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خطة سير العوامل  

لعام 1444هـ
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1. خطة سير العاملة األولى بمنطقة الرياض لعام 1444هـ

رئيس العاملة: احمد ابراهيم سويلم الفوزان 

الجوال: 0505258596

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

4

سعد

رماح

01/07/1444 االثنين

02/07/1444 الثالثاء

العمانية
03/07/1444 األربعاء

04/07/1444 الخميس

2 العيطلية شوية
05/07/1444 الجمعة

06/07/1444 السبت

3
رويغب

حفر العتش

07/07/1444 األحد

08/07/1444 اإلثنين

الحفنة 09/07/1444 الثالثاء

1 ام رجوم 10/07/1444 األربعاء

2 مبايض
11/07/1444 الخميس

12/07/1444 الجمعة

4

الشحمة انطالقا من مبايض القاعية 13/07/1444 السبت

برزان + مشاش عوض + حنيدر + جراب
االرطاوية

14/07/1444 األحد

15/07/1444 اإلثنين

16/07/1444 الثالثاء

2
مشلح

ام الجماجم
17/07/1444 األربعاء

18/07/1444 سديرة الخميس

2 مشذوبة
19/07/1444 الجمعة

20/07/1444 السبت
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4

العبدلية

الزلفي

21/07/1444 األحد

22/07/1444 اإلثنين

البعيثة
23/07/1444 الثالثاء

24/07/1444 األربعاء

3 الغاط

25/07/1444 الخميس

26/07/1444 الجمعة

27/07/1444 السبت

3 المجمعة

28/07/1444 األحد

29/07/1444 اإلثنين

01/08/1444 الثالثاء

9 الطوقي

02/08/1444 األربعاء

03/08/1444 الخميس

04/08/1444 الجمعة

05/08/1444 السبت

06/08/1444 األحد

07/08/1444 اإلثنين

08/08/1444 الثالثاء

09/08/1444 األربعاء

10/08/1444 الخميس
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2. خطة سير العاملة الثانية بمنطقة الرياض لعام 1444هـ

رئيس العاملة: سلطان هادي ظافر الشهري

الجوال: 0504233677

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

2 العريجاء
01/07/1444 هـ االثنين

02/07/1444 هـ الثالثاء

2 العمارية الجبيلة والعيينة
03/07/1444 هـ األربعاء

04/07/1444 هـ الخميس

2 دقلة حريمالء
05/07/1444 هـ الجمعة

06/07/1444 هـ السبت

1 فيحاء العتش رغبة وثادق 07/07/1444 هـ األحد

2 لبخة وحويته مرات
08/07/1444 هـ اإلثنين

09/07/1444 هـ الثالثاء

3 الداهنه شقراء

10/07/1444 هـ األربعاء

11/07/1444 هـ الخميس

12/07/1444 هـ الجمعة

1 التسرير والثندوه عسيلة 13/07/1444 هـ السبت

3

أوثالن

ساجر

14/07/1444 هـ األحد

أرطاوي المطران + عين الصوينع 15/07/1444 هـ اإلثنين

الراجحية 16/07/1444 هـ الثالثاء

1 عنز خف 17/07/1444 هـ األربعاء

1 المغيراء القرنه 18/07/1444 هـ الخميس
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3

الفويلق والحرمليه

القويعية

19/07/1444 هـ الجمعة

عنان 20/07/1444 هـ السبت

الخروعيه 21/07/1444 هـ األحد

1 تبراك والجله 22/07/1444 هـ اإلثنين

1
حفيرة نساخ - الجفير- 

الحويره - البخره-الصدر
23/07/1444 هـ الثالثاء

2 ضرما
24/07/1444 هـ األربعاء

25/07/1444 هـ الخميس

5 المزاحميه

26/07/1444 هـ الجمعة

27/07/1444 هـ السبت

28/07/1444 هـ األحد

29/07/1444 هـ اإلثنين

01/08/1444 هـ الثالثاء
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3. خطة سير العاملة الثالثة بمنطقة الرياض لعام 1444هـ

