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في مجال  املجاالت وخصوصاً  املتسارعة في مختلف  التطورات  إطار  في 
نظم املعلومات وتقنياتها في إدارة املؤسسات بهدف حوسبة أعمالها لتحقيق 

التكامل داخل املؤسسة  وبهدف التحول في اجتاه ميكنة العمل .

التنظيمية  للوحدات   CODING SYSTEM )الترميز(  نظام  استخدام  مت 
والوظائف بهدف تسهيل عملية البحث والتدقيق جتاه كل مكون من مكونات 

التنظيم وتبعاته.

أو  الرسائل  نقل  عملية  في  احل��روف  أو  األرق���ام  استخدام  هو  والترميز 
املعلومات..... بهدف تسهيل عملية الوصول للبيانات املطلوبة. 

وبني أيديكم إصدار الترميز  اخلاص ملدارس التعليم العام 

لإلطالع واالستفادة... ونتمنى أن نكون ساهمنا بنشر ثقافة تنظيمية تخدم 
ميكنة العمل وسيتبعها إصدارات أخرى للوحدات التنظيمية الحقاً.

مع الشكر والتقدير

مدير إدارة التطوير والتنمية  
عبلة عبدالله العيسى                            

المقدمة

دليل الرتميز2014
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الهيكل التنظيمي :

عبر  واملنظمات  املؤسسات  إدارة  خاللها  من  ميكن  تنظيمية  خريطة  هو 
حتديد خطوط السلطة وتوزيع املسؤولية وحتديد املستويات الوظيفية ونطاق 

االشراف والعالقات الرسمية بني الوظائف.

الوحدة التنظيمية:

مجموعة من املوظفني يعملون معا إلجناز وظيفة محددة مبستوى تنظيمي 
)شعبة ، قسم ، مراقبة، إدارة، قطاع( تكون جزء من الهيكل التنظيمي.

الترميز:

استخدام األرقام أو احلروف في عملية نقل الرسائل أو املعلومات لتسهيل 
عملية الوصول للبيانات املطلوبة.

تعريفات

دليل الرتميز2014
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3املقدمة

5تعريفات

9 - 37منطقة العاصمة التعليمية

39 - 60منطقة حولي التعليمية

61 - 86منطقة الفروانية التعلي�مية

89 - 111منطقة مبارك الكبير التعليمية

113 - 139منطقة األحمدي التعليمية

145 - 164منطقة اجلهراء التعليمية

الفهرس

دليل الرتميز2014
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دليل الرتميز2014

منطقة
العاصمة التعليمية

منطقة
العاصمة التعليمية
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دليل الرتميز2014

مرحلة ريا�ض

الأطفال
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دليل الرتميز2014

منطقة العاصمة التعليمية
مرحلة رياض األطفال

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011154 1 34010046 1987 الصوابر الصوابر

01011141 6 34000004 1958 الفرات الدسمة

01011139 1 34000005 1972 التميز املنصورية

01011138 1 34000006 1976 صقر قريش ض.عبدالله السالم

01011137 5 34000007 1963 الشامية الشامية

01011365 4 34000019 1962 املنصور الشويخ

01011400 1 34000009 1960 الدعية الدعية

01011399 7 34000012 1960 عمر بن عبدالعزيز القادسية

01011397 3 34000013 1973 النزهة النزهة

01011396 1 34000014 1962 الطبري
الفيحاء

01011395 3 34000015 1966 فهد بورسلي

6 2013 املقدسي � كيفان

01011369 3 34000028 1979 صقر الرشود الروضه

01011368 3 34000029 1973 احد العديلية

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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2014 دليل الرتميز

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011367 2 34000030 2008 السيد عمر اخلالدية

01011388 6 34000609 1985 السرة
السرة

01011907 5 34010219 2003 الهبة

01011387 2 34000043 1979 قرطبة قرطبة
01011432 1 34010220 2003 االطياب

01011386 4 34000611 1985 اليرموك اليرموك

01011393 2 34000069 1974 اللؤلؤ

الصليبيخات
01011392 1 34000070 1967 البحتري

01011391 4 34000077 1981 اجلداول

01012143 1 34010249 1971 العصافير

01011390 2 34000076 1979 الدوحة
الدوحة

01011389 3 34010029 1987 احمد بن حنبل

01012801 2 34010265 2005 عوهة
القيروان

01012800 3 34010264 2005 مسكان

01015374
قطاع
(B) 2011 الريان�

01015372جابر األحمد 2013 املدينة �

01015505 2013 دمي �

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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دليل الرتميز2014

املرحلة البتدائية
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دليل الرتميز2014

املرحلة البتدائية

)بنني(

املرحلة البتدائية

)بنني(
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2014 دليل الرتميز

منطقة العاصمة التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

200534000087101012803الغزاليالصوابر

196634000079301011127أحمد بوطيبانالدسمة

197334000080201011126األحمديةاملنصورية

197334000081201011125عبد اللطيف عبد الرزاق الدينيعبد الله السالم

200534010323101012798محمد حمود الشايعالشامية

196034000082201011123ابن سيناالدعية

196334000083501011122صقر الشبيبالقادسية

197434000084101011121عمير بن سعدالنزهة

196034000085501011120ابن رشدالفيحاء

كيفان
196034000341101011124املأمون )ذات املعلمني(

196334000086701011119فهد العسكر

196834000098101011417عمرو بن العاصالروضة

197234000100301011416سعد بن عبادةالعديلية

196534000101301012132مال سليمان اخلنينياخلالدية

عبد احملسن البحرالسرة
198034000112401011136) ذات املعلمني (

197934000113301011448عبد العزيز الغر بلليقرطبة

197934000114301011410بدر السيد الرفاعياليرموك
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دليل الرتميز2014

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

196934000148101011414عبد العزيز  العتيقيالصليبخات

الدوحة
198734010044101011413الدوحة )ذات املعلمني(

197234000167301011412املال مرشد السليمان

200534010326201012821زيد بن اخلطابالقيروان

جابر األحمد

عبداحملسن محمد الرشيد 
2011البدر�

قطاع
(B)01015366

حمود إبراهيم اإلبراهيم� 
201201015507)ذات معلمات(

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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دليل الرتميز2014

املرحلة البتدائية

)بنات(

املرحلة البتدائية

)بنات(
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2014 دليل الرتميز

منطقة العاصمة التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياالنشاء

الرمزالقسيمة

198734010195601011421الصوابر ) أ+م(الصوابر

196734000162101011133آمنهالدسمة

197934000349201011132املنصوريةاملنصورية

197434000350101011131أم عطية االنصاريهعبدالله السالم

198834010004301011118الشامية ) أ + م (الشامية

195934000351301011408خولة بنت األزور) أ + م (الشويخ

196034000165301011403ميسلونالقادسية

197334000166201015357لطيفة البراكالنزهة

196234010164901011145عمرة بنت حزمالفيحاء

197034000168701011402أشبيليةكيفان

197134000180301011129سميةالروضة

197834000249201011128العديليةالعديلية

198434000605101012186مرمي عبدامللك الصالحاخلالدية

200534010325501015068لولوة مال صالح الربيعةالسرة

197634000358501011143عني جالوتقرطبة

197934000190301011142بحرةاليرموك

الصليبيخات
197634000220301011406درة بنت أبي سلمة

197134000219201011407الصليبيخات 
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دليل الرتميز2014

