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 هـ32/11/1425ــ  32 حائل

 املكلفون

 اجلهة املهمة / اللجنة االسم ت

 جامعة حائل نائب املشرف العام د.سعود بن عيسى النايف  1

 تعليم حائل مساعد قائد عام املشروع حممد بن سائر الشمري  2

 جامعة حائل التنسيق واملتابعة د.خالد بن مربك املطريي  3

 جامعة حائل مسؤول جلنة احلفل وليد بن عبداهلل النعام  4

 جنران جامعة التأهيليةالدراسات مسؤول  عبداهلل بن شويل الغامدي  5

 تعليم املدينة املنورة مسؤول الربامج حممد بن سبيل اجلهين  6

 قطاع خاص السكرتارية عبدالشكور بن عبدالرمحن السحيباني  7

 تعليم حائل العالقات العامة ماجد بن عبداهلل السرور  8

 حائلتعليم  العالقات العامة حممد بن راشد الرشيدي  9

 تعليم الرياض العالقات العامة عبدالعزيز الفايزسليمان بن   11

 مكة املكرمةتعليم  جلنة النقل والتشغيل مهدي سليم الصاعدي  11

 تعليم الرياض واخلدمات املساندة جلنة التجهيزات قائد عبداهلل بن فهيد آل غرسان  12

 جامعة حائل التجهيزات واخلدمات املساندة الدحيمبن عبدالعزيز أنس   13

 تعليم القصيم التجهيزات واخلدمات املساندة عبداهلل الشعييب ماجد بن  14

 تعليم حائل التجهيزات واخلدمات املساندة نواف بن ضبيان الشمري  15

 الرياضتعليم  اإلعالمية والتوثيق ربيع بن حممد الصقري  16

 رواد حائل اإلعالمية والتوثيق صاحل بن حممد املشهور  17

 رعاية الشباب جلنة الدعم واإلسنادمسئول  حممد بن عبداهلل خواجة  18

 جامعة سلمان الدعم واإلسناد حممد بن إبراهيم الدوسري  19

 جامعة حائل مسؤول جلنة احلاسب اآللي سعود بن عسكر العنزي  21

 تعليم حائل احلاسب اآللي يوسف بن محود العودة  21

 تعليم القصيم مسؤول جلنة التغذية صاحل بن سليمان الغفيص  22

 تعليم حائل جلنة التغذية نايف السويديفرحان بن   23

 جامعة حائل مسؤول جلنة اإلقامة والسكن درعان بن حممد الدرعان  24

 تعليم حائل جلنة اإلقامة والسكن جوعان بن صاحل الشمري  25

 جامعة حائل مسؤول جلنة االستقبال يوسف بن سعدون الشمري  26

 تعليم حائل جلنة االستقبال مسلط بن سعود املطريي  27

 تعليم حائل مساعد قائد املخيم يونس بن زبن اللويش  28



 

 

 اجلهة املهمة / اللجنة االسم ت

 رعاية الشباب الساحة العامة سعد بن حممد الفرج  29

 تعليم حائل قائد خميم املتقدم فريح بن دلي الشمري  31

 تعليم عسري قائد الربامج ناصر بن حممد األمسري  31

 الرياضتعليم  قائد الساحة حممد بن بالل حيسي  32

 الشبابرعاية  قائد التغذية معدي عبداهلل بن حممد  33

 عسريتعليم  املساندةدمات اخلعهدة والقائد  حييى بن حممد اجلماعي  34

 كلية اجلبيل الصناعية خميم اجلوالة )خليجي(قائد  فايز بن حممد الرشيد  35

 تعليم األحساء ربامجالقائد  حممد بن سامل املقهوي  36

 خاصقطاع  قائد الساحة أمحد بن عواد الشمري  37

 تعليم املخواة قائد التغذية سعيد بن عبداهلل العمري  38

 النماصتعليم  املساندةدمات اخلعهدة والقائد  عبداهلل بن حممد الشهراني  39

 تعليم الرياض جلنة قرية السالم لإلبداعقائد  ناصر بن صاحل العقيل  41

 تعليم صبيا جلنة قرية السالم لإلبداع زيلعي بن حممد حريصي  41

 اهليئة امللكية بينبع جلنة قرية السالم لإلبداع فهد بن مسفر العلياني  42

 اهليئة امللكية بينبع جلنة قرية السالم لإلبداع يوسف بن حممد السقاف  43

 اهليئة امللكية بينبع جلنة قرية السالم لإلبداع عبداهلل بن أمحد مدخلي  44

 اهليئة امللكية بينبع لإلبداعجلنة قرية السالم  عبدالرمحن بن إبراهيم فالتة  45

 تعليم جدة جلنة قرية السالم لإلبداع بوحي بن محد كريري  46

 اهليئة امللكية باجلبيل جلنة قرية السالم لإلبداع بندر بن عبداهلل السبيعي  47

 تعليم بيشة اخلدمة والتنميةفعاليات جلنة  قائد عامر بن حممد املطوع  48

 تعليم حائل فعاليات اخلدمة والتنمية جلنة صاحل بن عبدالرمحن البشري  49

 تعليم مكة املكرمة جلنة فعاليات اخلدمة والتنمية سعد بن حممد الزويهري  51

 اهليئة امللكية بينبع قائد جلنة الشارات واألومسة طالل بن علي احلربي  51

 تعليم حمايل عسري األومسة والشارات شامي بن عبده الصحيب  52

 حائلتعليم  األومسة والشارات فهد بن حممد القعيس  53
  



 