رئيس العاملة: ابراهيم محمد عبدالرحمن السالم

الجوال: 0505458142

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

1 الفيضة الحفيرة 01/07/1444 هـ االثنين

4 أبو مروه + ماسل الرويضة

02/07/1444 هـ الثالثاء

03/07/1444 هـ األربعاء

04/07/1444 هـ الخميس

05/07/1444 هـ الجمعة

1 عروى 06/07/1444 هـ السبت

1 النبوان الشعرا 07/07/1444 هـ األحد

2 البجادية
08/07/1444 هـ اإلثنين

09/07/1444 هـ الثالثاء

1 شبيرمة العازمية + جهام 10/07/1444 هـ األربعاء

4

بدايع بن نجم

رفايع الجمش

11/07/1444 هـ الخميس

ارطاوي حليت 12/07/1444 هـ الجمعة

القرين 13/07/1444 هـ السبت

الحيد 14/07/1444 هـ األحد

1 كبشان 15/07/1444 هـ اإلثنين

1 حديجة 16/07/1444 هـ الثالثاء

1 المنية القرارة 17/07/1444 هـ األربعاء

1 عريفجان أبو ركب +أبو جالل 18/07/1444 هـ الخميس
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3

عشيرة 

المخامر

وضاح

األثلة

نفي

19/07/1444 هـ الجمعة

20/07/1444 هـ السبت

21/07/1444 هـ األحد

1 عرجاء 22/07/1444 هـ اإلثنين

8 الدوادمي

23/07/1444 هـ الثالثاء

24/07/1444 هـ األربعاء

25/07/1444 هـ الخميس

26/07/1444 هـ الجمعة

27/07/1444 هـ السبت

28/07/1444 هـ األحد

29/07/1444 هـ اإلثنين

01/08/1444 هـ الثالثاء
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4. خطة سير العاملة الرابعة بمنطقة الرياض لعام 1444هـ

رئيس العاملة: مسفر محمد عبدهللا ال مشعي

الجوال: 0504434368

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

2 صبحاء حلبان
01/07/1444 هـ االثنين

02/07/1444 هـ الثالثاء

2 السليمانية الخاصرة
03/07/1444 هـ األربعاء

04/07/1444 هـ الخميس

2 المردمة الحوميات
05/07/1444 هـ الجمعة

06/07/1444 هـ السبت

1 الحنابج 07/07/1444 هـ األحد

0.5 المصلوم حفنة الدهينة 08/07/1444 هـ اإلثنين

0.5 الرميثي بدائع العضيان
09/07/1444 هـ الثالثاء

10/07/1444 هـ األربعاء

0.5

لكل فرق

الكفية ، روضعة عسعس ، 

االشعرية
فيضة نومان

11/07/1444 هـ الخميس

12/07/1444 هـ الجمعة

1 الصوفية ، المكالة ام االرطا 13/07/1444 هـ السبت

0.5

لكل فرق

محامة العقالية ، الشوطن ، 

عواضة ، محامة بن مصوي
المحامة والجثوم

14/07/1444 هـ األحد

15/07/1444 هـ اإلثنين

1 العسيبي 16/07/1444 هـ الثالثاء

0.5 صوية الحفاير 17/07/1444 هـ األربعاء

0.5 الجميماء ، الغرابة الخضارة 18/07/1444 هـ الخميس

0.5 سحيله االنسيات 19/07/1444 هـ الجمعة
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0.5 الصقرة عفيف

20/07/1444 هـ السبت

21/07/1444 هـ األحد

22/07/1444 هـ اإلثنين

23/07/1444 هـ الثالثاء

24/07/1444 هـ األربعاء

25/07/1444 هـ الخميس

26/07/1444 هـ الجمعة

27/07/1444 هـ السبت

28/07/1444 هـ األحد

29/07/1444 هـ اإلثنين
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5. خطة سير العاملة الخامسة بمنطقة الرياض لعام 1444هـ