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياالنشاء

الرمزالقسيمة

الدوحة
197234000230201011405الدوحة

197534000231401011404ذات الصواري

200734010379201015273فاطمة الدخيلالقيروان

عايشه عبدالرحمن سلمان جابر األحمد
2011املضاحكه�

قطاع
B01015384

20144الدعيه �الدعية

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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دليل الرتميز2014

املرحلة املتو�سطة
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دليل الرتميز2014

املرحلة املتو�سطة

)بنني(

املرحلة املتو�سطة

)بنني(
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2014 دليل الرتميز

منطقة العاصمة التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنني(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

االنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101758 3 34000235 1972 معن بن زائدة ض عبدالله السالم

0101752 5 34000239 1957 عبد العزيز حسني الشويخ

0101759 5 34010105 1973 قتيبة الدعية

0101757 9 34000236 1960 سيف الدولة القادسية

0101756 5 34000238 1964 عبدالله حسن اجلارالله الفيحاء

0101755 5 34000442 1960 اخلليل بن احمد كيفان

0101754 5 34000248 1973 ابن االثير الروضة

0101753 3 34000250 1965 سالم احلسينان اخلالدية

0101747 3 34000259 1983 حمود برغش السعدون السرة

0101746 1 34000260 1974 البيروني قرطبة

0101745 3 34000261 1997 عبد اللطيف ابراهيم النصف اليرموك

0101750 3 34000285 1968 أنور النوري الصليبيخات

0101749 5 34010034 1973 عبدالله بن مسعود
الدوحة

0101748 2014 عبادة بن الصامت �

01012819 2 34010329 2005 العالء بن احلضرمي القيروان

01015364
قطاع
(B) 2011 أحمد محمد السقاف �

جابر األحمد
01015509 2012 سعود عبدالعزيز اخلرجي�

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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دليل الرتميز2014

املرحلة املتو�سطة

)بنات(

املرحلة املتو�سطة

)بنات(
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2014 دليل الرتميز

منطقة العاصمة التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنات(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011421 1 34010195 1987 الصوابر)أ+م( شرق

0101743 1 34000296 1960 الدسمة الدسمه

01011118
3

34010004 1988 الشامية )أ + م( الشامية

01011117 3 34000351 1959 خوله بنت االزور )أ+م( الشويخ

0101739 1 34000299 1961 القادسية القادسية

01011112 3 34000411 1971 سعدى بنت عوف النزهة

01011113 5 34000301 1964 الفيحاء الفيحاء

01011114 1 34000302 1970 نائلة كيفان

01011115 3 34000309 1971 نسيبة بنت كعب الروضه

0101744 3 34000354 1961 غرناطة العديلية

01011422 2 34010158 1978 السرة السرة

01011423 1 34000318 1978 ليلي القرشية اليرموك

01011418 3 34000334 1970 صفية الصليبيخات

01011419 3 34000632 1985 أميمه بنت عبدالله
الدوحة

01011420 4 34000457 1977 بوبيان

01015275 2 34010380 2008 هيا عبدالرحمن اجلاسم القيروان

01015370 قطاع
(B)

34010499 2011 قمريه محمد أمني جابر األحمد

01015551 2011 منيرة عثمان السعيد� قرطبة

2014 الدعيه � الدعيه

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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دليل الرتميز2014

املرحلة الثانوية
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دليل الرتميز2014

املرحلة الثانوية

)بنني(

املرحلة الثانوية

)بنني(
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2014 دليل الرتميز

منطقة العاصمة التعليمية
املرحلة الثانوية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

19743400036840101783يوسف بن عيسىعبدالله السالم

19633400036910101782أحمد البشر الروميالدعية

19643400023750101777عيسى احمد احلمدالقادسية

19613400037010101778حمد عيسى الرجيبكيفان

19793400037750101781عبدالله اجلابر الصباحالروضة

19723400037840101780احمد مشاري العدوانيالعديلية

19743400037920101779عبدالله العتيبياخلالدية

19773400038360101774جابر املبارك الصباحالسرة

19713400038640101773األصمعيقرطبة

19633400029230101776األوزاعيالصليبيخات

19733400040440101775احمد شهاب الدينالدوحة

سعد بن الربيع األنصاريالقيروان
200634010316201012817)م.ث(

201201015511عقاب اخلطيب�جابر األحمد

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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دليل الرتميز2014

املرحلة الثانوية

)بنات(

املرحلة الثانوية

)بنات(
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2014 دليل الرتميز

منطقة العاصمة التعليمية
املرحلة الثانوية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

19723400040640101772بيبي السالم الصباحالدسمة

19693400040720101766سعاد محمد الصباحاملنصورية

19773400040840101771جمانة بنت ابي طالبعبدالله السالم

19593400040950101765اجلزائرالشامية

19743400041010101764العصماء بنت احلارثالنزهة

19743400041540101768الروضةالروضة

197834000416101011430شريفة العوضيالعديلية

197834010418301015326اإلسراءالسرة

19763400042550101761قرطبةقرطبة

19853400042610101760اليرموكاليرموك

19763400034040101763فاطمة بنت الوليدالصليبيخات

20083400044040101762الدوحةالدوحة

200834010381301015278لطيفة الشماليالقيروان

201201015547منيرة جابر األحمد الصباح�جابر األحمد

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.



دليل الرتميز2014

37

منطقة
حولي التعليمية

منطقة
حولي التعليمية





دليل الرتميز2014

39

مرحلة ريا�ض

الأطفال





دليل الرتميز2014

41

منطقة حولي التعليمية
مرحلة رياض األطفال

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011268 10 34000022 1959 عبدامللك الصالح حولي

01011247 5 34000026 1967 أسامة بن زيد الشعب

01011267 14 34000024 1971 اخللود الساملية

01011259 12 34000036 1973 األبرار

01011264 7 34000034 1968 النيل

الرميثية

01011263 12 34000035 1971 املسعودي

01011262 3 34000032 1977 اخلليج العربي

01011261 5 34000033 1981 الوفاء

01011248 1 34010075 1989 مؤتة

01011239 10 34010147 1994 البراعم

01011252سلوى 1 34010032 1985 سلوى

01011438 7 34010210 2003 األغصان

01011240 6 34010104 1993 الفداء

01011254اجلابرية 8 34000612 1985 اجلابرية

01011434 10 34010211 2003 اإلحسان



2014 دليل الرتميز

42

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011245 1 34010149 1994 األمانة

