


المعلمون المرشحون لحضور الملتقى السنوي لمعلمي اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 
 هـ 1438/1439

 المكتب المرحلة المدرسة االسم م

 االمام نافع محمد حسين علي زرير 1

 ابتدائي

 الجنوب

 االمام النووي ابراهيم محمد عسيري 2

 السعدي نعبد الرحم عبدهللا صالح المالكي 3

 الحارث بن همام عمر مرزوق الصبحي 4

 طارق بن زياد حسن معروف الزهراني 5

 بن رواحة عبد هللا يحيى علي الملحاوي 6

 ابي ايوب االنصاري رائد عوده غالب األحمدي 7

 بن عمر عبد هللا محمد عوض علي األسمري 8

 عمرو بن العاص الحارثي عبد هللا زعبد العزي 9

 رياض القران االهلية محسن ابو لبن أنور 10

 المعتصم باهلل إسماعيل الغامدي 11

 متوسط

 االبناء البحرية خالد مشبب المالكي 12

 حدأ بركات احمد طواش 13

 الرازي محمد الشيخ 14

 االمير فيصل بن فهد غازي محمد الحربي 15

 هارون الرشيد محمد يحي بكري 16

 اليرموك الشهريهاني عبده  17

 االندلس احمد بن ثابت اليامي 18

 عماد الدين زنكي نايف معيوض الحارثي 19

 المامون سعد محمد العمري 20

 االبراهيمية ممدوح محمد رجب سليماني 21

 ثانوي

 االبراهيمية محمد عبدالعزيز حباني 

 الخندق خالد سليمان الجهنى 22

 حطين عطوييحي ابراهيم  23

 حطين عبد هللا عبدالرحمن الغامدي 24

 مدائن الفهد سعد محمد الشهري 25

 الشهداء سعيد محمد سعيد الزهراني 26

 قريش عبدالعزيز غرم هللا الغامدي 27

 ابن البيطار عايض سعيد احمد المالكي 28

 الفيصل سلطان عبدهللا الغامدي 29

 فلسطين الزهرانيسعود محسن  30

 زيد بن االرقم احمد حسن الشهري 31

 المعهد العربي األهلية محروس محمود حسن عمار 32

 



المعلمون المرشحون لحضور الملتقى السنوي لمعلمي اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 
 هـ 1438/1439

 المكتب المرحلة المدرسة االسم م

 بن عامرياسر  احمد محمد علي مجرشي 1

 ابتدائي

 الشرق

 مالك بن سنان عبدالرحمن سعود شاكر الشريف 2

 عكاشة بن محصن علي محمد علي الشهري 3

 _ حبيب بن زيد حميد محمد بشامة السلمي 4

 أبي العتاهية صالح حامد ابراهيم المنتشري 5

 الشاطئ االبتدائية فيصل سعود علي المزيني 6

 هليةألالفال ا أحمد ابراهيمابراهيم رجب  7

8 
حسام الدين عبد المجيد أبو 

 المعاطي
 هليةألأنجال الثقافة ا

 هليةألالقادسية ا هاني صالح الرفاعي 9

 عبدهللا بن عامر فيصل إبراهيم عائض القحطاني 10

 ابي جعفر المنصور ابراهيم أحمد غرامه االحمري 11

 متوسط

 االمين سعد علي نوح الشهري 12

 مصعب بن الزبير سعيد عبد الرحمن بادي القحطاني 13

 عمير بن الحمام سعد بن ابراهيم بن سعد بن حسين 14

 جيل القران األهلية أحمد حسن أبو اليزيد نايل 15

 الجزيرة طالل محمد أحمد القرني 16

 الشاطئ محمد بن موسى بن محمد الفاهمي 17

 عبد هللا بن جعفر الصمدانيهاشم حسن  18

 قباء سلمان علي الغامدي 19

 الترمذي أبو القاسم مديني أبو طالب 20

 الطبري عبدالمجيد محمد سعد القرني 21

 ثانوي

 سعيد بن جبير محمد بن منقاش ردة الزهراني 22

 كعب بن مالك عبدهللا علي عبدهللا الزبيدي 23

 الطليعة حسنعلي عبدالجواد محمد  24

 محمد بن عبدالوهاب احمد نافع حبيب السلمي 25

 أبي إسحاق محمد بن موسى بن محمد الزهراني 26

 ليةصق خالد مرزوق مساعد السهلي 27

 أبي السرح سمريألأحمد عزيز ا 28

 الدرعية رمضان محمد سعيد الزهراني 29

 مؤته طالل علي جمعان الغامدي 30

 