 

 املساندون

 اجلهة املهمة االسم م

 تعليم عسري 1مساعد قائد الربامج  أمحد بن علي معيدي  1

 جامعة اإلمام 3مساعد قائد الربامج  الوليد بن إبراهيم العجالن  2

 تعليم الرياض 1مساعد قائد الساحة  مبارك بن حزام العتييب  3

 تعليم جدة 3مساعد قائد الساحة  عسريي حييىبندر بن   4

 تعليم جازان قرية السالم حممد بن علي حمنشي  5

 تعليم سراة عبيدة قرية السالم مسفر بن مسعود ملهوي  6

 تعليم جازان الربامج اإلثرائية حممد بن موسى ملحان  7

 جامعة القصيم جلنة الشارات واألومسة باسم بن مقبل بافقيه  8

 رعاية الشباب فعاليات اخلدمة حممد بن راشد الرشيدي  9

 القصيمتعليم  فعاليات اخلدمة فهد بن صاحل الصقعيب  11

 مهد الذهب الفعاليات املصاحبة خالد بن فيصل األمحدي  11

 رعاية الشباب التغذية عبيد بن سامل باشوية  12

 تعليم الرياض العالقات اخلارجية فواز بن علي الغامدي  13

 حائل الداخلية العالقات سعود بن فهد السرهيد  14

 تعليم الرياض العالقات الداخلية عمر بن إبراهيم املهنا  15

 رعاية الشباب االستقبال متعب بن طنا الشمري  16

 قطاع خاص املعارض سليمان إبراهيم الزويد  17

 قطاع خاص املعارض عبداهلل مساعد العبداملنعم  18

 تعليم صبيا اإلعالم اجلديد عبداحلليم عبدالفتاح احلازمي  19

 تعليم تبوك اإلعالم اإللكرتوني حممد بن زامل الشهراني  21

 تعليم الرياض مصور حممد أمحد معجب  21

 تعليم اجملمعة السكرتارية سلمان أمحد الشويعر  22

 رواد الزلفي الربامج اإلثرائية والوطنية سعود بن سليمان املال  23

 رواد عسري الربامج اإلثرائية والوطنية علي بن أمحد الغامدي  24

 



 

 

 الفعاليات املصاحبة :

 الدراسات:
 اجلهة الدراسة االسم م

 عبداهلل بن علي عسريي  1

 دراسة مساعد مفوض تنمية املراحل

 الطائفتعليم 

 عسريتعليم  حممد قائد هزازي   2

 األحساءتعليم  يعقوب بن إلياس السبت  3

 حمايل عسريتعليم  علي حسن شعتور البارقي  4

 سراة عبيدةتعليم  سعد علي القحطاني  5

 القصيمتعليم  حممد عبداهلل السمنان  6

 تعليم الرياض فهد بن ناصر النهيو  7

 امللك عبدالعزيز جامعة امحد حمسن خرمي  8

 خالد بن إبراهيم العفيصان  9

 دراسة  مساعد مفوض خدمة اجملتمع

 جامعة اجملمعة

 تعليم الرياض علي مبارك الزوبع  11

 تعليم املدينة الربقاوييوسف إبراهيم   11

 تعليم املدينة املنورة عبداهلل حيي الشنقيطي  12

 تعليم القصيم عبدالعزيز رشيد التوجيري  13

 تعليم الرياض عبداهلل ابراهيم الدوسري  14

 تعليم القويعية عبداهلل حسن الشهري  15

 تعليم الرس عبدالرمحن بن عبد اهلل اخلميس  16

 العتييب جزاء بن حممد  17

 دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات

 الدوادميتعليم  

 تعليم األحساء القعيميبن سعد ماجد   18

 تعليم عسري منصور عبدالرمحن الشريف  19

 تعليم حائل عيسى حممد العمران  21

 جيزانتعليم  حممد حسن اجلهين  21

 تعليم الوادي خالد حممد الدوسري  22

 رعاية الشباب ممدوح صالح الطيب  23

 تعليم الرياض راشد امحد الشهري  24

 إبراهيم بن حممد الوبران  25

 الدراسة املتقدمة لقادة الوحدات

 تعليم الرياض 

 الباحة ربيع حممد الزهراني  26

 حمايل عسري إبرهيم امحد احلسن  27

 جدة يسري فائز بدوي  28

 الشرقية ماجد جاراهلل الغامدي  29

 اخلرج عبدالعزيز عبداهلل الغمالس  31

 اجلوف صاحل مصلح املريح   31



 

 

 جازان اسامة عبدالباري جناش  32

 حممد بن عبد الكريم الفويهي  33

 الدراسة املتقدمة لقادة الوحدات جوالة

 اجلوفتعليم 

 تعليم اخلرج حممد حسن الغرييب  34

 تعليم الشرقية بداح بن خبيت الدوسري  35

 تعليم حمايل عسري فيصل حسن الشهري  36

 تعليم املدينة املنورة خالديياسر امساعيل   37

 تعليم سراة عبيدة سعد صاحل ال ناشر  38

 تعليم القريات مالك سوعان السرحاني  39

 خالد بن حممد الشنقيطي  41

 ورشة عمل املمارسات 

 تعليم الشرقية

 وزارة الرتبية والتعليم عبدالعزيز بن إبراهيم السراء  41

 تعليم جازان عبداللطيف بن عمر مدخلي  42

 تعليم مكة املكرمة مروان بن صدقة الوزان  43

 