بيان
01011257 11 34000042 1981 اخليرات

01011256 8 34000040 1981 الشروق

01011250 3 34000660 1986 النوير

01011260 3 34000039 1981 الضياء

مشرف
01011258 2 34000610 1985 البركات

01011249 5 34010063 1989 عبدالعزيز الشاهني

01011246 6 34010148 1994 الياقوت

01011429 2 34010209 2004 النسمة
السالم

01015022 4 34010297 2005 الشفق

01015012 3 34010292 2005 الهدهد
حطني

01015113 2 34010294 2006 الوداد

01015001 1 34010298 2005 السدرة
الزهراء

01014999 2 34010296 2006 الوسم



دليل الرتميز2014

43

املرحلة البتدائية





دليل الرتميز2014

45

املرحلة البتدائية

)بنني(

املرحلة البتدائية

)بنني(



2014 دليل الرتميز

46

منطقة حولي التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

198534000242101011318جاسم محمد االبراهيمحولي

علي بن ابي طالبالشعب
196434000096601011282) ذات املعلمني (

الساملية
197934000093601015111أجنفة

ناصر سعود الصباح
1969340101681201012175) ذات املعلمني (

الرميثية

197934000102601011293عبد الرحمن الغافقي

197434000103701011286الشهداء

1972340001051201011287محمد الشايجي

197734000106201011292عبد الله بن كثيرسلوى

اجلابرية
01011290ب1981340005523محمد إسماعيل الغامن

197534000111801011294خباب بن األرث

بيان
198534000595501011291عثمان عبد اللطيف العثمان

197934000110801011283زكريا األنصاري

مشرف
198034000109201011284عبد الله عبداللطيف العمر

200634010299501015003النجاح

السالم
200534010263301012793الفضل بن العباس

200534010300601015020شيخان الفارسي

200534010324301015008هشام بن أميةحطني

200734000339101011285عبد الله خلف الدحيانالزهراء



دليل الرتميز2014

47

املرحلة البتدائية

)بنات(

املرحلة البتدائية

)بنات(



2014 دليل الرتميز

48

منطقة حولي التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياالنشاء

الرمزالقسيمة

1976340001741101011281جويرية بنت احلارثحولي

فاطمة علي محمود املسباحالشعب
196334010171301011271 ) أ + م (

الساملية
198134000177501011276عمرة بنت مسعود

1973340104011101011279خديجة بنت خويلد

الرميثية
196934000181901011278أم القرى

1972340001821101011277أروى بنت احلارث

سلوى

1979340003561101011275األمة

200234000169501011270فيلكا

19863400069201011269سلوى

197534000189701011280عاتكة بنت زيداجلابرية

بيان
1980340001871101011273بيان

198534000596301011272جميلة بنت عباد

198034000186501011274مشرفمشرف

السالم
200534010303101015016السالم

200534010262201015336أسماء بنت يزيد االنصارية

200534010305401015005لبابة بنت احلارثحطني

الزهراء
200734010340201015330حومة

200634010355801015115الرديفة



دليل الرتميز2014

49

املرحلة املتو�سطة
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املرحلة املتو�سطة

)بنني(

املرحلة املتو�سطة

)بنني(
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منطقه حولي التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنني(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011317 6 34000245 1964 مهلهل محمد املضف الشعب

01011325 10 34000251 1978 ابن النفيس
الساملية

01011315 12 34000097 1968 أبو أيوب األنصاري

01011323 7 34000312 1974 سيد محمد حسن املوسوي
الرميثية

01011324 2 34000253 1971 ابو متام

01011322 5 34000254 1976 املغيرة بن نوفل
سلوى

01015055 2 34010302 2005
سعد االوسي

) م+إ (

01011326 6 34000258 1978 محمد عبدالله الوهيب اجلابريه

01011320 5 340000257 1981 عبد احملسن اخلرافي بيان

01011321 2 34000256 1980 مشعان اخلضير
مشرف

01012794 6 34010260 2005 سعيد بن العاص

01014993 2 34010293 2006 قيس بن العاص
حطني

01015010 3 34010352 2006 اياس بن معاذ

01015018 1 34010338 2006 مسعود بن سنان السالم

01015117 1 34010354 2006 عامر بن عمر الزهراء
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املرحلة املتو�سطة

)بنات(

املرحلة املتو�سطة

)بنات(
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منطقة حولي التعليمية 
املرحلة املتوسطة )بنات(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011271 3 34010171 1963
فاطمه علي املسباح

) أ+ م( الشعب

01011295 11 34000303 1985 حولي
الساملية

01011311 5 34000308 1980 السامليه

01011309 2 34000310 1969 ام سلمة
الرميثية

01011308 8 34000311 1971 القيروان

01011307 3 34000313 1978 ام سليم االنصارية
سلوى

01011303 11 34000183 1979 الشفاء بنت عوف

01011312 7 34000452 1975 هند
اجلابرية

01015063 10 34010309 2005 مرمي بنت صباح االول

01011302 4 34000297 1986 اسماء بنت ابي بكر
بيان

01011304 8 34000316 1981 بيان

01011305 5 34000315 1980 مشرف مشرف

01014995 8 34010328 2005 سهلة بنت سعد
الزهراء

01014997 2 34010295 2006 فاطمة بنت اليمان

01015061 3 34010304 2005 ام كلثوم بنت محمد السالم

01015014 4 34010353 2006 سلمي بنت مالك حطني
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املرحلة الثانوية
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املرحلة الثانوية

)بنني(

املرحلة الثانوية

)بنني(
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منطقة حولي التعليمية
 املرحلة الثانوية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

198634000630301011345عبدالله العسعوسيالساملية

196934000104901011351فلسطسنيالرميثية

197834000381601011344فهد السالمسلوى

اجلابرية
198434000385201011353فهد الدويري

197834000366801015059جابر األحمد الصباح

بيان

1981340004461101011348فرحان اخلالد

عبدالله عبداللطيف 
198334000384701011349الرجيب

198534000619201011343صالح الشهابمشرف

200634010301801011347صالح الدينالزهراء

200834010396501015338احمد الربعيالسالم

200834010395201015246ناصر عبداحملسن السعيدحطني
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املرحلة الثانوية

)بنات(

املرحلة الثانوية

)بنات(
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منطقة حولي التعليمية
 املرحلة الثانوية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
الرقم املدنياإلنشاء

رقم 
الرمزالقسيمة

197634000414501011334السامليةالساملية

الرميثية
197434000417401011335أمامة بنت بشر

251986340100271101011330 فبراير

سلوى
197834000419401011329خالدة بنت األسود

1986340006921001011331سلوى

01011327أ1972340004223اجلابريةاجلابرية

198634000693601011328بيانبيان

198034000421501011332مشرفمشرف

200634010306201014991ماريا القبطيةالزهراء

200834010397301015340فاطمة الصرعاويالسالم
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منطقـة
الفـروانية التعليمية

منطقـة
الفـروانية التعليمية
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مرحلة ريا�ض

الأطفال
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منطقة الفـروانية التعليمية
مرحلة رياض األطفال

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101819 4 34000053 1963 حنني الفروانية