 



المعلمون المرشحون لحضور الملتقى السنوي لمعلمي اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 
 هـ 1438/1439

 المكتب المرحلة المدرسة االسم م

 عقبة بن نافع فهد حميد البكر 1

 ابتدائي

 الصفا

 األمير أحمد سلطان الزهراني 2

 اإلدريسي خلف فايد العنزي 3

 األمام الشوكاني عبدالرحمن مسفر الغامدي 4

 جعفر بن أبي طالب عبدهللا محمد عبدهللا القرني 5

6 
سعيد محمد سعيد ال شبيب 

 الشهري
 خالد بن سعيد

 األمام الشاطبي مازن هديان ملهي السفياني 7

 الطفيل بن عمرو حسان عبدالصمد مياجان 8

 اإلخالص أهلية محمد حسين محمد 9

 الشبل أهلية الشربيني محمدالشربيني محمد  10

 عمرو بن الجموح عادل غرم هللا الغامدي 11

 متوسط

 األمير نايف عبدالرحمن القحطاني 12

 صهيب بن سنان علي عوضه الحارثي 13

 المدينة المنورة عبدهللا طارق خياط 14

 األمير نايف أحمد جميل الفخراني 15

 المنذريزيد بن  عادل حامد المالكي 16

 اإلخالص أهلية السيد محمود الهنداوي 17

 الفيصلية أهلية محمد محمود 18

 جيل الفيصل أهلية حسنى السيد عبدالعال 19

 جيل الفيصل أهلية ثامر أبوبكر عطية 20

 اإلخالص السيد محمود إبراهيم الهنداوي 21

 سهيل بن عبدهللا صالح معيض الحارثي 22

 ثانوي

 بالط الشهداء عبدهللا سوقان الزهراني 23

 المقريزي فيصل سعيد الزهراني 24

 عمورية عادل الشهري 25

 عمورية شادي حسين الحارثي 26

 سهيل بن عبدهللا عبدالعزيز يوسف األحمري 27

 عمر بن عبدالعزيز أيمن  صالح الغامدي 28

 بالط الشهداء راضي عازب الحارثي 29

 بالط الشهداء مشاري عبدالرحمن العيسى 30

 الشبل أهلية عبدالعظيم عوض أحمد 31

 

 



المعلمون المرشحون لحضور الملتقى السنوي لمعلمي اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 
 هـ 1438/1439

 المكتب المرحلة المدرسة االسم م

 ابن األثير سلطان حسن البيشي 1

 ابتدائي

 النسيم

 الثغر محمد العريانيزين  2

 الثغر مهدي سالم اليامي 3

 الحرمين عبدهللا زايد المالكي 4

 اإلمام الكسائي عليثه الوافي عبدالعزيز 5

 ابن سيرين طالل فايز العتيبي 6

 سعد بن معاذ محمد عياد األحمدي 7

 ابن كثير المكي محمد جمال العمودي 8

 جيل الفيصل القرمانيإبراهيم أحمد  9

 األقصى محمد محمودمروان  10

 ابن هشام أحمد سعيد األحمدي 11

 متوسط

 الفتح خالد محمد الزهراني 12

 الملك سلمان أسامة عثمان الصحفي 13

 الملك سلمان الغامدي عبد هللاأحمد  14

 جبل النور محمد حسن مباركي 15

 بطوطةابن  محمد حسن بن سلمان 16

 حسان بن ثابت فراج فايز آل هزاع 17

 النسائي علي رديد الخالدي 18

 األمجاد الثانية سيد أحمد عبدالعال 19

 األقصى جمال سعد أحمد سيد 20

 الفتح فيصل سعد الحواس 21

 ثانوي

 الفتح حاتم محمد الصبحي 22

 األمير تركي علي الشريف عبد العزيز 23

 أحمد بن حنبل عادل مسلم الثقفي 24

 الثغر ماهر يوسف القحطاني 25

 نهاوند فهد سعيد الزهراني 26

 جرير وائل محمد سليماني 27

 بن سعود عبد هللااإلمام  محمد يحيى آل معتق 28

 األمجاد الثانية السعيد صابر أبو سليمة 29

 

 

 

 



السنوي لمعلمي اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي المعلمون المرشحون لحضور الملتقى 
 هـ 1438/1439

