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 بٌان بأسماء المرشحٌن للتدرٌس بمدارس تعلٌم الكبار 

 المدرسة التخصص االسم م
الشرٌف محمد حامد ابراهٌم  .1  مصعب بن عمٌر المتوسطة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة 
 ابن ماجه المتوسطة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة إبراهٌم عبدهللا سالم الثبٌتً  .2
 ماجه الثانوٌة اللٌلٌة ابن لغة عربٌة احمد عبدالرحٌم صالح العٌلً  .3
 محمد الفاتح المتوسطة اللٌلٌة علوم احمد مقحم بن حزام الروقً  .4
 رنٌة الثانوٌة اللٌلٌة علوم احمد محمد احمد الشرٌف  .5
 مركز محو االمٌة بمدرسة سهٌل بن عمرو االبتدائٌة رٌاضٌات امٌن مصلح عبدهللا الثقفً  .6
 بن نوفل المتوسطة اللٌلٌة ورقة لغة عربٌة انور محمد صالح الغامدي  .7
 ابن ماجه الثانوٌة اللٌلٌة حاسب آلً اٌمن عبد العزٌز علً القرشً  .8
 مركز محو االمٌة بمدرسة بدر االبتدائٌة لغة عربٌة بدر هاشم محسن الزهرانً  .9

 الشاطبً المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة بطً فالح بن نافل السبٌعً  .11
 الخرمة الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة بقٌران فهٌد بقٌران الشرٌف  .11
 الشٌخ عبدالعزٌز بن باز الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة بندر حماد محمد الطوٌرقً  .12
 محمد الفاتح المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة ثامر ذٌب زوٌد المطٌري  .13
 حمزة بن عبدالمطلب الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة جابر حمٌد محمد الصواط  .14
 حمزة بن عبدالمطلب الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة جمٌل حمود حامد السالمً  .15
 مركز محو االمٌة بمدرسة ابن ماجة االبتدائٌة تربٌة اسالمٌة حامد ضٌف هللا دهٌران الزاٌدي  .16
 ورقة بن نوفل المتوسطة اللٌلٌة اجتماعٌات حسان عبد هللا عوض السفٌانً  .17
 عشٌرة المتوسطة اللٌلٌة اسالمٌة تربٌة حسن وصل حسن الثبٌتً  .18
 مركز محو االمٌة بمدرسة البحتري االبتدائٌة لغة عربٌة حمد فارس شالح السبٌعً  .19
 االمٌر سلطان الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة حمود عاٌض عٌد العتٌبً  .21
 مركز محو االمٌة بمدرسة سلمة بن هشام االبتدائٌة اجتماعٌات خالد احمد حسن عسٌري  .21
 مركز محو االمٌة بمدرسة االمام حفص االبتدائٌة رٌاضٌات خالد جابر محسن القرشً  .22
 محمد الفاتح المتوسطة اللٌلٌة اجتماعٌات خالد ساعد حمدان الحارثً  .23
 عكرمة الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة خالد عاٌش نامً اللحٌانً  .24
 المتوسطة اللٌلٌةمحمد الفاتح  لغة عربٌة خالد علً عبد الرحٌم  الحارثً  .25
 عكرمة الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة خالد عواض محمد الثبٌتً العتٌبى  .26
 حطٌن المتوسطة اللٌلٌة علوم خالد عٌضه رده الثبٌتً  .27
 مركز محو االمٌة بمدرسة رنٌة االبتدائٌة لغة عربٌة خالد فهٌد محمد السبٌعً  .28
 الشٌخ عبدالعزٌز بن باز الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات خالد محمد لوٌفً المتعانً الحارثً  .29
 مركز محو االمٌة بمدرسة الحسن بن علً االبتدائٌة لغة عربٌة خالد معٌوض عواض الثبٌتً  .31
 االمٌر سلطان الثانوٌة اللٌلٌة حاسب آلً خلف محمد خلف الذبٌانً  .31
 الحرمٌن الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة خلف محمود عبد هللا العوفً  .32