0101801 7 34000046 1961 الربيع
أبرق خيطان

0101799 10 34000044 1973 أبرق خيطان

0101800 3 34000047 1981 االزهار خيطان اجلنوبي

0101818 2 34000050 1979 العمرية
العمرية

0101817 5 34000049 1993 ابن حزم

0101816 1 34000051 1976 الرابية
الرابية

0101804 4 34010017 1987 الورود

0101802 1 34010066 1989 الكرامة

0101798الرحاب 2 34010150 1994 النخيل

01011433 3 34010218 2003 االفنان

0101810 3 34000663 1986 العارضية

العارضية

0101809 6 34000661 1986 االنوار

0101808 7 34000662 1986 االميان

0101797 2 34010144 1994 الكفاح

0101807 8 34000664 1986 السالم

0101806 10 34000665 1986 البيادر

0101803 11 34010013 1987 الريحان

0101812 1 34000666 1986 الفجر

الفردوس
0101811 3 34010002 1986 الفيروز

0101813 5 34000056 1982 الياسمني

0101814 7 34000057 1982 الفردوس
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الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101796 12 34010098 1991 الثريا

0101805األندلس 9 34000707 1986 االندلس

0101794 10 34010402 2000 الوسام

0101795 2 34010136 1993 اجلوزاء
صباح الناصر

01011436 5 34010217 2003 االقمار

01011782 1 34010216 2003 النور
النهضة

01015160 2 2010 التوت�

0101815 8 34000054 1981 جليب الشيوخ
جليب الشيوخ

01012808 4 34010283 2005 الهداية

01012807 1 34010291 2005 الصدق

عبدالله املبارك

01012806 8 34010288 2005 الكرم

01015295 5 34010331 2006 الكوت

01014989 3 34010318 2006 اخلزامى

01015125 9 34010332 2006 اجلمان

01015162 6 34010392 2007 اللطائف

01015208 2 34010404 2009 احملاسن

01015345 7 34010406 2009 الغزالن

01015206 4 34010447 2010 اخلباري

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة البتدائية
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املرحلة البتدائية

)بنني(

املرحلة البتدائية

)بنني(
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� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.

منطقة الفـروانية التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

الفر وانية
19633400012110101924املثنى

2012601015514علي عبداحملسن الصقالوي�

أبرق خيطان
197434000115100101912كعب بن زهير

19713400011750101914عبد الرحمن بن عوف

19773400011830101913سفيان الثورىخيطان اجلنوبي

19803400011950101923العمريةالعمرية

19723400012040101922زيد احلربالرابية

19893401005710101916خالد النصر اللهالرحاب

العارضية

19863400067160101920قيس بن عاصم

19783400034420101947عبد العزيز قاسم حمادة

198634000709110101917عبد الله بن رواحه

الفردوس

19833400012940101918احمد عطية االثرى

أحمد اخلميس
19813400013080101919) ذات املعلمني (

20023401019360101909الوليد بن عبد امللك

19873401003140101910عبد العزيز الرشيداألندلس

صباح الناصر
19963401016320101911عبد الله الرومي

200534010269101012789عتبة بن ابي سفيان

جليب الشيوخ
19763400012530101921نعيم بن مسعود

200534010271401012829عمرو بن ثابت
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سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

عبد الله املبارك

200534010289801012823محمد بن سيرين األنصاري

200734010394201015210الضلع

200634010321101014987قتادة بن النعمان

200634010365601015123الفوارس

النهضة
200434010231101012168ابن اجلوزي

200934010405301015212طرفة بن العبد
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املرحلة البتدائية

)بنات(

املرحلة البتدائية

)بنات(
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منطقة الفـروانية التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياالنشاء

الرمزالقسيمة

19633400019710101908الفروانيةالفروانية

أبرق خيطان
19763400019350101824أم املنذر

200534010317901014983لولوة العصيمي

19843400055540101823أم رومانخيطان اجلنوبي

19713400019530101907العمريةالعمرية

19743400019620101833أجنادينالرابية

19893401005910101825ذي قارالرحاب

200434010232101012170أم هانيالنهضة

العارضية

0101826 1986340100147سبيكة اخلالد

198634000674100101828أم اخلير

19833400020330101829فاطمة بنت قيس

الفردوس

                                           19843400020430101827الفردوس

19813400020560101925نفيسة بنت أمية

20023401019420101820أم البنني

19853400061880101821األندلساالندلس

صباح الناصر
19963400031910101822أم حبيبة

200634010364701015127سلمى بنت عميس

عبدالله املبارك

200534010290801012825الشفاء بنت عبدالله

20063400020250101830العضيلية

200634010357201015297الصابرية

جليب الشيوخ

19763400020040101832رفيدة االسلمية

19793400020140101831كعيبة بنت سعيد

200534010272401012827عقيلة بنت عبيد
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املرحلة املتو�سطة





دليل الرتميز2014

77

املرحلة املتو�سطة

)بنني(

املرحلة املتو�سطة

)بنني(
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منطقة الفـروانية التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنني(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

االنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101943 1 34000123 1979 الفروانية الفروانية

0101941 5 34000263 1971 معاذ بن جبل
أبرق خيطان

0101940 3 34000265 1976 أبرق خيطان

0101950 5 34000266 1964 شمالن بن علي العمرية

0101949 2 34000267 1976 محمد ناهض العتيبي الرحاب

0101944 6 34000678 1986 سعود عبد الرزاق

0101942العارضية 11 34010052 1988 عمار بن ياسر

0101939 5 34010072 1987 صالح الرويح

0101946 4 34000560 1983 إبراهيم مهنا مهنا
الفردوس

0101945 6 34000561 1984 عبدالله بن حذافة

01012169 7 34010234 2004 ابو موسى االشعري
االندلس

01012804 6 34010280 2005 صفوان بن اميه

0101948 4 34000270 1977 ابن تيمية
جليب شيوخ

01012843 2 34000127 2005 زيد بن حارثة

01012809 5 34010320 2005 سلمة بن قيس االشجعي

01015097عبدالله املبارك 9 34010333 2006 الشددايه

01015218 7 34010390 2008
عبداحملسن عبدالقادر 

احلمود
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املرحلة املتو�سطة

)بنات(

املرحلة املتو�سطة

)بنات(
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منطقة الفـروانية التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنات(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

االنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101938 3 34000325 1964 الفروانيه الفروانيه

0101926 10 34000321 1974 أبرق خيطان أبرق خيطان

0101927 4 34000322 1984 هاجر خيطان

0101937 4 34000359 1967 رقية العمرية

0101936 1 34000323 1972 الرابية الرابيه

0101935 1 34000324 1979 اميمة بنت النعمان الرحاب

0101929 7 34000708 1986 العارضية
العارضية

0101931 4 34000562 1984 الشيماء بنت احلارث

0101930 7 34000563 1984 الفردوس
الفردوس

01012163 1 34010235 2004 عمر االنصارية

0101928 9 34010001 1987 اروى بنت عبد املطلب االندلس

01012841 4 34010270 2005 الوسطى صباح الناصر

01015216 3 34010393 2008 ام الدحداح النهضة

0101933 4 34000326 1975 حذافة بنت احلارث
جليب الشيوخ

0101934 17 34000327 1978 سلمى بنت حمزة

01015057 3 34010286 2005 املرقاب

01015121عبدلله املبارك 1 34010368 2006 العبدلية

01015214 7 34010398 2008 خولة بنت حكيم
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املرحلة الثانوية
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املرحلة الثانوية