 المكتب المرحلة المدرسة االسم م

 انجال الفكر احمد السيد عبدالفتاح عوض 1

 ابتدائي

 الوسط

 صقر قريش سلطان جزاء صويدر الجهني 2

 ذات الصواري تركى عبدهللا احمدالعمودي 3

 التربية الحديثةدار  محمدحسين عبدالحميد سراج 4

 عبدالملك بن مروان إبراهيم محمد الصافي الغامدي 5

 الصديق األهلية أحمد يوسف إسماعيل يوسف 6

 الصفا حمزة شعيب سالم شعيب 7

 بن حضير سيدأ عبدالعزيز حسن الزبيدي 8

 سعود بن عبدالمحسن عبدالعزيز احمدالغامدي 9

 الخيف بدر محمد الشهري 10

 الملك فهد محمد إبراهيم فالته 11

 متوسط

 األبناء بالدفاع الجوي أيمن عبدهللا معيض الغامدي 12

 الملك فهد عثمان بن محيبن علي الشمراني 13

 ابن كثير الحازمي سعود محمد عبدالعزيز 14

 اإلمام الشعبي المطيري عاتق صالح محيل 15

 الفراتأسد بن  فهد رضا قربان مراد 16

 المروة إبراهيم يحيى األلمعي 17

 المسعودي فارس سعيد المالكي 18

 الفيصلية االهلية مروان محمد طلبة 19

 االخاء األهلية محمد عنتر البحراوي 20

 االمام فيصل منير السبيعي 21

 االمام فيصل بندر عوض الزهراني 22

 الزهراوي ماجد بن حميد بن محمد المغامسي 23

 ثانوي

 عرفات عبدالرحمن ناهرالمولد زياد 24

 عمر بن الخطاب عامر عمار الطلحي 25

 جدة أحمد حسين معيض الزهراني 26

 أنجال العقيق األهلية رمضان محمد عبدالستار 27

 الشروق األهلية تامر جاد المولى 28

 رضوى عاصم صالح الجهني 29

 عثمان بن عفان الشهريحسن سعيد  30

 ذي النورين احمد صالح الزهراني 31

 علي عبد هللا عسيري 32
 أشبيلية

 محمد عطية الزهراني 33

 

 



المعلمون المرشحون لحضور الملتقى السنوي لمعلمي اللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 
 هـ 1438/1439

 المكتب المرحلة المدرسة االسم م

 الربيع بن زياد أحمد الصحفيإبراهيم  1

 ابتدائي

 الشمال

 الضياء األهلية عبد المجيدأحمد إبراهيم  2

 مجمع محمد بن سعود أحمد مبارك المستادي 3

 األكاديمية محمد شافع السلو 4

 الحجاز محمود إبراهيم السيد 5

 مجمع أبحر فهيد حمدي العتيني 6

 وهب عمير بن عبدهللا عواد الجهني 7

 عبدارحمن بن أبي بكر وائل رشيد باخشوين 8

 عبدالرحمن بن عوف علي مثقب هاشمي 9

 النموذجية الرابعة عادل محمد الزهراني 10

 الفزاري ينبن سعيد الزهرا عبد هللا 11

 متوسط

 األنصار حسن حسين مشاط 12

 النور الغامدي عبد المجيدبدر  13

 دار الرواد األهلية الدين أحمد محمد شهاب 14

 زيد بن عمير عمر القرشيعادل  15

 األمير تركي ايمن خضر  الزويهري 16

 مجمع أبحر مر العمريامحمد ع 17

 البيان األهلية عماد أبو الحديد كيوان 18

 سلمة بن قيس محمد سعيد الزهراني 19

 محمد بن القاسم هاني عايض األحمدي 20

 العزيزية سلطان علي البشري 21

 ثانوي

 محمد بن سعود أسامة عبد الحميد شقدار 

 اإلمام ورش حاسن محسن الشيخ 22

 بدر علي الشيخي عبد الرحمن 23

 مجمع النور عماد أحمد الغامدي 24

 المجد األهلية مصطفى سيد إبراهيم 25

 بالخالدية  مجمع الثغر مازن محمد الزامل 26

 روضة جدة األهلية علي محمد العبادي 27

 محمد بن إدريس يوسف بجاد الحربي 28

 النهروان الحارثي عبد المجيدوليد  29

 خالد بن الوليد خالد صالح الغامدي 30

 