 مصعب بن عمٌر المتوسطة اللٌلٌة رٌاضٌات خمٌس دحمس رٌحان الخدٌدي  .33
 رنٌة الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات دخٌل هللا ثواب سعد السبٌعً  .34
 رنٌة الثانوٌة اللٌلٌة رٌاضٌات دخٌل هللا دخٌل محمد السبٌعً  .35
 الخرمة الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة ذعار شارع ذعار السبٌعً  .36
 مركز محو االمٌة بمدرسة الحسن بن علً االبتدائٌة لغة عربٌة زامل العتٌبً زامل سعد  .37
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 مركز محو االمٌة بمدرسة ابن خلدون االبتدائٌة لغة عربٌة سالم محسن مسلم القرشً  .38
 الخرمة الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات سامً عبد الرحمن هلٌل الطلحً  .39
 محو االمٌة بمدرسة االمام حفص االبتدائٌةمركز  تربٌة اسالمٌة سامً محمد صالح العوفً  .41
 مركز محو االمٌة بمدرسة الحسن بن علً االبتدائٌة تربٌة اسالمٌة سامً مسفر محمد العصٌمً  .41
 مركز محو االمٌة بمدرسة كعب بن زهٌر االبتدائٌة تربٌة اسالمٌة سعد رمٌزان سعد السبٌعً  .42
 الثانوٌة اللٌلٌةعكرمة  تربٌة اسالمٌة سعد عاٌض عوٌض الحارثً  .43
 مركز محو االمٌة بمدرسة ابو عبٌدة بن الجراح االبتدائٌة لغة عربٌة سعد عبد هللا محمد الدوسري  .44
 دار التوحٌد الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة سعد عٌضه مبارك العتٌبً  .45
 مركز محو االمٌة بمدرسة بدر االبتدائٌة تربٌة اسالمٌة سعد غرمان سلٌمان الشهري  .46
 رنٌة المتوسطة اللٌلٌة رٌاضٌات مسلط عبدهللا السبٌعً سعد  .47
 حطٌن المتوسطة اللٌلٌة لغة عربٌة  سعد مطلق سلطان العتٌبً   .48
 تربة الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات سعود جابر سامل البقمً  .49
 الشٌخ عبدالعزٌز بن باز الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة سعود قلٌل عبد هللا الثبٌتً  .51
 دار التوحٌد الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة سعود مثٌب علً الدغونة المالكً  .51
 مصعب بن عمٌر المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة سعود مقبول عاٌف الخالدى  .52
 مركز محو االمٌة بمدرسة طارق بن زٌاد االبتدائٌة تربٌة اسالمٌة سعٌد احمد محمد الغامدي  .53
 ابن ماجه الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة سلطان حسٌن عالً السلٌمانً  .54
 مركز محو االمٌة بمدرسة سلمة بن هشام االبتدائٌة لغة عربٌة سلطان عبد هللا محمد الطلحً  .55
 محمد الفاتح المتوسطة اللٌلٌة رٌاضٌات سلطان عوض هللا عٌضه الثبٌتً  .56
 بن حنبل االبتدائٌة مركز محو األمٌة بمدرسة احمد لغة عربٌة سلطان محمد سفر القثامً  .57
 االمٌر سلطان الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة سلٌمان محمد عبد هللا الشهري  .58
 مركز محو االمٌة بمدرسة الحسن بن علً االبتدائٌة رٌاضٌات شداد محٌل محمٌد العصٌمً العتٌبً  .59
 الخرمة الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة صالح سعد منصور السبٌعً  .61
 الحرمٌن الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات محمد المنصوري الثبٌتًصالح سعٌد   .61
 دار التوحٌد الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة ضٌف هللا أحمد ضٌف هللا القرنً  .62
 الحرمٌن الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة ضٌف هللا سلٌمان رده الثبٌتً  .63
 المتوسطة اللٌلٌةمصعب بن عمٌر  اجتماعٌات طارق سوٌري هالل الخالدى  .64
65.  