)بنني(

املرحلة الثانوية

)بنني(
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منطقة الفـروانية التعليمية
املرحلة الثانوية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

19643401012770101963املباركيةالفروانية

19763400038740101965أنس بن مالكخيطان

19873401002810101964حمود اجلابر الصباحخيطان اجلنوبي

19673400039050101971ابن العميدالعمرية

19733400039110101967مرشد سعد البذالالرحاب

19863400068860101968عبداللطيف ثنيان الغامنالعارضية

19873401001950101966الصباحالفردوس

200434010236801012188سلمان الفارسياألندلس

19773400039240101969جليب الشيوخجليب الشيوخ

عبدالله املبارك
200634010287401012813الشجاع بن األسلم

200834010391801015220لبيد بن الربيعة

2010201015222الراعي النميري�النهضة

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة الثانوية

)بنات(

املرحلة الثانوية

)بنات(
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منطقة الفـروانية التعليمية
املرحلة الثانوية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

19843400057020101961الفروانيةالفروانية

أبرق خيطان
197334000428100101953أبرق خيطان

19683401006060101954النهضة

19723400070540101960أميمة بنت ربيعةالعمرية

19723400042940101959الرابيةالرابية

19863400043110101956ام عامر االنصاريةالرحاب

198934010071100101951ام احلكم بنت ابي سيفانالعارضية

الفردوس
19863400060170101957الفردوس

200534010282301012815درة الهاشمية

19853401010690101952حواء بنت يزيداألندلس

19783400043040101958خديجة بنت الزبيرجليب الشيوخ

200734010366101015095رزينةصباح الناصر

عبدالله املبارك
200634010322501012805الطاهرة بنت احلارث

200834010399101015224الفريعة بنت مالك

200934010407301015226الربيع بنت معوذالنهضة
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منطقة
مبارك الكبير التعليمية

منطقة
مبارك الكبير التعليمية
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 مرحلة ريا�ض

الأطفال
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مبارك الكبير التعليمية
مرحلة رياض األطفال

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011174 6 34005511 1984 اخلمائل

ضاحية صباح السالم

01011165 13 34000624 1982 الكوثر

01011173 10 34010026 1985 الدانة

01011178 8 34000608 1985 البالبل

01011155 7 34000623 1986 الندى

01011163 9 34000037 1982 املروج

01011171 11 34000038 1982 السنابل

01011158 12 34010118 1990 النجوم

01011159 9 34010115 1991 النجباء

01011157 11 34010117 1991 زمزم

01011170 4 34010246 1991 الصباح

01011160 2 34010173 2000 املهلب

العدان

01011177 1 34010155 1995 البهاء

01011176 3 34010161 1995 التفاؤل

01011175 4 34010162 1995 احلنان

01012140 6 34010226 2004 اجلوري
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الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011166 3 34010130 1993 القمر

القصور

01011156 6 34010112 1992 النضال

01011181 1 34010132 1993 اإلخالص

01011168 1 34010091 1990 القرين

01011161 2 34010137 1994 املنار

01011179 7 34010160 1995 األمواج

01011167 7 34010167 1998 القصور

01011182 3 34010143 1994 اإلخاء

القرين

01011183 4 34010142 1994 األبراج

01011356 1 34010159 1995 النماء

01011180 5 34010133 1994 األصيل

01011169 3 34010403 1994 الفرح

01011172 3 34010156 1995 الرحاب

مبارك الكبير

01011164 4 34010182 2000 الكويت

01011228 2 34010183 2000 املرح

01011162 3 34010121 1991 املغاوير

01011354 8 34010203 2002 الشعلة

01011355 5 34010204 2002 البدور



دليل الرتميز2014

93

املرحلة البتدائية
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املرحلة البتدائية

)بنني(

املرحلة البتدائية

)بنني(
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96

منطقة مبارك الكبير التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدني اإلنشاء

الرمزالقسيمة

صباح السالم

198634000670701011207ثابت بن زيد

198434000108901011198عبد الوهاب الفارس

198534010240601012166عبد الرحمن فارس الوقيان

198734010047501011204اإلمام الشافعي

العدان
199534010152301011206خالد املسعود

200334010201601011197املال سعود الصقر

القصور
199134010094401011200إدريس اإلدريس

199134010088101011201مال سليمان السليمان

القرين
199434000141401011199حسني العسعوسي

199434000088501011202معروف السرحان

مبارك الكبير

عبد الكرمي عبد اللطيف 
199334010131301011203السعيد

200034000092201011205خالد بن الوليد

عبد الوهاب حسني 
200234010202501011196القرطاس

200434010230801012137عيسى حسني اليوسفي

2011701015512السدمي�

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة البتدائية

)بنات(

املرحلة البتدائية

)بنات(
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98

مبارك الكبير التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

ضاحية
صباح
السالم

1984340001841101011187عمورية

198534000597501011186معاذ العدوية

199134010114901011185نفيسة بنت احلسن

2004340102421301012165بركة بنت يسار

العدان

199534000179301011189سودة بنت زمعة

199934010170201011194العدان

200434010228701012135املطوعة منيرة الدخان

القصور
199134010092401011188عائشة محمد الشريف

199234010089101011195البيرق

القرين
199434010140401011191بدرية العتيقي

199434010134501011190سبيكة العنجري

مبارك
الكبير

199234010129301011193النبراس

200034010181401011192أم املرادم

200234010200701011184أسماء بنت عمرو األنصارية

200434010229501012139زينب بنت العوام

201234010514101015433جون الكويت النموذجية 
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املرحلة املتو�سطة
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املرحلة املتو�سطة

)بنني(

املرحلة املتو�سطة

)بنني(
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102

منطقه مبارك الكبير التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنني(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

االنشاء اسم املدرسه مقر املدرسة

01011223 9 34000091 1985 سعد بن ابي وقاص

01011225صباح السالم 7 34000382 1983 احلسن بن الهيثم

01011226 12 34000107 1994 عيسى اللوغاني

01011220 3 34010151 1994
هالل فجحان املطيري

) أ+م( العدان
01012234 6 34010279 2005 ابن زهير االندلسي

01011222 2 34010241 1992 عبدالله مشاري الروضان
القصور

01011221 3 34010083 1991 نصف يوسف النصف

01011224 4 34010138 1994 سليمان عبدالرزاق املطوع
القرين

01011219 5 34000143 1994 عيد بداح املطيري

01011442 2 34010197 2003 جعفر بن ابي طالب
مبارك الكبير

01012240 6 34010278 2005
ابو القاسم الشابي

) أ+م(
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املرحلة املتو�سطة

)بنات(

املرحلة املتو�سطة

)بنات(
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104

منطقة مبارك الكبير التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنات(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

االنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011215 6 34000615 1985 فاطمة بنت عبد امللك