رئيس العاملة: احمد عبدهللا احمد الرويس

الجوال: 0504446393

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

2 الفرشة
01/07/1444 هـ االثنين

02/07/1444 هـ الثالثاء

2 الحمر االفالج
03/07/1444 هـ األربعاء

04/07/1444 هـ الخميس

1 العجلية البدع 05/07/1444 هـ الجمعة

1 الهدار  06/07/1444 هـ السبت

1 مراغة / ربية صيحة 07/07/1444 هـ األحد

7

العبدة/قمران/أبار السالم/ 

العيينة/ أم السمر/ بلثقاء/ 

النميص

الهضب

)عسيلة(

08/07/1444 هـ اإلثنين

09/07/1444 هـ الثالثاء

10/07/1444 هـ األربعاء

11/07/1444 هـ الخميس

12/07/1444 هـ الجمعة

13/07/1444 هـ السبت

14/07/1444 هـ األحد
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10

الخماسين 5 أيام

الوادي

15/07/1444 هـ اإلثنين

16/07/1444 هـ الثالثاء

17/07/1444 هـ األربعاء

18/07/1444 هـ الخميس

19/07/1444 هـ الجمعة

النويعمة  5 أيام

20/07/1444 هـ السبت

21/07/1444 هـ األحد

22/07/1444 هـ اإلثنين

23/07/1444 هـ الثالثاء

24/07/1444 هـ األربعاء

6
همجة بن فهيد/العريجا /الحمل/

الزويرانية / ريدة
السليل

25/07/1444 هـ الخميس

26/07/1444 هـ الجمعة

27/07/1444 هـ السبت

28/07/1444 هـ األحد

29/07/1444 هـ اإلثنين

01/08/1444 هـ الثالثاء
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6. خطة سير العاملة السادسة بمنطقة الرياض لعام 1444هـ

رئيس العاملة: سامي سعد ناصر بن جميد

الجوال: 504255125

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

3 الحاير  الرياض / العزيزية 

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

3-7-1444 األربعاء

5 العماجية والتوضيحية  الخرج 

4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

8-7-1444 اإلثنين

3 الصحنة

9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس

3 حوطة بني تميم

12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

1 الحريق 15-7-1444 اإلثنين

1 أبورمل مصدة +برك 16-7-1444 الثالثاء

1 الحيانية + طوال النتيفات 17-7-1444 األربعاء

1 الهمجة 18-7-1444 الخميس

1 الرقمية + ربوة الحصاة 19-7-1444 الجمعة
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1 الجدعاء  20-7-1444 السبت

1 دراويش  مويسل  21-7-1444 األحد

1 قيران  جاحد  22-7-1444 اإلثنين

4 خيم الناصرية طريف عزيزة الحصاة حفيرة الحصاة

23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

1 حفيرة صماخ  حميمان + الوهومي 27-7-1444 السبت

1 قران 
تمركز العاملة بين العمق 

ولجع
28-7-1444 األحد

5 المليحات الرين

29-7-1444 اإلثنين

01-8-1444 الثالثاء

02-8-1444 األربعاء

03-8-1444 الخميس

04-8-1444 الجمعة
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7. خطة سير العاملة مكة المكرمة األولى لعام 1444هـ

رئيس العاملة: بدر عبدالعزيز احمد البدر

الجوال: 0504223594

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

1-7-1444 االثنين

الناصرية 2-7-1444 الثالثاء

المزيرعة 3-7-1444 األربعاء

النصايف حيالن  4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

ملحه الرويليه 6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

ريمان الركنه 8-7-1444 اإلثنين

1444-7-9 مران الثالثاء

دغيبجة 10-7-1444 األربعاء

نمران ام الدوم 11-7-1444 الخميس

3 12-7-1444 الجمعة

حفر كشب 13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

الجداعين )فيضة المسلح( 15-7-1444 اإلثنين

16-7-1444 الثالثاء

17-7-1444 األربعاء

الحفاير 18-7-1444 الخميس

الرفيع 19-7-1444 الجمعة
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المحاني  20-7-1444 السبت

