ابتدائية مصعب بن عمير67

ابتدائية األوزاعي68

متوسطة مالك بن سنان69

ابتدائية جابر بن زيد70

ثانوية عكاظ71

ابتدائية الشافعي72

ابتدائية بالط الشهداء73

ثانوية الشاطئ74

ثانوية زيد بن الحطاب75

ابتدائية أنس بن فضالة76

ابتدائية أسامة بن زيد77

متوسطة الناصرية78

ابتدائية القدس79

ثانوية عبد العزيز بن باز80

ابتدائية محمد بن عبد الوهاب81

متوسطة سعيد بن زيد82

ثانوية عبدهللا بن الزبير83

متوسطة صقلية84

ابتدائية سعيد بن عامر85

متوسطة عثمان بن العاص86

ثانوية يزيد بن عبد الملك87

ابتدائية سليمان بن عبد الملك88

ثانوية المنذر بن الزبير89

مبنى الخدمات المساندة90

الخميس

األحد29/12/1442

اإلثنين01/01/1443

الثالثاء02/01/1443

االنجاز الصيانة

األربعاء25/12/1442

 (صيانة عامة )قطاع شرق وغرب الدمام بنين 

أسم المدرسةم

الخميس26/12/1442

السبت28/12/1442

األربعاء03/01/1443

04/01/1443



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

متوسطة عبد هللا بن عامر91

مجمع االمام الدوري92

ابتدائية الجلوية93

متوسطة اإلدريسي94

ابتدائية المنهل95

ابتدائية أحد96

(الدكتور)اإلدارة الرئيسية 97

ابتدائية عتبة بن غزوان98

متوسطة الشرقية99

ابتدائية عمرو بن العاص100

ابتدائية عمرو بن أمية101

ابتدائية المقداد بن عمرو102

مجمع النعمان بن بشير103

متوسطة وائل بن حجر104

ثانوية زيد بن ثابت105

ابتدائية أنس بن الحارث106

متوسطة أبو سعيد الخدري107

عادل بن كاظم العلويات/م

(0138280633138253426138279010

Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكرتوني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

 (صيانة عامة)قطاع شرق وغرب الدمام بنين 

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

فاكس

www.edueast-dm.comالربيد االلكرتوني

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

0506860248خالد ال ضيف / مشرف القطاع   التواصل مع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

08/01/1443

06/01/1443

07/01/1443

األثنين

السبت

األحد



:الرقم  وزارة التعليم

: التاريخ 280-
: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

مدرسة الثانوية التاسعة والعشرون بالدمام1

مدرسة تحفيظ القران االبتدائية االولى بالدمام2

مدرسة تحفيظ القران المتوسطة االولى بالدمام3

مدرسة الثانوية االولى بالدمام 4

الروضة الرابعة بالدمام 5

مدرسة المتوسطة السابعة والعشرون بالدمام6

مدرسة الثانوية االولى تحفيظ القران بالدمام7

 الروضة الثانية عشر بالدمام 8

مدرسة االبتدائية السابعة واالربعون بالدمام 9

مدرسة االبتدائية الثامنة والعشرون بالدمام 10

الروضة الثالثة عشر بالدمام11

مدرسة االبتدائية التاسعة بالدمام12

مدرسة المتوسطة الثالثة والثالثون بالدمام 13

مدرسة الثانوية السابعة عشر بالدمام 14

الروضة السادسة بالدمام 15

مدرسة المتوسطة السادسة  بالدمام 16

مدرسة االبتدائية التاسعة والعشرون بالدمام 17

الروضة الحادية عشر بالدمام18

مدرسة االبتدائية الثالثة عشر بالدمام 19

23مدرسة االبتدائية السابعة والعشرون بالدمام مشترك ر20

مدرسة الثانوية السادسة بالدمام 21

ية التاسعة واالربعون بالدمام\االبتدائ22

المتوسطة الخامسة والعشرون بالدمام23

الثانوية الثالثة والعشرون بالدمام24

الروضة السابعة بالدمام25

االبتدائية الواحد واالربعون بالدممام26

الثانوية التاسعة بالدمام 27

االبتدائية الثالثة والثالثون بالدمام28

المتوسطة العاشرة بالدمام29

الثانوية الثامنة عشر بالدمام30

االبتدائية الثانية لتحفيظ القران الكريم بالدمام31

مدرسة المتوسطة الثانية لتحفيظ القران32

مدرسة الثانوية الثانية لتحفيظ القران33

االبتدائية الخامسة والعشرون بالدمام34

الروضة الثالثة بالدمام35

االبتدائية الواحد والثالثون بالدمام36

مدرسة الثانوية السابعة بالدمام 37

مركز الطموح واالمل بالدمام 38

االبتدائية الخامسة والثالثون مشترك روضة الياسمين39

المتوسطة الرابعة والثالثون بالدمام40

الثانوية الرابعة والعشرون بالدمام41

الثانوية الخامسة عشر بالدمام42

االبتدائية الثالثة لتحفيظ القران الكريم بالدمام43

االبتدائية السادسة والعشرون بالدمام44

المتوسطة السادسة والعشرون بالدمام45

معهد االمل بالدمام46

االبتدائية السادسة والخمسون بالدمام47

المتوسطة التاسعة عشر بالدمام48

األحد03/11/1442

االثنين04/11/1442

05/11/1442

الخميس2021/10/29

الثالثاء

األثنين26/10/1442

الثالثاء27/10/1442

األربعاء28/10/1442

األربعاء21/10/1442

الخميس22/10/1442

االحد25/10/1442

األحد18/10/1442

االثنين19/10/1442

الثالثاء20/10/1442

الثالثاء13/10/1442

األربعاء14/10/1442

الخميس15/10/1442

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية

تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات : الرسالة

جودة عالية وفق معايير عالمية بمشاركة 

مجتمعية

التنمية –العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-الذاتية

خطة الصيانة الذاتية لمدارس البنات بالدمام والتي اليوجد بها عقود صيانة

 (صيانة عامة )قطاع شرق وغرب الدمام بنات 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