01011212صباح السالم 11 34000314 1983 الزهراء

01012216 4 34010241 1991 موضي العبيدي

01011211 3 34000616 1995 ازدة بنت احلارث

01011209العدان 2 34010199 2003 امامة بنت العاص

01012238 7 34010276 2005 الصاحلية

01011214 4 34010093 1991 هيلة بوطيبان
القصور

01011210 2 34010119 1992 حسناء بنت معاويه

01011217 4 34010141 1994 حصة احلنيف
القرين

01011216 5 34000304 1994 حفصة

01011208 4 34010198 2002 رملة ام املؤمنني
مبارك الكبير

01012236 5 34010275 2005 القبلية
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املرحلة الثانوية
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املرحلة الثانوية

)بنني(

املرحلة الثانوية

)بنني(
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108

منطقة مبارك الكبير التعليمية
املرحلة الثانوية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

صباح السالم
199334010124401011150دعيج السلمان الصباح

198334000255501011149صباح السالم الصباح

العدان
199034010153301011148عبدالله املبارك الصباح

200034010139201011152جابر العلي الصباح

199134010095301011147سليمان العدسانيالقصور

199434010169401011146خالد سعود الزيدالقرين

200234010205101011227اإلمام مالكمبارك الكبير
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املرحـلة الثانوية

)بنات(

املرحـلة الثانوية

)بنات(
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110

منطقة مبارك الكبير التعليمية
املرحلة الثانوية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

صباح السالم
1983340004201201011364صباح السالم

199134010107401011363فارعة بنت ابي الصلت

العدان
199534000600301011359فاطمة الهاشمية

200034010180201011362العدان

199034010096201011361برقانالقصور

1994340000413501011360طليطلةالقرين

مبارك الكبير
200234010206401011357ليلى الغفارية

200534010273801015328الشرقية
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منطقة
األحمدي التعليمية

منطقة
األحمدي التعليمية
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مرحلة ريا�ض

الأطفال
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منطقة األحمدي التعليمية
مرحلة رياض األطفال

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101871 3 34000058 1959 ابن حيان
األحمدي

01011069 12 34010146 1994 األحمدي

01011075 1 34010016 1987 السالمة
الفحيحيل

0101873 2 34000059 1968 األمل

01011061 1 34000064 1978 الرقة

الرقة
01011077 7 34010025 1986 السور

01011065 3 34000065 1981 التحرير

01011070 2 34010126 1993 التعاون

01011063 1 34000061 1972 الصباحية

الصباحية
01011076 2 34010024 1987 االستقالل

01011080 3 34000582 1985 سعد بن معاذ

0101738 4 34000063 1982 الهدى

01011060 3 34000066 1983 هدية
هدية

0101906 5 34010190 2001 األنفال

01011073 1 34010038 1988 الوطن

جابر العلي

01011074 4 34010051 1988 البهجة

01011072 6 34010135 1994 الصداقة

01011071 2 34010102 1992 السندس

01011068 3 34010154 1995 السعادة

01011428 7 34010213 2003 الغدير

01015024 8 34010285 2005 الصريف
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116

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011427 2 34010215 2003 احملبة

01011452 1 34010214 2003 املناهل فهد االحمد

01015026 3 34010284 2004 النخبة

01011064 1 34000068 1972 أبو حليفة ابو حليفة

01011081 3 34000581 1985 املنقف

0101872املنقف 4 34000067 1987 اجلنان

01015077 1 34010349 2007 األرجوان

01011083 1 34000579 1984 النرجس

01011082الظهر 6 34000580 1984 اجلوهرة

0101720 4 34010245 1990 احلور

01011078 3 34000668 1986 البستان

01011079 3 34000583 1985 الهناء

علي صباح السالم

01011044 9 34000002 2001 بلقيس

01011100 5 34010191 2001 الشذى

01012250 7 34010256 2005 النوخذة

01012832 2 34010257 2005 املعراج

01012831 1 34010258 2005 الفوز

01012833 4 34010255 2005 الطيف

2014 املسك � الفنطاس

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة البتدائية
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املرحلة البتدائية

)بنني(

املرحلة البتدائية

)بنني(
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120

منطقة األحمدي التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

االحمدي
19633400013130101724ابن ماجد

19683401014530101890أبو عبيدة بن اجلراح

الفحيحيل
19843400055330101889أحمد عيسى السعد

19843400013370101725عثمان بن عفان

الرقة

19843400013820101728أبو ذر الغفاري

19793400013930101727ابن حجر العسقالني

19763400014070101893صهيب بن سنان

الصباحية

19703400013510101726الصباحية

19863401001520101722زياد بن لبيد

محمود شوقي األيوبي
19803400013630101891) ذات املعلمني (

19743400013740101892البخاري

200034010175501011091هديةهدية

جابر العلي

سيد رجب الرفاعي
19883401004110101886) ذات املعلمني (

19893401007430101721حمد اخلالد

19923401008520101885املال صالح

200534010251701012211عقيل بن ابي طالب
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سنة اسم املدرسة مقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

املال ناصر حنيف املزيعلالفنطاس
197334000281201011105) ذات املعلمني (

فهد الألحمد
200534010371101015142محمد بن عيسى الترمذي

200634010343401014977محمد سليمان اجلراح

مزعل الصاللأبو حليفة
198134000346101011109) ذات املعلمني (

املنقف
200734010369101015136محمد عبد الله الزامل

197934000142حمدان أحمد احلمدان
3

01011639

الظهر
19863400067240101887أبو حذيفة بن عتبة

19843400055460101723عبد الله علي العصفور

علي صباح السالم

        الزور

19783401018730101888األرقم

عبد الرحمن الداخل
19853401018510101884) ذات املعلمني (

بنيدر
200234010189501011090) ذات املعلمني (

200434000145701012167ضرار بن األزور

الزور ) ذات املعلمني (
197334000448101011047) م + أ + ث (
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املرحلة البتدائية

)بنات(

املرحلة البتدائية

)بنات(
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124

منطقة األحمدي التعليمية
 املرحلة االبتدائية  )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

196734000206301011086أم عمارةاالحمدي

الفحيحيل
19793400020890101879أم الفضل

196234000207701011087أم أمين

الرقة

19763400021210101883ريحانة بنت زيد

197934000213201011089الرقة

19843400055660101877غزيه بنت جابر

الصباحية

19793400020920101880الرباب بنت كعب

19743400021050101881فاطمة بنت اخلطاب

197534000211501011088عفراء بنت عبيد

20003401017750101874وربةهدية

198534010103301011449فاطمة عبد الله احلقانالفنطاس

جابر العلي

199334010125401011067نوره راشد السيف

19883400017520101875رابعة العدوية

200334010212801011439مرمي حمد بودي

فهد األحمد
200534010372201015028عزة بنت احلارث

200634010344301015083هند بنت أثاثة

املنقف
19793400021430101882املنقف

200634010348101015081آسيا بنت مزاحم

19733400036310101715أبو حليفةأبو حليفة

الظهر
198434000557101011085الظهر

19863400067530101876ليلى بنت اخلطيم
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125

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

علي صباح السالم

26197834010188301011084 فبراير

200234010207901011066الشعيبة

200434000170601012172باحثة البادية

200534010259601012834مرمي بنت عثمان

19733400045510101900الزور) م + أ + ث (الزور
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املرحلة املتو�سطة
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املرحلة املتو�سطة