21-7-1444 األحد

البركة 22-7-1444 اإلثنين

23-7-1444 الثالثاء

الضريبة 24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

عشيره  27-7-1444 السبت

28-7-1444 األحد

العطيف 29-7-1444 اإلثنين

01-8-1444 الثالثاء

02-8-1444 األربعاء

03-8-1444 الخميس

لقرشيات 04-8-1444 الجمعة

05-8-1444 السبت

السيل الكبير 06-8-1444 األحد

07-8-1444 اإلثنين

جعرانة 08-8-1444 الثالثاء

وادي نعمان 09-8-1444 األربعاء

10-8-1444 الخميس

الشرايع 11-8-1444 الجمعة
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8. خطة سير العاملة مكة المكرمة الثانية لعام 1444هـ

رئيس العاملة: ماجد الغامدي

الجوال: 0541995564

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

بحرة 1-7-1444 االثنين

بحرة 2-7-1444 الثالثاء

الجموم 3-7-1444 األربعاء

الجموم 4-7-1444 الخميس

هدي الشام 5-7-1444 الجمعة

البرزه مدركة 6-7-1444 السبت

مدركة 7-7-1444 األحد

مدركة 8-7-1444 اإلثنين

مدركة 9-7-1444 الثالثاء

رهاط 10-7-1444 األربعاء

شمنصير 11-7-1444 الخميس

الشرع شمنصير   12-7-1444 الجمعة

الكامل 13-7-1444 السبت

الظبية خليص 14-7-1444 األحد

خليص 15-7-1444 اإلثنين

عسفان 16-7-1444 الثالثاء

عسفان 17-7-1444 األربعاء

البريكة   18-7-1444 الخميس

مستورة 19-7-1444 الجمعة
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1444-7-20  رابغ  مغينيه السبت

تمايا رابغ 21-7-1444 األحد

حجر رابغ 22-7-1444 اإلثنين

ثول 23-7-1444 الثالثاء

جدة 24-7-1444 األربعاء

جدة 25-7-1444 الخميس

جدة 26-7-1444 الجمعة

جدة 27-7-1444 السبت

جدة 28-7-1444 األحد

جدة 29-7-1444 اإلثنين

جدة 01-8-1444 الثالثاء
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9. خطة سير العاملة مكة المكرمة الثالثة  لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عبدهللا فالح عايض العنزي

الجوال: 0558055666

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

السديرة 1-7-1444 االثنين

السديرة 2-7-1444 الثالثاء

الجفر السديرة 3-7-1444 األربعاء

السديرة 4-7-1444 الخميس

السديرة 5-7-1444 الجمعة

شقصان 6-7-1444 السبت

شقصان 7-7-1444 األحد

قيا 8-7-1444 اإلثنين

قيا 9-7-1444 الثالثاء

غزايل 10-7-1444 األربعاء

غزايل 11-7-1444 الخميس

1444-7-12 أبو راكة الجمعة

أبو راكة 13-7-1444 السبت

حداد بني مالك 14-7-1444 األحد

حداد بني مالك القريع 15-7-1444 اإلثنين

ميسان 16-7-1444 الثالثاء

ميسان 17-7-1444 األربعاء

1444-7-18 بني سعد الخميس

بني سعد 19-7-1444 الجمعة
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1444-7-20 سمنان السبت

سمنان 21-7-1444 األحد

سمنان 22-7-1444 اإلثنين

سمنان 23-7-1444 الثالثاء

سمنان 24-7-1444 األربعاء

القيم 25-7-1444 الخميس

القيم 26-7-1444 الجمعة

القيم 27-7-1444 السبت

القيم 28-7-1444 األحد

القيم 29-7-1444 اإلثنين

القيم 01-8-1444 الثالثاء
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10. خطة سير العاملة مكة الرابعة لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عبدهللا عبدالعزيز الضرمان