 طارق علً محمد الحارثً 
 حاسب آلً

، مصعب المتوسطة ، مركز حفص ، حطٌن المتوسطة 
  مركز ابن خلدون ، مركز سهٌل بن عمر

 الحرمٌن الثانوٌة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة طالل محسن عالً الطلحً  .66
 باز الثانوٌة اللٌلٌةالشٌخ عبدالعزٌز بن  تربٌة اسالمٌة طالل مستور عبد هللا الثبٌتً  .67
 رنٌة الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة ظافر جمعان عطٌه الزهرانً  .68
 الشاطبً المتوسطة اللٌلٌة علوم ظافر رباح مفلح المدٌري السبٌعً  .69
 عشٌرة المتوسطة اللٌلٌة علوم عادل عزٌز  معضد الشٌبانً العتٌبً  .71
 محو االمٌة بمدرسة سهٌل بن عمرو االبتدائٌةمركز  تربٌة اسالمٌة عادل نصرالدٌن عٌدروس عٌدروس  .71
 ابن ماجه المتوسطة اللٌلٌة علوم عامر فهد فهاد العتٌبى  .72
 الشاطبً المتوسطة اللٌلٌة رٌاضٌات عاٌض فرج راشد ال علً السبٌعً  .73
 ابن ماجه الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات عائض علً عبد هللا القرنً  .74
 عكرمة الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات عائض عمران عبٌد هللا الحارثً  .75
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 تربة الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة عائض محمد مشرع البقمً  .76
 الحرمٌن الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة عبدالخالق محمد راضً الغامدي  .77
 الشاطبً المتوسطة اللٌلٌة اجتماعٌات عبدالرحمن ابراهٌم عبدالرحمن الرمٌح  .78
 الشٌخ عبدالعزٌز بن باز الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة المنجومًعبدالرحمن عاٌض مسلم   .79
 االمٌر سلطان الثانوٌة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة الرحمن عطٌه حامد الغامديعبد  .81
 دار التوحٌد الثانوٌة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة عبدالعزٌز حمزه محمد المالكً  .81
 الفاتح المتوسطة اللٌلٌة محمد تربٌة اسالمٌة العزٌز صالح عابد العصٌمًعبد  .82
 الشاطبً المتوسطة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة عبدالعزٌز عبدهللا ناصر الشهري  .83
 حطٌن المتوسطة اللٌلٌة رٌاضٌات الغنً دخٌل هللا مطٌر القرشًعبد  .84
 انس بن مالك المتوسطة اللٌلٌة رٌاضٌات عبدهللا براز عائش البقمً  .85
 الخرمة الثانوٌة اللٌلٌة آلًحاسب  عبدهللا حسٌن ادرٌس الدوسري  .86
 عكرمة الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة هللا ضٌف هللا عبد هللا زرقًعبد  .87
 عكرمة الثانوٌة اللٌلٌة حاسب آلً عبدهللا علً عبدهللا الزهرانً  .88
 ورقة بن نوفل المتوسطة اللٌلٌة علوم عبدهللا عوٌض مجول القثامى  .89
 دار التوحٌد الثانوٌة اللٌلٌة اجتماعٌات هللا عٌضه فواز الثقفًعبد  .91
 الخرمة الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة عبدهللا ناصر محمد السبٌعً  .91
 ابن ماجة المتوسطة اللٌلٌة  لغة عربٌة المجٌد ماجد فهد الشرٌفعبد  .92
 عشٌرة الثانوٌة اللٌلٌة،  عشٌرة المتوسطة اللٌلٌة حاسب آلً عبدالمجٌد مرشد رشاد العتٌبً  .93
 ورقة بن نوفل المتوسطة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة المحسن ناصر مبارك الدعجانًعبد  .94
 مركز محو االمٌة بمدرسة سهٌل بن عمرو االبتدائٌة لغة عربٌة المحسن ناصر محمد الشرٌفعبد  .95
 ورقة بن نوفل المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة عبٌد الحمٌدي قبالن الثبٌتً  .96