االبتدائية السادسة والثالثون مشترك روضة االبداع49

المتوسطة الرابعة عشر بالدمام50

الثانوية الثامنة والعشرون بالدمام51

15مدرسة االبتدائية الرابعة عشر بالدمام مشترك مع الروضة 52

مدرسة المتوسطة السابعة بالدمام 53

االبتدائية الثامنة عشر بالدمام54

 تحفيظ4االبتدائية الثالثة والخمسون مشترك ب 55

الروضة االولى بالدمام56

مدرسة االبتدائية الثانية عشر بالدمام57

مركز التشخيص المبكر58

الثانوية الخامسة بالدمام مشترك مع الروضة الثانية59

االبتدائية االربعون بالدمام60

المتوسطة الخامسة بالدمام61

االبتدائية األولى بالدمام62

االبتدائية السادسة عشر بالدمام63

المتوسطة التاسعة بالدمام64

معهد التربية الفكرية65

االبتدائية السابعة عشر بالدمام66

االبتدائية الخمسون بالدمام67

الثانوية الرابعة عشر بالدمام68

المتوسطة الثالثة عشر بالدمام69

المتوسطة الثالثة لتحفيظ القران الكريم بالدمام70

المتوسطة السادسة عشر بالدمام71

االبتدائية السادسة واالربعون بالدمام72

االبتدائية الواحد والخمسون بالدمام73

المتوسطة السادسة والثالثون بالدمام74

الثانوية الثانية والثالثون بالدمام75

االبتدائية الثالثة مشترك روضة اإلخالص76

المتوسطة الثانية والعشرون مشترك نادي الحي77

الثانوية التاسعة عشر بالدمام78

االبتدائية الثامنة بالدمام79

االبتدائية الرابعة بالدمام80

14االبتدائية السادسة مشترك مع الروضة 81

االبتدائية الخامسة لتحفيظ القران الكريم بالدمام82

16االبتدائية الرابعة والخمسون مشترك مع الروضة 83

المتوسطة السابعة والثالثون مشترك مع التربية الفكرية84

المتوسطة الثالثون بالدمام85

الثانوية الرابعة بالدمام86

االبتدائية الرابعة والثالثون بالدمام87

االبتدائية السابعة والثالثون باللدمام88

الثانوية الواحد والثالثون بالدمام89

20االبتدائية الرابعة واالربعون مشترك مع الروضة 90

المتوسطة العشرون بالدمام91

الثانوية الحادي عشر بالدمام92

نادي الحي+ المتوسطة الثانية والثانوية األولى لتعليم الكبيرات 93

المتوسطة الثامنة بالدمام94

الثانوية الثالثة بالدمام95

المتوسطة األولى والثانوية الثانية لتعليم الكبيرات96

االبتدائية السابعة بالدمام97

المتوسطة الرابعة بالدمام98

االبتدائية الخامسة عشر بالدمام99

االبتداية الواحد والعشرون بالدمام100

االبتدائية الثالثة والعشرون بالدمام101

ابتدائية ام المؤمنين رملة بالدمام102

اإلثنين02/12/1442إدارة التخطيط والتطوير103

االبتدائية الثانية واالربعون مشترك مع روضة نجد104

المتوسطة السابعة عشر مشترك مع التربية الفكرية105

متوسطة نسيبة بنت كعب بالدمام106

الروضة الخامسة بالدمام107

المتوسطة الثانية بالدمام108

الثالثاء03/12/1442

األربعاء27/11/1442

الخميس28/11/1442

األحد01/12/1442

الثالثاء26/11/1442

الخميس21/11/1442

األحد24/11/1442

اإلثنين25/11/1442

األثنين18/11/1442

الثالثاء19/11/1442

األربعاء20/11/1442

األربعاء13/11/1442

الخميس14/11/1442

األحد17/11/1442

األحد10/11/1442

اإلثنين11/11/1442

الثالثاء12/11/1442

األربعاء06/11/1442

الخميس07/11/1442

 (صيانة عامة )قطاع شرق وغرب الدمام بنات 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

متوسطة زينب الهاللية بالدمام109

ثانوية الشفاء بنت عبدهللا بالدمام110

االبتدائية الثانية مشترك مع نادي الحي111

الثانوية الثانية والعشرون بالدمام112

19االبتدائية الثانية والعشرون مشترك مع الروضة 113

18االبتدائية التاسعة والخمسون مشترك مع الروضة 114

المتوسطة الثانية والثالثون بالدمالم115

الثانوية الثامنة بالدمام116

حي المتعلم بالدمام البادية117

المتوسطة الثامنة والثالثون بالدمام118

الثانوية الثالثة والثالثون بالدمام119

الروضة الثامنة بالدمام120

ابتدائية ام كلثوم بالدمام121

متوسطة فاطمه الزهراء بالدمام122

ثانوية ام سلمه بالدمام123

االبتدائية الثامنة والثالثون مشترك حي المتعلم124

الثانوية الخامسة والعشرون بالدمام125

االبتدائية الحادية عشر مشترك مع نادي الحي126

االبتدائية الثالثون بالدمام127

المتوسطة الواحد والعشرون بالدمام128

الثانوية العشرون بالدمام129

المتوسطة الرابعة والعشرون بالدمام130

الثانوية الثالثون بالدمام131

االبتدائية الخامسة واالربعون بالدمام132

17االبتدائية الرابعة والستون مشترك مع الروضة 133

الثانوية السادسة عشر بالدمام134

االبتدائية التاسعة والثالثون مشترك روضة المواهب135

المتوسطة التاسعة والعشرون مشترك مع نادي الحي 136

ابتدائية اسيا بالدمام137

االبتدائية الثامنة والخمسون بالدمام138

المتوسطة الواحد والثالثون بالدمام139

االبتدائية الثالثة واالربعون بالدمام140

الثانوية السابعة والعشرون بالدمام141

المتوسطة االربعون بالدمام142

الثانوية الثالثة عشر بالدمام143

االبتدائية الثامنة واالربعون بالدمام144

االبتدائية السادسة لتحفيظ القران الكريم بالدمام145

االبتدائية الثانية والخمسون بالدمام146

المتوسطة الثالثة والعشرون بالدمام147

متوسطة ام هاني االنصاري148

المتوسطة الحادي عشر+ المتوسطة الثامنة عشر بالدمام 149

االبتدائية التاسعة عشر مشترك مع نادي الحي150

الثانوية السادسة والعشرون بالدمام151

ابتدائية عائشة بنت ابي بكر بالدمام152

ابتدائية عمارة بنت حمزة بن عبدالمطلب بالدمام153

االبتدائية الواحد والسبعون بالدمام154

يعتمد مديرإدارة التشغيل الصيانة 

عادل بن كاظم العلويات/م

 ب

(0138280633138053733138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

فاكس
www.edueast-dm.comالبريد االلكتروني

اإلثنين23/12/1442

الثالثاء24/12/1442

0557805514هاني علي العجمي .أ/  التواصل مع  مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة  

األربعاء18/12/1442

الخميس19/12/1442

األحد22/12/1442

األحد15/12/1442

اإلثنين16/12/1442

الثالثاء17/12/1442

الثالثاء10/12/1442

األربعاء11/12/1442

الخميس12/12/1442

الخميس05/12/1442

األحد08/12/1442

اإلثنين09/12/1442

األربعاء04/12/1442

 (صيانة عامة )قطاع شرق وغرب الدمام بنات 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة



##

:الرقم  وزارة التعليم

: التاريخ 280-
: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

جسر الملك فهد االبتدائية1

الخزامي الثانوية2

كعب بن مالك االبتدائية3

زمزم االبتدائية4

الحجاز االبتدائية5

ابن هاوند المتوسطة6

الفضل بن ربيع الثانوية7

اإلسكان المتوسطة8

الكسائي الثانوية9

الثقبة الثانوية10

المغيرة بن شعبة المتوسطة11

الفيصل االبتدائية12

جابر بن حيان االبتدائية13

أبو عمرو المازني االبتدائية14

حطين االبتدائية15

المأمون االبتدائية16

عمر بن الخطاب االبتدائية17

السعودية االبتدائية18

الخالدية االبتدائية19

ابن ماجد المتوسطة20

طيبة الثانوية21

القادسية المتوسطة22

العباس بن عبد المطلب االبتدائية23

عبد الرحمن بن قاسم الثانوية24

عوف بن الحارث الثانوية25

المحمدية االبتدائية26

الحباب بن منذر االبتدائية27

عامر ين سنان المتوسطة28

عقبة بن نافع االبتدائية29

الحرمين االبتدائية30

 ابي بن كعب االبتدائية31

اشبيلية المتوسطة32

اليعقوبي الثانوية33

هجر االبتدائية34

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة : الرسالة

عالية وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

التنمية –العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-الذاتية

 (صيانة عامة )قطاع الخبر والظهران بنين 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

(سمنت)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس البنين بالخبر والظهران مقاولة شركة 

الثالثاء1442/12/17

األربعاء1442/12/18

الخميس1442/12/19

االحد1442/12/22

اإلثنين1442/12/23

الثالثاء1442/12/24

االربعاء1442/12/25

الخميس1442/12/26

االحد1442/12/29

اإلثنين1443/01/01

الثالثاء1443/01/02

األربعاء1443/01/03

الخميس1443/01/04

االحد1442/01/07



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

جبل النور االبتدائية35

حمزة الكوفي االبتدائية والمتوسطة36

تحفيظ القران االبتدائية37

تحفيظ القران المتوسطة38

تحفيظ القران الثانوية39

الشوكاني الثانوية40

الدوحة المتوسطة41

الكرامة االبتدائية42

العروبة الثانوية43

عبدهللا بن ياسر االبتدائية44

ابن ماجة المتوسطة45

مالك بن سنان المتوسطة46

االوزاعي االبتدائية47

الجسر المتوسطة48

يعتمد مديرإدارة التشغيل الصيانة 

عادل بن كاظم العلويات/م

(0138280633138053733138253426138279010

Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

0564214088أحمد دعيج الدوسري / الرجاء التواصل مع  مشرف القطاع (الصيانة العامة  )في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

فاكس

www.edueast-dm.comالبريد االلكتروني

اإلثنين1442/01/08

الثالثاء1442/01/09

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

الثالثاء1443/01/16

 (صيانة عامة)قطاع الخبر والظهران بنين 

االربعاء1443/01/10

الخميس1443/01/11

اإلثنين1443/01/15

االحد1443/01/14



:الرقم  وزارة التعليم
: التاريخ 280-

: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

الثالثاء1442/10/13االبتدائية الثانية والعشرون بالخبر1

االربعاء1442/10/14المتوسطة الحادية عشر بالخبر2

الخميس1442/10/15الثانوية التاسعة بالخبر3

الخميس1442/10/16االبتدائية الثانية عشر بالخبر4

االحد1442/10/18االبتدائية السادسة عشر بالخبر5

اإلثنين1442/10/19المتوسطة التاسعة بالخبر6

الثالثاء1442/10/20الثانوية السابعة بالخبر7

األربعاء1442/10/21الروضة الخامسة بالخبر8

الخميس1442/10/22االبتدائية الرابعة عشر بالخبر9

االحد1442/10/25االبتدائية الخامسة عشر بالخبر10

االثنين1442/10/26المتوسطة السابعة بالخبر11

الثالثاء1442/10/27المتوسطة الثامنة بالخبر12

األربعاء1442/10/28الثانوية الرابعة بالخبر13

الخميس1442/10/29الروضة األولى بالثقبة14

االحد1442/11/03الروضة الثالثة بالثقبة15

اإلثنين1442/11/04االبتدائية األولى بالثقبة16

الثالثاء1442/11/05االبتدائية الثانية بالثقبة17

األربعاء1442/11/06االبتدائية الرابعة بالثقبة18

الخميس1442/11/07االبتدائية الخامسة بالثقبة19

االحد1442/11/09االبتدائية السادسة بالثقبة20

اإلثنين1442/11/10االبتدائية السابعة بالثقبة21

الثالثاء1442/11/11االبتدائية التاسعة بالثقبة22

األربعاء1442/11/12االبتدائية العاشرة بالثقبة23

الخميس1442/11/13االبتدائية والمتوسطة األولى لتحفيظ القران بالثقبة24

االحد1442/11/16المتوسطة األولى بالثقبة25

اإلثنين1442/11/17المتوسطة الثانية بالثقبة26

الثالثاء1442/11/18المتوسطة الثالثة بالثقبة27

األربعاء1442/11/19الثانوية األولى بالثقبة28

الخميس1442/11/20الثانوية الثانية بالثقية29

االحد1442/11/23الروضة الثانية بالخبر30

اإلثنين1442/11/24االبتدائية السابعة بالخبر31

الثالثاء1442/11/25المتوسطة الثالثة بالخبر32

األربعاء1442/11/26االبتدائية الخامسة بالخبر33

الخميس1442/11/27االبتدائية الثانية لتحفيظ القرآن بالخبر34

االحد1442/12/01الروضة الثالثة بالخبر35

اإلثنين1442/12/02االبتدائية العاشرة بالخبر36

الثالثاء1442/12/03المتوسطة الثانية بالخبر37

األربعاء1442/12/04الروضة األولى بالخبر38

الخميس1442/12/05االبتدائية الثالثة بالخبر39

االحد1442/12/08الثانوية األولى بالخبر40

اإلثنين1442/12/09الثانوية الثانية بالخبر41

الثالثاء1442/12/10االبتدائية الثالثة عشر بالخبر42

األربعاء1442/12/11المتوسطة والثانوية لتعليم الكبيرات بالخبر43

الخميس1442/12/12الثانوية الثامنة بالخبر44

االحد1442/12/15االبتدائية األولى لتحفيظ القرآن بالخبر45

اإلثنين1442/12/16المتوسطة األولى لتحفيظ القرآن بالخبر46

الثالثاء1442/12/17الثانوية األولى لتحفيظ القران  بالخبر47

خطة الصيانة الذاتية لمدارس البنات بالخبر والظهران والتي اليوجد بها عقود صيانة

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة : الرسالة

عالية وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

التنمية –العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-الذاتية

 (صيانة عامة )قطاع الخبر والظهران بنات 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