الجوال: 0594011160

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

2
الحفيرة

دعيكان 
ظلم

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

2 المويه 
3-7-1444 األربعاء

4-7-1444 الخميس

2 رضوان
5-7-1444 الجمعة

6-7-1444 السبت

5
الخالدية

القويمة
تربة

7-7-1444 األحد

8-7-1444 اإلثنين

9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس

2 الجخيف الغريف
12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت

6

الجوهرية-كتيفان

أبومروة - ظليم الخرمة

14-7-1444 األحد

15-7-1444 اإلثنين

16-7-1444 الثالثاء

17-7-1444 األربعاء

18-7-1444 الخميس

19-7-1444 الجمعة
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11

ورشة - غاير - رغوة- الروضة 

- الطويلة - العفيرية  - الغافة - 

العويلة - األملح - الخصا - وادي 

المياة )العجيرية(

رنية

20-7-1444 السبت

21-7-1444 األحد

22-7-1444 اإلثنين

23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

28-7-1444 األحد

29-7-1444 اإلثنين

01-8-1444
الثالثاء

األربعاء

02-8-1444 الخميس

03-8-1444 الجمعة
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11. خطة سير العاملة مكة المكرمة الخامسة لعام 1444هـ

رئيس العاملة: حسن الفيفي 

الجوال: 0554480049

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

العرضية الشمالية)نمرة(  1-7-1444 االثنين

العرضية الشمالية)نمرة(  2-7-1444 الثالثاء

العرضية الجنوبية )ثريبان( 3-7-1444 األربعاء

سوق الخميس العرضية الجنوبية )ثريبان( 4-7-1444 الخميس

حلي 5-7-1444 الجمعة

سبت الجارة حلي 6-7-1444 السبت

أحد بني زيد القوز 7-7-1444 األحد

ثلوث بني عبس القوز 8-7-1444 اإلثنين

المظيلف  9-7-1444 الثالثاء

دوقة )خبت جفار( المظيلف 10-7-1444 األربعاء

المظيلف 11-7-1444 الخميس

1444-7-12  حفار الجمعة

حفار 13-7-1444 السبت

حفار 14-7-1444 األحد

الجائزة  أضم 15-7-1444 اإلثنين

ربوع العين الجائزة 16-7-1444 الثالثاء

الوسقة 17-7-1444 األربعاء

الوسقة    18-7-1444 الخميس

الوسقة  19-7-1444 الجمعة
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1444-7-20  الوسقة  السبت

حقال غميقة 21-7-1444 األحد

سلبة بني يزيد غميقة 22-7-1444 اإلثنين

جذم غميقة 23-7-1444 الثالثاء

الميقات 24-7-1444 األربعاء

الميقات 25-7-1444 الخميس

ميقات يلملم الميقات 26-7-1444 الجمعة

السعدية- طفيل الميقات 27-7-1444 السبت

الحامضة 28-7-1444 األحد

الشعيبة الحامضة 29-7-1444 اإلثنين

الحامضة 01-8-1444 الثالثاء

الحامضة 02-8-1444 األربعاء
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12. خطة سير عاملة منطقة المدينة األولى لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عادل الجاسر     

الجوال: 0505475812

المدة الفرق اليوم  التاريخ    المورد الرئيسي  

2
1-7-1444

يومين الصلصلة 1
2-7-1444

2
3-7-1444

يومين خيبر 2
4-7-1444

5 العشرة
5-7-1444

خمس أيام العشاش 2
9-7-1444

5 الجحر - النجيل
10-7-1444

خمس أيام العال 3
14-7-1444

3
سليله عنزة - المربع ا- اميره 

- المراميه

15-7-1444
ثالث أيام سليله جهينة 3

17-7-1444

3
18-7-1444

يومين القراصة 4
19-7-1444

3 شجوى - المليلح
20-7-1444

ثالث أيام المندسة 4
22-7-1444

7
23-7-1444

سبعة أيام المدينة المنورة 5
1-8-1444
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13. خطة سير العاملة المدينة الثانية لعام 1444هـ