)بنني(

املرحلة املتو�سطة

)بنني(
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130

منطقه األحمدي التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنني(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

االنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011053 5 34000274 1973 مصعب بن عمير االحمدي

01011104 7 34000275 1962 املعري
الفحيحيل

01011048 9 34000345 1966 الفرزدق

01011049 2 34000279 1981 نوفل بن حارث
الرقة

01011052 7 34000280 1974 محمد عبدالله علي الصانع

01011050 3 34000278 1976 عثمان بن مظعون

01011106الصباحية 4 34000447 1974 الصباحية

01011051 5 34000277 1972 عبدالرحمن الدعيج

01011046 1 34000585 1985 عبد الرحمن بن ابي بكر هدية

01012190 3 34010247 1973 احمد الفارسي الفنطاس

0101719 6 34010083 1979 احمد املشاري

01011045جابر العلي 1 34010039 1988 مبارك عبدالله اجلابر

01012223 7 34010252 2004 سهيل بن عمرو القرشي

01015075 4 34010345 2006 السيدان
فهداالحمد

01015140 1 34010376 2005 ابن عساكر

0101734 2 34010248 1985 عباد بن بشر ابوحليفة

0101905 3 34010022 1987 سيد ياسني الطبطبائي
املنقف

01015130 1 34010377 2008 عبد املجيد محمد اخلنفر

01011111 4 34010043 1986
عبداحملسن ابراهيم 

البابطني الظهر
01011110 6 34000569 1984 عبدالله سنان

01012176 2 34010250 2004 عبدالله بن الزبير
علي صباح السالم

01011107 7 34000282 1979 ابن القيم

01011047 1 34000448 1973 الزور) أ+م+ث( الزور
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املرحلة املتو�سطة 

)بنات(

املرحلة املتو�سطة 

)بنات(
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132

منطقة األحمدي التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنات(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101716 2 34000360 1976 حراء األحمدي
0101904 2 34000330 1972 ام حكيم

الفحيحيل
0101899 7 34000565 1984 بركة بنت النعمان
0101902 2 34000361 1975 بدر

الرقة
0101717 7 34000333 1975 الرقة
0101903 1 34000306 1980 زبيدة

0101895الصباحية 3 34010176 2000 قاروه
0101718 5 34000331 1971 الصباحية
0101898 4 34000586 1984 زينب بنت خزمية هدية
01011056 2 34010111 1970 أنيسة بنت خبيب)م+ث( الفنطاس
0101729 1 34010040 1988 سعاد الصايغ

0101896جابر العلي 4 34010055 1989 سبيعة بنت احلارث
01012180 7 34010253 2004 عاتكة بنت عبد املطلب
01015073 3 34010341 2006 اليسرة

فهد األحمد
01012248 2 34010375 2007 سوده بنت مالك

01015401 2 2012 ماما أنيسه� أبو حليفه
0101712 3 34010023 1988 املنقف

املنقف
01015132 1 34010370 2008 أم سعد األنصارية
0101713 1 34000566 1984 الظهر

الظهر
0101897 3 34010037 1986 أمية بنت قيس
0101901 5 34000604 1980 أم الهيمان

01012174علي صباح السالم 9 34010238 2004 أسماء بنت عميس
01015090 6 34010347 2006 أم ياسر األنصارية
0101900 1 34000455 1975 الزور)أ+م+ث( الزور

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة الثانوية 
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املرحلة الثانوية 

)بنني(

املرحلة الثانوية 

)بنني(
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منطقة األحمدي التعليمية
املرحلة الثانوية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

19763400039440101709محمد النشمياألحمدي

197934000276901011092الكنديالفحيحيل

19793400039750101736سالم املبارك الصباحالرقة

الصباحية

198734010054301011093القرطبي

19863400039650101737الصباحية

197134010101401011094النصر

19843400058720101711سعيد بن عامرهدية

19893401007630101732عبدالله األحمد الصباحجابر العلي

2012301015435عيسى عبدالله الهولي�العقيلة

200534010378101015138بالط الشهداءفهد األحمد

19863400069020101733هشام بن العاصاملنقف

19863400059350101735هارون الرشيدالظهر

19853401018660101710عمر بن اخلطابعلي صباح السالم

197334000448101019900الزور)أ+م+ث( موحدالزور

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة الثانوية 

)بنات(

املرحلة الثانوية 

)بنات(
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منطقة األحمدي التعليمية
املرحلة الثانوية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

198534000592301011098فاطمة بنت اسداألحمدي

الفحيحيل
196934000432801011059لطيفة الفارس

1974340003291001011103الفحيحيل

198134000434701011095الرقةالرقة

الصباحية
197434000433501011096الصباحية

200434010223301012173لبنى بنت احلارث

هدية
198534010068201011054أم العالء األنصارية

198534000591301011102هدية

أنيسة بنت خبيبالفنطاس
197034010111201011056)ثانوي+متوسط(

198934010056401011099عواطف العذبي الصباحجابر العلي

200634010346401015071الرتقةفهد األحمد

املنقف
199034010087301011055أمه بنت خالد

200634010342401015091صفية بنت عبداملطلب

198534000590201011097معاذة الغفاريةالظهر

198034010042101011058ام الهيمانعلي صباح السالم

الزورالزور
197534000455101011047)ابتدائي+متوسط+ثانوي(
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منطقة
الجهراء التعليمية

منطقة
الجهراء التعليمية
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مرحلة ريا�ض

الأطفال
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منطقة اجلهراء التعليمية
مرحلة رياض األطفال

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101996 5 34000071 1962 حمزة اجلهراء

0101984 2 34010064 1988 النعيم النعيم

0101995 2 34000072 1876 ابن بطوطة

القصر
0101988 3 34010003 1987 القصر األحمر

0101979 أ 4 34000073 1981 اجلهراء

01014985 1 34010308 2005 الرحيق

0101989 1 34010006 1987 اليمامة

العيون

0101986 4 34010000 1987 علي بن شمالن

0101985 1 34010012 1987 حسني بن علي سيف

0101983 4 34010050 1989 الشموس

0101994 1 34000626 1986 الواحة

0101992الواحة 2 34000075 1981 املروة

0101993 3 34000074 1981 الصفا

0101991 10 34000625 1986 الصليبية
الصليبية

0101980 8 34000160 1993 عبداللطيف الصالح

0101990 1 34010128 1993 تيماء تيماء
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الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101982 2 34010061 1989 نافع بن عبدالرحمن الليثي
0101981النسيم 1 34010062 1989 النسيم

01012260 7 34010267 2005 الهجرة

سعد العبدالله

01012254 4 34010266 2005 الرحمة

01015099 1 34010358 2006 شامان

01015100 5 34010337 2006 األطراف

01015146 2 34010384 2007 تالة

01015150 3 34010383 2007 اجلمال

01015148 6 34010382 2007 السوسن

01015291 10 34010416 2009 الضحى

01015309 10 34010411 2009 الغصون

01015307 11 2010 املرجان�

01015320 9 34010492 2010 الفل

01015353 8 34010493 2010 املزن

01015457 8 34010513 2012 الزئبق

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة البتدائية





دليل الرتميز2014

147

املرحلة البتدائية

)بنني(

املرحلة البتدائية

)بنني(
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منطقة اجلهراء التعليمية 
املرحلة االبتدائية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