األربعاء1442/12/18الروضة الثالثة بالظهران48

الخميس1442/12/19الروضة الرابعة بالظهران49

االحد1442/11/22االبتدائية الرابعة بالظهران50

اإلثنين1442/11/23االبتدائية السادسة بالظهران51

الثالثاء1442/11/24االبتدائية والمتوسطة االولى لتحفيظ القرآن بالظهران52

األربعاء1442/11/25المتوسطة الثانية بالظهران53

الخميس1442/11/26المتوسطة الرابعة بالظهران54

االحد1442/11/29المتوسطة الخامسة بالظهران55

اإلثنين1443/01/01الثانوية الثانية بالظهران56

الثالثاء1443/01/02الثانوية الثالثة بالظهران57

األربعاء1443/01/03الثانوية الرابعة بالظهران58

الخميس1443/01/04الروضة األولى بالراكة59

االحد1443/01/07االبتدائية األولى بالراكة60

اإلثنين1443/01/08االبتدائية الثانية بالراكة61

الثالثاء1443/01/09المتوسطة األولى بالراكة62

األربعاء1443/01/10الثانوية األولى بالراكة63

الخميس1443/01/11متوسطة ام مكتوم بالخبر64

االجد1443/01/14الروضة الثانية بالظهران65

 ب

(0138280633138053733138253426138279010

Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكرتوني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

0564214088أحمد دعيج الدوسري / مشرف القطاع  الرجاء التواصل مع (الصيانة العامة  )في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

 (صيانة عامة )قطاع الخبر والظهران بنات 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة  

فاكس

www.edueast-dm.comالربيد االلكرتوني



:الرقم 
: التاريخ  وزارة التعليم

: المرفق280-
اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم تاريخ الزيارة
ابن زيدون االبتدائية بنين1
الحارث بن هشام المتوسطة بنين2
االبتدائية السابعة بنات3
الروضة الثانية4
ثانوية حليمة السعدية بنات5
المتوسطة الرابعة بنات6
األجيال الثانوية بنين7
االبتدائية الثانية بنات8
الروضة األولى9
الثانوية الثانية بنات10
ابتدائية لتحفيظ / االبتدائية األولى بنات 11
االبتدائية الرابعة بنات12
المتوسطة الثانية بنات13
بقيق الثانوية بنين14
تحفيظ القران االبتدائية بنين15
الخامسة االبتدائية بنات16
الثانوية األولى وثانوية تحفيظ القران بنات17
الدغيمية االبتدائية بنين مستأجر18
الدغيمية المتوسطة بنين19
مجمع الدغيمية بنات20
الراجحة االبتدائية بنين21
االبتدائية األولى بالكدادية بنات22
مجمع فودة بنات23
فودة االبتدائية بنين24
يكرب االبتدائية والمتوسطة بنين25
مجمع يكرب بنات26
مجمع صالصل بنات27
صالصل االبتدائية بنين28
صالصل المتوسطة والثانوية بنين29
عين دار الجديدة المتوسطة بنين30
عين دار الجديدة االبتدائية بنين31
عين دار الجديدة االبتدائية بنات32
عين دار الجديدة المتوسطة والثانوية بنات33
عين دار القديمة االبتدائية بنين34
ابن الجوزي المتوسطة بنين35
ثانوية عين دار القديمة بنين36
متوسطة وثانوية عين دار القديمة بنات37
الفردانية االبتدائية والمتوسطة بنين38
الفردانية االبتدائية بنات مستأجر39
الجيشية االبتدائية والمتوسطة بنين40
الخميس10/01/1443الجيشية االبتدائية بنات41

(0138280633138053733138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

األربعاء 09/01/1443

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

األحد

اإلثنين

األحد

اإلثنين

الثالثاء

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

03/01/1443

05/01/1443

06/01/1443

07/01/1443

08/01/1443

27/12/1442

28/12/1442

29/12/1442

01/01/1443

02/01/1443

22/12/1442

23/12/1442

24/12/1442

25/12/1442

26/12/1442

الثالثاء17/12/1442

18/12/1442

19/12/1442

21/12/1442

األربعاء

الخميس

السبت

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية

تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات : الرسالة

جودة عالية وفق معايير عالمية بمشاركة 

مجتمعية

-التنمية الذاتية–العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية

 (صيانة عامة )بنات - قطاع بقــيق بنـين 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

(سمنت)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس البنين والبنات ببقيق والعديد مقاولة شركة 

فاكس

0530800045سعود جابر الجويهر / التواصل مع مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

www.edueast-البريد االلكتروني



:الرقم  وزارة التعليم

: التاريخ 280-
: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

مدرسة ابن كثير المتوسطة1

مدرسة ذات الصواري االبتدائية2

مدرسة ابي ذر الغفاري االبتدائية3

مدرسة النخيل االبتدائية4

مدرسة القطيف الثانوية5

مدرسة زين العابدين االبتدائية6

مدرسة معن بن زائدة المتوسطة7

مدرسة زيد بن األرقم المتوسطة8

مدرسة القبلتين الثانوية9

مدرسة النوبي االبتدائية10

مدرسة عبد هللا بن جعفر االبتدائية11

مدرسة حذيفة بن اليمان المتوسطة12

مدرسة األقصى الثانوية13

مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية14

مدرسة الشرق المتوسطة15

مدرسة المجيدية الثانوية16

مدرسة الحسين بن علي االبتدائية17

مدرسة عطاء بن ابي رباح المتوسطة18

مدرسة دار الحكمة الثانوية19

مدر سة سعد بن الربيع االبتدائية20

مدرسة ربعي بن عامر المتوسطة21

مدرسة الخطيب البغدادي الثانوية22

مدرسة محمد بن ابي بكر االبتدائية23

مدرسة مؤتة المتوسطة24

مدرسة ابي الدرداء االبتدائية25

مدرسة فخر الدين الرازي المتوسطة26

مدرسة النجاح الثانوية27

مدرسة جرير االبتدائية28

(طفولة مبكرة)مدرسة حبيبة األنصاريه االبتدائية 29

مدرسة ثابت بن قيس االبتدائية30

مدرسة سيد الشهداء االبتدائية31

مدرسة الساحل المتوسطة32

مدرسة الحسن بن علي االبتدائية33

مدرسة تاروت الثانوية34

مدرسة الربيعية االبتدائية35

مدرسة مجمع الخليل بن أحمد36

مدرسة االمام مسلم االبتدائية37

مدرسة بالل بن رباح االبتدائية38

مدرسة سنابس المتوسطة39

مدرسة ابن االرقم االبتدائية40

مدرسة تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بدارين41

مدرسة دارين المتوسطة42

مدرسة عاصم بن عمر بن الخطاب43

مدرسة الخويلدية الثانوية44

مدرسة الخويلدية االبتدائية45

مدرسة الخويلدية المتوسطة46

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية : الرسالة

وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

التنمية –العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-الذاتية

(صيانة عامة )  قطاع القطيف بنين

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

(العثمان)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس البنين بالقطيف مقاولة شركة 