 رنٌة الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة الدوسريعثمان عامر عبد هللا   .97
 عشٌرة الثانوٌة اللٌلٌة أحٌاء علً صلٌح حمد العصٌمً  .98
 االمٌر سلطان الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة علً عبدهللا علً القرشً  .99
 حطٌن المتوسطة اللٌلٌة اجتماعٌات علً عٌد مطر الحارثى  .111
 محو االمٌة بمدرسة ابن ماجة االبتدائٌةمركز  لغة عربٌة علً فهد عوض السالمً  .111
 الشٌخ عبدالعزٌز بن باز الثانوٌة اللٌلٌة حاسب آلً عماد محمد حمدان المنجف  .112
 الحرمٌن الثانوٌة اللٌلٌة حاسب آلً عمر عبد الرحمن عمر الثمالً  .113
 مركز محو االمٌة قٌا االولى االبتدائٌة لغة عربٌة عمرو فرٌحان مبارك الحارثً  .114
 مركز محو االمٌة بمدرسة ابن خلدون االبتدائٌة لغة عربٌة عرٌج مسرع المالكً عٌد  .115
 الحرمٌن الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة غانم سالم عبد هللا القرشً  .116
 رنٌة المتوسطة اللٌلٌة علوم فاصل مطلق ثواب الملحً السبٌعً  .117
 مركز محو االمٌة بمدرسة رنٌة االبتدائٌة تربٌة اسالمٌة فاٌز سلطان عبدالرحمن الحالف  .118
 االمٌر سلطان الثانوٌة اللٌلٌة لغة عربٌة فاٌز عائض عٌد الثبٌتً  .119
 ابن ماجه الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة فاٌز عبدهللا سفٌر القرشً  .111
 مركز محو االمٌة بمدرسة رنٌة االبتدائٌة رٌاضٌات فاٌز محمد ابراهٌم الدوسري  .111
 رنٌة الثانوٌة اللٌلٌة حاسب آلً فائع دسمان فاٌع السبٌعً  .112
 ورقة بن نوفل المتوسطة اللٌلٌة رٌاضٌات فالح شبٌب فالح العتٌبى  .113
 الليلية الخرمة الثانوية لغة إنجلٌزٌة فالح مشعل شباط السبيعي  .114
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 حطٌن المتوسطة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة فهد حمود حمدان الطوٌرقً  .115
 مركز محو االمٌة بمدرسة سلمة بن هشام االبتدائٌة علوم فهد خضر وصل هللا السٌالً  .116
 دار التوحٌد الثانوٌة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة فهد محمد فرحة الغامدي  .117
 انس بن مالك المتوسطة اللٌلٌة علوم فهد محمد مصاد البقمً  .118
 اللٌلٌة االمٌر سلطان الثانوٌة اجتماعٌات فهد مسفر صامل العتٌبً  .119
 مركز محو االمٌة بمدرسة االمام حفص االبتدائٌة لغة عربٌة فواز عٌضه عوض القرشً  .121
 مركز محو االمٌة بمدرسة سلمة بن هشام االبتدائٌة تربٌة اسالمٌة فواز محمد حمدان الخدٌدي  .121
 ابن ماجه المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة فؤاد هلٌل كرٌم المالكً  .122
 حطٌن المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة الثمالًفٌصل عمار عمر   .123
 حطٌن المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة فٌصل عوض رده الحارثى  .124
 ابن ماجه الثانوٌة اللٌلٌة لغة إنجلٌزٌة فٌصل معٌوض سلٌم الجعٌد  .125
 مركز محو االمٌة بمدرسة سهٌل بن عمرو االبتدائٌة لغة عربٌة فٌصل مفلح عواد البلوي  .126
 ابن ماجه المتوسطة اللٌلٌة اجتماعٌات بن احمد بن عبدهللا الثقفًماجد   .127
 مصعب بن عمٌر المتوسطة اللٌلٌة تربٌة اسالمٌة ماجد حسن مشٌع الذوٌبً  .128
 مصعب بن عمٌر المتوسطة اللٌلٌة علوم ماجد عٌضه معٌض النفٌعً  .129
 اللٌلٌةاالمٌر سلطان الثانوٌة  تربٌة اسالمٌة ماجد فهد عامر التوم الروقً  .131
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