رئيس العاملة:ناجي علوي علي الحارثي

الجوال: 0551484809

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

5 أيام ينبع البحر

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

3-7-1444 األربعاء

4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

2 أيام ينبع النخيل
6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

2 أيام بدر
8-7-1444 اإلثنين

9-7-1444 الثالثاء

يوم واحد القاحة المسيجد 10-7-1444 األربعاء

يوم واحد الفريش 11-7-1444 الخميس

يوم واحد العشيرة 12-7-1444 الجمعة

اليتمة 13-7-1444 السبت

2 أيام وادي الفرع  
14-7-1444 األحد

15-7-1444 اإلثنين

2 أيام االكحل الحمنة
16-7-1444 الثالثاء

17-7-1444 األربعاء

2 أيام السويرقية السرحية 
18-7-1444 الخميس

19-7-1444 الجمعة
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يوم واحد الصعبية 20-7-1444 السبت

يوم واحد حاذة صفينة 21-7-1444 األحد

2 أيام
الرقابية - المويهية

أم الغيران
الفيضة

22-7-1444 اإلثنين

23-7-1444 الثالثاء

يوم واحد 24-7-1444 األربعاء

يوم واحد البديع - الطويرقية العثياء 25-7-1444 الخميس

5 أيام
الضميرية - الركنة

الخرجا
مهد الذهب

26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

28-7-1444 األحد

29-7-1444 اإلثنين

01-8-1444 الثالثاء
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14. خطة سير العاملة المدينة الثالثة لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عادل حسن بن نويشر

الجوال: 0505258445

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

2 أيام السراحية
1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

يوم واحد رشيدة - العشاي الجياسر 3-7-1444 األربعاء

5 أيام

الذكرة - الصميماء الصالحية - 

العقيلة دحمولة - الهميجة

أم المدابغ - اليوسفية  بدائع 

الهراسين

ثرب

4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

8-7-1444 اإلثنين

2 أيام أم شكيعة - المندسة العمق
9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

2 أيام الصخيبرة
11-7-1444 الخميس

12-7-1444 الجمعة

2 أيام
  بطحي - النفازي

أبو مغير
الحسو

13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

2 أيام طالل
15-7-1444 اإلثنين

16-7-1444 الثالثاء

2 أيام محامة اليبس 
17-7-1444 األربعاء

18-7-1444 الخميس

يوم واحد بلغة 19-7-1444 الجمعة
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2 أيام صبحا - الماوية الهميج
20-7-1444 السبت

21-7-1444 األحد

يوم واحد عرجاء 22-7-1444 اإلثنين

يوم واحد الشقران 23-7-1444 الثالثاء

يوم واحد النخيل 24-7-1444 األربعاء

6 أيام الحناكية

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

28-7-1444 األحد

29-7-1444 اإلثنين

01-8-1444 الثالثاء
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15. خطة سير العاملة حائل األولى لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عبدهللا صالح بن عاصم 

الجوال: 0504200330

المدة الفرق المورد الرئيسي التاريخ اليوم

3 مفرق الخطة

1444-7-1 االثنين

1444-7-2 الثالثاء

1444-7-3 األربعاء

2 القاعد
4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

3 الجفر الخطة

6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

8-7-1444 االثنين

3 الحفير قناء وأم القلبان

9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس

4 الرديفة جبة

12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

15-7-1444 االثنين

1 ضبيعة 16-7-1444 الثالثاء

4

الشعالنية

شعيبة المياه بقعاء

17-7-1444 األربعاء

18-7-1444 الخميس

19-7-1444 الجمعة

20-7-1444 السبت
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6 جبلة تربة

21-7-1444 األحد

22-7-1444 االثنين

23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

4

أشيقر

األربعاء الحيانية

27-7-1444 السبت

28-7-1444 األحد

29-7-1444 االثنين

01-8-1444 الثالثاء

10

حائل

02-8-1444 األربعاء

03-8-1444 الخميس

04-8-1444 الجمعة

05-8-1444 السبت

06-8-1444 األحد

07-8-1444 االثنين

08-8-1444 الثالثاء

09-8-1444 األربعاء

10-8-1444 الخميس

11-8-1444 الجمعة
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16. خطة سير العاملة الثانية بمنطقة حائل لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عبدهللا فهد العقاب 