24/12/1442

25/12/1442

26/12/1442

28/12/1442

17/12/1442

18/12/1442

19/12/1442

21/12/1442

22/12/1442

23/12/1442

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

األحد

األثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

مدرسة الجارودية االبتدائية47

مدرسة الجارودية المتوسطة48

مدرسة الجارودية الثانوية49

مدرسة حلة محيش االبتدائية50

مدرسة حلة محيش المتوسطة51

مدرسة البرهان الثانوية52

مدرسة ابن بطوطة االبتدائية53

مدرسة جعفر الطيار االبتدائية54

مدرسة البحتري المتوسطة55

مدرسة أم الحمام56

مدرسة المالحة االبتدائية57

مدرسة المتوسطة58

مدرسة المالحة الثانوية59

مدرسة الجش االبتدائية60

مدرسة الجش المتوسطة61

مدرسة الجش الثانوية62

مدرسة عاصم بن ثابت االبتدائية63

مدرسة بيت عنك المقدس االبتدائية المتوسطة64

مدرسة ابتدائية ومتوسطة تحفيظ65

مدرسة ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم بعنك66

(طفولة مبكرة)مدرسة الدهناء االبتدائية 67

مدرسة ايمن بن عبيد المتوسطة68

مدرسة عنك الثانوية69

مدرسة ابن القيم التعليمي70

مدرسة صهيب الرومي االبتدائية71

مدرسة الكندي االبتدائية72

مدرسة سيهات االبتدائية73

مدرسة الخندق االبتدائية74

مدرسة األندلس االبتدائية75

مدرسة الطفيل بن نصيال المتوسطة76

مدرسة موسي بن نصير المتوسطة77

مدرسة أبو تمام االبتدائية78

مدرسة سعد بن الحارث المتوسطة79

مرسة العتيق االبتدائية80

مدرسة تحفيظ القرآن الكريم والنابية االبتدائية بالنابية81

مدرسة النابية المتوسطة82

مدرسة النابية الثانوية83

مدرسة سلمان الفارسي االبتدائية  بالقديج84

مدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية  بالقديح85

مدرسة سعيد بن المسيب المتوسطة  بالقديح86

مدرسة القديح الثانوية87

عادل بن كاظم العلويات/م

(0138280633138053733138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

أسم المدرسةم
االنجاز-الصيانة 

السبت

األحد07/01/1443

األثنين08/01/1443

الثالثاء09/01/1443

(صيانة عامة )  قطاع القطيف بنين

05648141023عبدالغفور آل إبراهيم / مشرف القطاع   التواصل مع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

فاكس
www.edueast-dm.comالبريد االلكتروني

األحد29/12/1442

األثنين01/01/1443

الثالثاء02/01/1443

األربعاء03/01/1443

الخميس04/01/1443

06/01/1443



:الرقم  وزارة التعليم
: التاريخ 280-

: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

مدرسة الخامسة االبتدائية حي البحر1

مدرسة األولى المتوسطة حي البحر2

مدرسة الرابعة المتوسطة حي البحر3

مدرسة الثانية الثانوية حي البحر4

مدرسة األولى االبتدائية حي الجزيرة5

مدرسة الثانية االبتدائية حي الوسادة6

مدرسة األولى الثانوية حي الوسادة7

مدرسة الحادي عشر االبتدائية حي الشويكة8

مدرسة الثانية المتوسطة حي الشويكة9

مدرسة األولى  االبتدائية بالبحاري حي الناصرة10

الروضة الثالثة  حي المجيدية11

مدرسة العاشرة االبتدائية حي المجيدية12

مدرسة الثالثة المتوسطة حي المجيدية13

مدرسة الثامنة الثانوية حي المجيدية14

الروضة االولى حي المحدود15

مدرسة التاسعة االبتدائية حي المحدود16

مدرسة الثالثة عشر المتوسطة حي المحدود17

مدرسة الثالثة الثانوية حي المحدود18

الروضة الرابعة حي الشاطئ19

مدرسة الثانية والعشرون االبتدائية حي الشاطئ20

مدرسة السادسة المتوسطة حي الشاطئ21

مدرسة األولى الثانوية بالقديح حي الشاطئ22

مدرسة الرابعة عشر االبتدائية حي تركيا23

مدرسة الثامنة المتوسطة حي تركيا24

مدرسة الخامسة الثانوية حي تركيا25

مدرسة السادسة عشر االبتدائية حي تركيا26

مدرسة العاشرة المتوسطة حي تركيا27

مدرسة السادسة الثانوية  حي تركيا28

مدرسة االولى االبتدائية بتاروت29

مدرسة األولى الثانوية بتاروت30

مدرسة األولى المتوسطة بتاروت31

مدرسة األولى االبتدائية بالربيعية32

اإلثنين

الثالثاء24/12/1442

25/12/1442

الثالثاء

األربعاء

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة : الرسالة

عالية وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-التنمية الذاتية–

 (صيانة عامة )  قطاع القطيف وسيهات بنات

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

(العثمان)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس البنات بالقطيف وسيهات مقاولة شركة 

األربعاء

22/12/1442

17/12/1442

18/12/1442

الخميس19/12/1442

السبت21/12/1442

األحد

23/12/1442



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

مدرسة األولى المتوسطة بالربيعية33

مدرسة األولى الثانوية بالربيعية34

مدرسة األولى االبتدائية بسنابس35

مدرسة الثانية االبتدائية بسنابس36

مدرسة األولى المتوسطة بسنابس37

مدرسة األولى الثانوية بسنابس38

مدرسة األولى المتوسطة بدارين39

مدرسة األولى الثانوية بدارين40

مدرسة االولى لتحفيظ القرآن الكريم واالبتدائية االولى بدارين41

مدرسة الثالثة االبتدائية بالقديح42

مدرسة الخامسة االبتدائية بالقديح43

مدرسة األولى المتوسطة بالقديح44

مدرسة الثانية االبتدائية بالتوبي45

مدرسة األولى المتوسطة بالتوبي حي ام اجزم46

مدرسة األولى الثانوية بالتوبي حي ام اجزم47

مدرسة األولى االبتدائية بالخويلدية48

المتوسطة االولى بالخويلدية 49

الثانوية األولى بالخوبلدية50

مدرسة األولى االبتدائية بالجاودية قرب االسكان51

مدرسة األولى المتوسطة بالجارودية قرب االسكان52

مدرسة االولى الثانوية بالجارودية قرب االسكان53

مدرسة الثانية االبتدائية بالجارودية54

مدرسة األولى االبتدائية بحلة محيش55

مدرسة األولى المتوسطة بحلة محيش56

مدرسة األولى الثانوية بحلة محيش57

مدرسة األولى االبتدائية بأم الحمام58

مدرسة األولى المتوسطة بأم الحمام59

مدرسة الثانية المتوسطة بأم الحمام60

مدرسة األولى الثانوية بأم الحمام61

مدرسة الثانية االبتدائية ام الحمام62

مدرسة األولى االبتدائية بالجش63

مدرسة األولى المتوسطة  بالحش64

مدرسة األولى الثانوية بالجش65

مدرسة الثالثة االبتدائية بالجش66

مدرسة الثانية المتوسطة بحي االسكان67

مدرسة الثانية الثانوية بالجش68

مدرسة األولى االبتدائية بالمالحة69

مدرسة األولى المتوسطة بالمالحة70

مدرسة األولى الثانوية بالمالحة71

مدرسة األولى لتحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بعنك72

مدرسة األولى المتوسطة بعنك73

الروضة الثانية بالقطيف بعنك74

مدرسة األولى الثانوية بعنك75

مدرسة الثانية االبتدائية بعنك76
05648141023عبدالغفور آل إبراهيم / التواصل مع   مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 
(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