197834000149201011018محمد صالح العدسانياجلهراء

النعيم
197534000153101011020الليث بن سعد

197634000152301011019حذيفة بن اليمان

القصر
سيد هاشم احلنيان

01011021ب1981340001514) ذات املعلمني (

196534000150101011022املعتصم

العيون
أحمد احلميضي
198734010011101011015) ذات املعلمني (

198734010007401011040سيد خلف النقيب

الواحة
198134000156201011017محمد صالح العجيري

198534000627401011016الواحة

الصليبية

مشاري هالل الشمري
198134000159601011024) ذات املعلمني (

1981340001611001011023عبد الله النوري

198034000158301011025يوسف صالح العمر

تيماء

199234010099601011013تيماء

199334000697801011026أبو هريرة

199334010307201015049األحنف بن القيس
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سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

198934010069101011014مال راشد السيفالنسيم

سعد العبد الله

200534010312401012246حارثة بن سراقة

200634010336701015104اللياح

200734010385201015152السرحة

200934010420901015305محمد محمود اجلنيدل 

20101101015289أحمد ياسني الياسني�

2012801015463عبدالكرمي علي العرب�

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة البتدائية

)بنات(

املرحلة البتدائية

)بنات(
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منطقة اجلهراء التعليمية
املرحلة االبتدائية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

196534000364201011005اجلهراءاجلهراء

197534000223401011009أمية الغفاريةالنعيم

القصر

197834000221201011007عائشة

198734010035301011000أم البراء بنت صفوان

197634000222401011008أم ورقة

العيون
19893401004940101997سكينة بنت احلسني

198734010005101011001أميمة بنت النجار

الواحة
198634000628101011004الواحة

198134000226301011006بشيرة  بنت النعمان

الصليبية

198034000227201011011الصليبية

198634000676501011002سفانة بنت حامت الطائي

198134000228701011010املزدلفة

200934010408901015318أم الدرداء

تيماء
198634000700701011012أم جميل العامرية

198634000677501011003تيماء

النسيم
19893400029610101999اخلنساء

200534010313301012245درة بنت أبي سفيان

سعد العبد الله

200634010335501015102الرحية

200734010387601015154الصابرة احلبشية

200734010389901015144أميمة بنت خلف

2009340104191001015334فاطمة بنت احلسني

201001015349شريفة األمير �

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة املتو�سطة
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املرحلة املتو�سطة

)بنني(

املرحلة املتو�سطة

)بنني(
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منطقة اجلهراء التعليمية
املرحله املتوسطة )بنني(

الرمز رقم 
القسيمه الرقم املدني سنة 

االنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

0101837 3 34000400 1975 ابن طفيل النعيم

0101841 3 34000288 1972 املقداد بن االسود
القصر

0101842 3 34000289 1979 علي سالم الصباح

01011043 4 34010009 1987 علي خليفة الصباح العيون

0101838 2 34000287 1981 عبد اللطيف سعد الشمالن
الواحة

0101834 4 34000680 1986 الواحة

0101835 6 34000681 1986 الصليبية
الصليبية

0101836 10 34000291 1980 عبدالله علي الصانع

01014981 8 34010363 2006 عبدالله بن عمرو

0101839 8 34000285 1980 عبدالله بن سهيل

01015293تيماء 6 34010122 1980 مال عيسى حسن املطر

01011039 2 34000224 1980 املتنبي

01011042 1 34010070 1990 حمود الصباح النسيم

01015047 4 34010315 2005 زيد بن علي بن ابي طالب

سعد العبد الله

01015108 6 34010334 2006 احلارث السعدي

01015156 2 34010386 2008 غضي

01015324 10 34010409 2009 عبدالرحمن العبد اجلادر

01015355 8 2011 عبداحملسن سالم الزامل�

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.
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املرحلة املتو�سطة

)بنات(

املرحلة املتو�سطة

)بنات(
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منطقه اجلهراء التعليمية
املرحلة املتوسطة )بنات(

الرمز رقم 
القسيمة الرقم املدني سنة 

اإلنشاء اسم املدرسة مقر املدرسة

01011032 2 34000268 1965 كاظمة اجلهراء

01011027 2 34010172 1975 النعيم النعيم

01011038 3 34000335 1972 أم معبد
القصر

01015031 3 34010311 2005 مرمي بنت طارق

01011029 1 34010008 1984 سلمى بنت قيس
العيون

01011030 4 34010010 1987 املطوعة شريفة العمر

01011036 3 34000338 1981 هالة بنت خويلد الواحة

01011034 2 34000365 1983 أم قيس االسدية

01011031الصليبية 9 34000687 1986 الصليبية

01014979 7 34010362 2006 وارة

01011035 7 34000686 1983 تيماء
تيماء

01011037 5 34000336 1993 اجلهراء

01011028 1 34000167 1989 حليمة السعدية النسيم

01015030 7 34010310 2005 املطالع

سعد العبد لله

01015106 1 34010359 2006 الصامتة

01015158 6 34010388 2008 أم هشام بنت احلارث

01015316 10 34010415 2009 لولوة القعود

01015314 9 34010412 2010 ساره صالح راشد التوحيد
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املرحلة الثانوية
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املرحلة الثانوية

)بنني(

املرحلة الثانوية

)بنني(
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منطقة اجلهراء التعليمية
املرحلة الثانوية )بنني(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

19733401003640101852جابر العبدالله الصباحاجلهراء

19743400039930101856اجلهراءالقصر

19883401003310101850صباح الناصرالصباحالعيون

19853400063430101851الواحةالواحة

19833400040360101854ثابت بن قيسالصليبية

19833400040160101855خالد بن سعيدتيماء

سعد العبدالله
200534010360201015093عروة بن الزبير

2009340104101001015322محمد عبدالله املهيني
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املرحلة الثانوية

)بنات(

املرحلة الثانوية

)بنات(
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منطقة اجلهراء التعليمية
املرحلة الثانوية )بنات(

سنة اسم املدرسةمقر املدرسة
رقم الرقم املدنياإلنشاء

الرمزالقسيمة

القصر
19733400043630101848اجلهراء

401012171ب200434010244عمرة بنت رواحة

19893401005340101844زينب بنت  محمدالعيون

19823400043710101847النوار بنت مالكالواحة

الصليبية
19833400043970101846ام احلارث األنصارية

2005340103141001015051فاطمة بنت عتبة

تيماء
19843400043870101845ام مبشر االنصارية

19863401010030101843تيماء

سعد العبدالله

200534010361301015053رابطة بنت احلارث

2010901015238سعاد بنت سلمة �

2010801015351نورية صبيح الصبيح�

� مالحظـــة: مدرسة جديدة ) ال يوجد لها رقم مدني(.