الجوال: 0555557632

المسافة بين الموارد 

الرئيسية
المدة التاريخ اليوم المورد م

180 كم 3 1-1444/7/3هـ االثنين - االربعاء مدخل حائل 1

فرق 0.5 1444/7/2هـ الثالثاء قفار 2

37 كم 1 1444/7/4هـ الخميس عقلة بن جبرين 3

فرق 0.5 1444/7/4هـ الخميس الهويدي 4

74 كم 2 5-1444/7/6هـ الجمعة - السبت الغزاله 5

فرق 0.5 1444/7/6هـ السبت الروضة/ العش 6

57 كم 2 7-1444/7/8هـ االحد - االثنين السليمي 7

30 كم 1 1444/7/9هـ الثالثاء  الثمامية 8

فرق 0.5 1444/7/9هـ الثالثاء العجاجة 9

49 كم 2 10-1444/7/11هـ
االربعاء - 

الخميس
النحيتية 10

فرق 0.5 1444/7/11هـ الخميس العيثمة 11

31 كم 1 1444/7/12هـ الجمعة البعايث 12

38كم 1 1444/7/13هـ السبت  كتيفه 13

فرق 0.5 1444/7/13هـ السبت مشاش بن جازي 14

32كم 3 15-1444/7/17هـ االحد - الثالثاء سميراء 15

فرق 0.5 1444/7/15هـ االثنين العظيم 16

73 كم  2 17-1444/7/18هـ
األربعاء - 

الخميس
عقلة بن طواله 17

فرق 0.5 1444/7/17هـ االربعاء السبعان 18

- 3 19-1444/7/21هـ الجمعة - االحد الشنان 19
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70 كم 1 1444/7/22هـ االثنين السعيرة 20

فرق 0.5 1444/7/22هـ االثنين الكهيفيه 21

25 كم 3 23-1444/8/25هـ
الثالثاء - 

الخميس 
االجفر 22

25 كم 1 1444/8/26هـ الجمعة  الخوير 23

90 كم 4 7/27-1444/8/1هـ السبت - الثالثاء الزبيرة 24
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17. خطة سير عاملة منطقة حائل الثالثة   لعام 1444هـ

رئيس العاملة: صعب عبيد هللا الحربي 

الجوال: 0563150315

المدة  المورد الرئيسي  اليوم التاريخ  الفرق

3 الحطي
1444-7-1

ثالث أيام موقق
3-7-1444

2
بدع ابن رشيدان - السعده - 

طويه

4-7-1444
يومين خبة سعيدان

5-7-1444

3 حبران -المحفر -العويد
6-7-1444

ثالث أيام دليهان
8-7-1444

2 ساحوت
9-7-1444

يومين فيضة بن سويلم
10-7-1444

3 سبطر - غزالنه
11-7-1444

ثالث أيام
الشملي )المنزل مطق 

1444-7-13الرفدي(

2 ال يوجد فروق
14-7-1444

يومين لبده ولبيده
15-7-1444

3 ال يوجد فروق
16-7-1444

ثالث أيام ضرغط وضريغط وانبوان
18-7-1444
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2 الخفج
19-7-1444

يومين روضة بن هادي
20-7-1444

5

المجصة - المجيصة - عماير 

المرير -روضة الشويمسي-

بدع بن خلف - أبلة

21-7-1444

خمس أيام الحائط
25-7-1444

3 الدابية -فيضة أثقب - مراغان
26-7-1444

ثالث أيام سوق مرحب
28-7-1444

2
فيضة المسعار -صقيط 

-المغار

1444-7-29
يومين الحليفة 

1444-8-1
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18. خطة سير العاملة القصيم األولى لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عبداللطيف حسن الغانم