عادل بن كاظم العلويات/م

(01382806331.38E+08138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكرتوني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

األثنين09/01/1443

الثالثاء10/01/1443

فاكس

www.edueast-dm.comالربيد االلكرتوني

الخميس04/01/1443

السبت07/01/1443

األحد08/01/1443

األحد29/12/1442

الثالثاء02/01/1443

األربعاء03/01/1443

اإلثنين

الخميس26/12/1442

السبت28/12/1442

الصيانة

01/01/1443

 (صيانة عامة )  قطاع القطيف وسيهات بنات

أسم المدرسةم
االنجاز



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

مدرسة الثانوية االولى بسيهات 1

مدرسة المتوسطة السادسة بسيهات2

الروضة الثانية بسيهات 3

مدرسة االبتدائية التاسعة بسيهات4

مدرسة المتوسطة الرابعة بسيهات5

مدرسة االبتدائية السابعة بسيهات7

مدرسة المتوسطة الخامسة بسيهات 6

مدرسة المتوسطة الثالثة بسيهات 8

مدرسة الثانوية الرابعة بسيهات 10

الروضة األولى بسيهات11

مدرسة األبتدائية الثامنة بسيهات12

مدرسة المتوسطة السابعة بسيهات 13

مدرسة الثانوية الخامسة بسيهات14

االبتدائية الخامسة بسيهات15

مدرسة الثانوية الثالثة بسيهات16

مدرسة االبتدائية الثالثة بسيهات 17

مدرسة الثانوية الثانية بسيهات18

مدرسة المتوسطة الثانية بسيهات 19

مدرسة االبتدائية االولى بالنابية 20

مدرسة المتوسطة االولى بالنابية21

مدرسة الثانوية االولى بالنابية22

مركز التدريب التربوي بالقطيف بنات23

األربعاء28/10/1442مكتب التعليم بمحافظة القطيف بنات24

05648141023عبدالغفور آل إبراهيم / التواصل مع   مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 
(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

عادل بن كاظم العلويات/م

(01382806331.38E+08138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكرتوني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

اإلثنين26/10/1442

الثالثاء27/10/1442

األربعاء21/10/1442

الخميس22/10/1442

األحد 25/10/1442

أسم المدرسةم

الثالثاء13/10/1442

األربعاء14/10/1442

الصيانة

خطة الصيانة الذاتية لمدارس البنات بالقطيف وسيهات والتي اليوجد بها عقود صيانة

www.edueast-dm.comالربيد االلكرتوني
فاكس

 (صيانة عامة )  قطاع القطيف وسيهات بنات

اإلثنين19/10/1442

الثالثاء20/10/1442

االنجاز

الخميس14/10/1442

األحد18/10/1442



:الرقم  وزارة التعليم

: التاريخ 280-
: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

عروه بن الزبيراالبتدائية بالجبيل+ البيهقي االبتدائية بالجبيل 1

ابن البيطار المتوسطة بالجبيل2

الملك فهد الثانوية بالجبيل3

زيد بن عمرو االبتدائية بالجبيل4

اسيد بن حضير االبتدائية بالجبيل5

الجبيل المتوسطة بالجبيل6

الملك خالد االبتدائية بالجبيل7

الملك عبد العزيز االبتدائية بالجبيل8

ك االبتدائية بالجبيل/ق/ت9

عبد هللا بن سهيل المتوسطة بالجبيل10

تبوك االبتدائية بالجبيل11

الروضة االولى بالجبيل12

االبتدائية التاسعة بالجبيل13

ام الدرداء المتوسطة بالجبيل14

خوله بنت الصامت الثانوية بالجبيل15

االبتدائية الثالثة عشر بالجبيل16

الروضة السادسة بالجبيل بالجبيل17

االبتدائية الثالثة بالجبيل18

االبتدائية الحادية عشر الجبيل19

المتوسطة االولى الجبيل20

ك الجبيل/ ق / االبتدائية الثانية  ت 21

الثانوية االولى الجبيل22

المتوسطة الثالثة الجبيل23

االبتدائية االولى الجبيل24

روضة التميز بالجبيل25

االبتدائية الثانية  بالجبيل26

(بنات)مكتب التعليم بالجبيل 27

ثانوية رأس تنورة برأس تنورة28

ك برأس تنورة/ق/االبتدائية والمتوسطة ت29

حسان بن النعمان المتوسطة برأس تنورة+ ابن القيم االبتدائية برأس تنورة 30

رحيمة الثانوية برأس تنورة31

االبتدائية السادسة برأس تنورة32

الروضة االولى برأس تنورة33

الروضة الثانية برأس تنورة34

المتوسطة الثالثة برأس تنورة35

الثانوية الثانية برأس تنورة36

االبتدائية الخامسة برأس تنورة37

عمر بن عبد العزيز االبتدائية طفولة مبكرة بنات برأس تنورة38

االبتدائية الرابعة برأس تنورة39

ك بنات برأس تنورة/ ق / االبتدائية والمتوسطة ت 40

المتوسطة الثانية برأس تنورة41

الثانوية األولى مقررات برأس تنورة42

مكتب التعليم برأس تنورة بنات43

مكتب الخدمات المساندة برأس تنورة44

ام الساهك المتوسطة الساهك+ ك االبتدائية بأم الساهك /ق/ت45

ام الساهك الثانوية بأم الساهك46

المتوسطة االولى بأم الساهك47

الثانوية االولى بأم الساهك48

االبتدائية األولى بأم الساهك49

الروضة االولى بأم الساهك50

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة : الرسالة

عالية وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-التنمية الذاتية–

 (صيانة عامة )  قطاع صفوى والجبيل وراس تنورة

أسم المدرسةم
الصيانة

خطة الصيانة الذاتية لمدارس البنين والبنات بصفوى والتي اليوجد بها عقود صيانة

االنجاز

14/10/1442

15/10/1442

األربعاء

الخميس

األحد18/10/1442

األثنين

الثالثاء

األربعاء

11/11/1442

12/11/1442

13/11/1442

األربعاء

04/11/1442

05/11/1442

06/11/1442

الثالثاء

07/11/1442

10/11/1442

الخميس

األحد

13/10/1442

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

26/10/1442

27/10/1442

28/10/1442

19/10/1442

20/10/1442

21/10/1442

22/10/1442

25/10/1442

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األحد

األثنين

الثالثاء

الخميس

األحد

29/10/1442

03/11/1442

الخميس

األحد

14/11/1442

17/11/1442



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

حكيم بن حزام المتوسطة بحزم ام الساهك51

حزم ام الساهك االبتدائية بحزم ام الساهك52

عقبة بن قيس االبتدائية بحزم ام الساهك53

المتوسطة األولى بحزم ام الساهك54

الثانوية االولى بخزم ام الساهك55

بنات بحزم ام الساهك/ ق / االبتدائية والمتوسطة ت 56

االبتدائية األولى بحزم ام الساهك57

الهمداني الثانوية بأبومعن58

خالد المتوسطة بأبومعن+ ابومعن االبتدائية 59

االبتدائية األولى بأبومعن60

المتوسطة االولى بأبومعن61

االوجام المتوسطة باألوجام62

االوجام الثانوية باألوجام63

االوجام االبتدائية باألوجام64

االبتدائية االولى باألوجام65

المتوسطة االولى باألوجام66

الثانوية األولى  باألوجام67

عمره العدوية االبتدائية باألوجام68

البخاري االبتدائية بالعوامية69

قرطية االبتدائية بالعوامية70

العوامية المتوسطة بالعوامية71

العوامية الثانوية بالعوامية72

االبتدائية الثانية بالعوامية73

المتوسطة الثانية بالعوامية74

روضة األمل بالعوامية75

المتوسطة األولى بالعوامية76

الثانوية االولى بالعوامية77

االبتدائية االولى بالعوامية78

ك االبتدائية بصفوى/ق/ت+ صفوان االبتدائية 79

دار العلوم الثانوية بصفوى80

حراء المتوسطة بصفوى81

صفوى الثانوية بصفوى82

اليرموك االبتدائية بصفوى83

الروضة االولى بصفوى84

االبتدائية الخامسة بصفوى85

المتوسطة الثانية بصفوى86

ابوبكر الرازي االبتدائية طفولة مبكرة بصفوى87

االبتدائية الرابعة بصفوى88

الثانوية االولى بصفوى89

الثانوية الثانية بصفوى90

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

(0138280633138053733138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكرتوني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

فاكس

www.edueast-dm.comالربيد االلكرتوني

0505908232عبدالقادر العبيدي / التواصل مع مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

21/11/1442

الخميس05/12/1442

الثالثاء

األربعاء

األحد

األثنين

األربعاء

الخميس

األحد

األثنين

03/12/1442

20/11/1442

24/11/1442

25/11/1442

26/11/1442

27/11/1442

28/11/1442

01/12/1442

02/12/1442

األثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األحد

األثنين

الثالثاء

 (صيانة عامة )  قطاع صفوى والجبيل وراس تنورة

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

12/12/1442

15/12/1442

04/12/1442

08/12/1442

09/12/1442

10/12/1442

11/12/1442

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األحد

18/11/1442

19/11/1442



:الرقم  وزارة التعليم

: التاريخ 280-
: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

الروضة الثانية1

ب الثانية بنات2

المتوسطة الثالثة بنات+ ب الثالثة 3

الثالثة عشر بنات+ ب الرابعة 4

ب الخامسة بنات5

ب السادسة بنات6

ب السابعة بنات7

بنات (في مبتى تحفيظ القرآن مؤقتاً)ب التاسعة 8

ب الحادية عشرة بنات9

ب الرابعة عشرة بنات10

ب جميلة بنت عمر بنات11

ب تحفيظ القرآن الكريم بنات12

ب أبرق الكبريت بنات13

ب السفانية األولى بنات14

ابتدائية أنس بن مالك بنين15

ث الثالثة+ م الرابعة + م الثانية 16

م الثالثة بنات17

م الخامسة بنات18

م السادسة بناتط19

م السابعة بنات20

م السفانية بنات21

ث األولى بنات22

ث الثانية بنات23

م الرابعة بنات+م الثانية + ث الثالثة 24

ث مريم بنت عمران بنات25

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 
عادل بن كاظم العلويات/م

(0138280633138053733138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

0559402920فواز عايض الرشيدي / التواصل مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

فاكس
www.edueast-dm.comالبريد االلكتروني

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية وفق : الرسالة

معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

التنمية –العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-الذاتية

 (صيانة عامة )قطاع الخفجي بنات 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

(آل قريع)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس البنات بالخفجي مقاولة مؤسسة 

17/12/1442

18/12/1442

19/12/1442

21/12/1442

22/12/1442

األحد

اإلثنين

29/12/1442

01/01/1443

23/12/1442

24/12/1442

25/12/1442

26/12/1442

28/12/1442

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

األحد



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

االحد18/10/1442م الفيصلية بنين+ ب البيروني 1

اإلثنين19/10/1442ب غرناطة بنين2

الثالثاء20/10/1442م مسعود بن ربيع بنين+ ب ابن حجر 3

األربعاء21/10/1442ب المهاجرون م عبد الحمن بن عوف بنين4

الخميس22/10/1442م الفهد بنين+ ب الترمذي 5

الجمعة23/10/1442م اإلمام النووي بنين6

السبت24/10/1442بنين (تحفيظ القرآن الكريم )ث +م +ب 7

األحد25/10/1442م مسعود بن ربيع بنين/ ب بن حجر 8

اإلثنين26/10/1442ث عمر بن حزم بنين9

الثالثاء27/10/1442ث النهضة بنين10

األربعاء28/10/1442ثانوية الخفجي11

الخميس29/10/1442متوسطة السروات12

الجمعة01/11/1442ب السودة بنين13

السبت02/11/1442ب أبرق الكبريت بنين14

األحد03/11/1442ث تميم الداري بنين/ م تميم الداري 15

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 
عادل بن كاظم العلويات/م

(0138280633138053733138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

خطة الصيانة الذاتية لمدارس البنين بالخفجي والتي اليوجد بها عقود صيانة

 (صيانة عامة )قطاع الخفجي بنين 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

0559402920فواز عايض الرشيدي / التواصل مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

فاكس
www.edueast-dm.comالبريد االلكتروني



:الرقم  وزارة التعليم

: التاريخ 280-
: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

الروضة األولى بالنعيرية1

االبتدائية األولى بالنعيرية2

عبدهللا بن عمر3

عمير بن سعد4

االبتدائية الثانية بالنعيرية5

الروضة الثانية+ االبتدائية الرابعة 6

عبد الرحمن بن أبي بكر7

تحفيظ القران الكريم االبتدائية8

المتوسطة األولى بالنعيرية9

المتوسطة الثالثة بالنعيرية10

عبد الرحمن الداخل11

الحارث بن عمير12

الثانوية األولى بالنعيرية13

تحفيظ القران بالنعيرية+ الثانوية الثانية14

الخزاعي المتوسطة15

تحفيظ القران الكريم المتوسطة16

إبتدائية خديجة بنت خويلد بالنعيرية17

النعيرية الثانوية18

جعفر بن أبي سفيان19

الروضة األولى بالصرار20

االبتدائية األولى بالصرار21

متوسطة وثانوية الصرار22

االبتدائية االولى بالسلمانية23

ابتدائية كعب بن زيد24

الروضة واالبتدائية ومتوسطة وثانوية مليجة25

ابتدائية الكهفة26

مسعود بن سويد27

الروضة واالبتدائية األولى نطاع28

المتوسطة األولى نطاع29

ثانوية النقيرة+متوسطة + ابتدائية 30

ابتدائية عتيق31

متوسطة عبادة بن قيس32

الروضة واالبتدائية األولى بالنقيرة33

متوسطة وثانوية النقيرة34

الروضة واالبتدائية األولى عتيق35

متوسطة وثانوية عتيق36

ابتدائية الصرار37

الصرار المتوسطة38

الصرار الثانوية39

االبتدائية األولى بالونان40

ابتدائية ومتوسطة القليب41

ابتدائية مليجة42

مليجة المتوسطة43

األثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

01/01/1443

02/01/1443

03/01/1443

04/01/1443

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت

األحد

24/12/1442

25/12/1442

26/12/1442

28/12/1442

29/12/1442

22/12/1442

23/12/1442

الثالثاء17/12/1442

18/12/1442

19/12/1442

21/12/1442

األثنين

األربعاء

الخميس

السبت

األحد

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة : الرسالة

عالية وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

التنمية –العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية-الذاتية

 (صيانة عامة )بنات -  قطاع النعـيرية بنين 

أسم المدرسةم
االنجازالصيانة

(العثمان)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس البنين بالنعيرية مقاولة شركة 

(آل قريع)ومدارس البنات بالنعيرية مقاولة مؤسسة 



مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

مليجة الثانوية44

مجمع مدارس حنيذ45

ابتدائية نطاع46

نطاع المتوسطة47

التوحيد الثانوية48

ابتدائية الحسي49

الحسي المتوسطة50

االبتدائية األولى بالحسي51

ابتدائية ومتوسطة الصحاف52

ابتدائية الحناة53

الحناة المتوسطة54

االبتدائية األولى ثاج55

روضة وابتدائية ومتوسطة الحناة56

ابتدائية الصحاف57

الصحاف المتوسطة58

ابتدائية القليب59

القليب المتوسطة60

ابتدائية غنوى61

ثانوية حنيذ+متوسطة+ابتدائية62

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 
عادل بن كاظم العلويات/م

(0138280633138053733138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

السبت06/01/1443

األحد07/01/1443

األثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السيت

 (صيانة عامة )بنات -  قطاع النعـيرية بنين 

م
االنجاز

أسم المدرسة
الصيانة

فاكس

0509314101حسين ال يتيم / التواصل مع مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

www.edueast-dm.comالبريد االلكتروني

08/01/43

09/01/43

10/01/43

11/01/43

13/01/43



:الرقم  وزارة التعليم
: التاريخ 280-

: المرفقاإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

إدارة المباني– الخدمات المساندة 

OM

مالحظات

(األسباب)لم يتمتميوم الزيارةتاريخ الزيارة

ثانوية قرية العليا بنبن1

متوسطة قرية العليا بنبن2

مجمع التحفيظ بقرية بنات3

االبتدائية األولى بقرية بنات4

ابتدائية قرية العليا بنبن5

ابتدائية الشيط بنين6

المتوسطة والثانوية بقرية العليا7

ابتدائية الملك فيصل للطفولة المبكرة8

متوسطة وثانوية الشيط بنين9

ابتدائية الشيط بنات10

متوسطة وثانوية الشيط بنات11

ابتدائية المحوى بنات12

ابتدائية صاللة بنين13

ابتدائية صاللة بنات14

ابتدائية أم الشفلح بنين15

ابتدائية مشلة بنين16

متوسطة وثانوية مشلة بنات17

ابتدائية ومتوسطة وثانوية مشلة بنات18

ابتدائية أم غور بنات19

متوسطة وثانوية الرفيعة بنين20

الروضة الرفيعة بنات21

ابتدائية الرفيعة بنين22

ابتدائية الرفيعة بنات23

متوسطة وثانوية الرفيعة بنات24

متوسطة وثانوية العاذرية بنين25

متوسطة وثانوية العاذرية بنات26

ابتدائية الفريدة بنين27

ابتدائية الفريدة بنات28

متوسطة وثانوية الفريدة بنات29

ابتدائية الشيحية بنين30

ابتدائية ومتوسطة الشيحية بنات31

متوسطة وثانوية الشيحية بنين32

ابتدائية اللهابة بنين33

متوسطة وثانوية اللهابة بنين34

ابتدائية متوسطة وثانوية اللهابة بنات35

األحد07/01/1443ابتدائية الشامية بنات36

األثنين08/01/1443ابتدائية أم عقال للطفولة المبكرة37

(0590383833)علي ال حمود . التواصل مع رئيس قسم التكييف بالقطاعات أ  (صيانة اجهزة التكييف)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 
عادل بن كاظم العلويات/م

(0138280633138053733138253426138279010
Office22@edueast.gov.saموقعنا االلكتروني

ـــسين الصوفان حســــــــ

ـــسين يتيــم آل حســــــــ

الريادة لبناء جيل مبدع: الرؤية
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية : الرسالة

وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية

-التنمية الذاتية–العمل بروح الفريق -العمل-االتقان–المواطنة : القيم

المسؤولية االجتماعية

 (صيانة عامة )  قطاع قرية العليا بنين بنات

أسم المدرسةم
االنجاز الصيانة

(سمت)خطة االستعداد لعقود الصيانة لمدارس قرية العليا مقاولة شركة 

فاكس
www.edueast-dm.comالبريد االلكتروني

0502797616فهد زيد الشريف / التواصل مع مشرف القطاع (الصيانة العامة)في حالة عدم ادراج أي مدرسة بخطة 

الخميس

السبت21/12/1442

األحد22/12/1442

24/12/1442

25/12/1442

04/01/1443

23/12/1442

19/12/1442

اإلثنين

الثالثاء

17/12/1442

18/12/1442

الثالثاء

األربعاء

الخميس

السبت06/01/1443

األربعاء

الثالثاء02/01/1443

األربعاء03/01/1443

01/01/1443

26/12/1442

28/12/1442

29/12/1442

الخميس

السبت

األحد

اإلثنين