الجوال: 0505414432

المدة ليوم التاريخ المورد الرئيسي  الفرق

3
دهيما+ الخرماء الشمالية 

+الخرماء
علبا

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

3-7-1444 األربعاء

2 سامودة +خريمان + ربيق الملقا
4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

2 العمار
6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

3 الثامرية المذنب

8-7-1444 االثنين

9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

2 ام طليحة ام حزم
11-7-1444 الخميس

12-7-1444 الجمعة

3
الشماسية 

والربيعية

13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

15-7-1444 االثنين

1 النبقية 16-7-1444 الثالثاء

1 البندرية 17-7-1444 األربعاء
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2 الجعلة عين بن فهيد
18-7-1444 الخميس

19-7-1444 الجمعة

3 حنيظل+ أبو الورود+ ضيدة خصيبة

20-7-1444 السبت

21-7-1444 األحد

22-7-1444 االثنين

5 البعيثة الجديدة+ الدخول قبة

23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

2 طلحة المدرج
28-7-1444 األحد

29-7-1444 االثنين

2 محير الترمس شري
01-8-1444 الثالثاء

02-8-1444 األربعاء

1 البطين 03-8-1444 الخميس

8 الطرفية الشقة

04-8-1444 الجمعة

05-8-1444 السبت

06-8-1444 األحد

07-8-1444 االثنين

08-8-1444 الثالثاء

09-8-1444 األربعاء

10-8-1444 الخميس

11-8-1444 الجمعة
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19. خطة سير عاملة منطقة القصيم الثانية لعام 1444هـ

رئيس العاملة: إبراهيم الحصيني                               

الجوال: 0556441466

اليوم التاريخ الهجري المورد الرئيسي  الفروق من المورد الرئيسي

 الجفن / عماير سعيدة / ذوقان الركايا 
النقرة

01/07/1444 االثنين

القليب / الميلييح 02/07/1444 الثالثاء

الهميلية الحيسونية 03/07/1444 األربعاء

البديعة / شعيب الدارة 
عريفجان ساحوق

04/07/1444 الخميس

جبيرة الطوال  05/07/1444 الجمعة

قطن / امباري / الطرفاوي / المحالني

عقلة الصقور

06/07/1444 السبت

دوبح / الطرفية الغربية 07/07/1444 األحد

08/07/1444 االثنين

االفيهد / ثادج
عطا وعطى

09/07/1444 الثالثاء

الخطيم / اللغفية 10/07/1444 األربعاء

البتراء والنبهانية
11/07/1444 الخميس

12/07/1444 الجمعة

النمرية / المطيوي الشمالي
الفوارة

13/07/1444 السبت

كحلة / االرطاوي / النجبة  14/07/1444 األحد

الذيبية 15/07/1444 االثنين

الدليمية 16/07/1444 الثالثاء

رياض الخبراء 17/07/1444 األربعاء
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ساق

الفويلق

18/07/1444 الخميس

19/07/1444 الجمعة

20/07/1444 السبت

المخرم / الطراق
الصلبية

21/07/1444 األحد

فيضة يكلب 22/07/1444 االثنين

كبد القوارة 23/07/1444 الثالثاء

قصيباء 24/07/1444 األربعاء

عيون الجواء
25/07/1444 الخميس

26/07/1444 الجمعة

الضلفعة

البكيرية

27/07/1444 السبت

28/07/1444 األحد

الشيحية
29/07/1444 االثنين

1/8/1444 الثالثاء
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المدة التاريخ المورد التسلسل

2 1444/7/1هـ عنيزة 1

2 1444/7/3هـ البدائع 2

1 1444/7/5هـ األحمدية 3

2 1444/7/6هـ دخنة 4

2 1444/7/8هـ الشبيكية 5

2 1444/7/10هـ مبهل 6

1 1444/7/12هـ بدائع الضبطان 7

2 1444/7/13هـ مسكة 8

4 1444/7/15هـ ضرية 9

1 1444/7/19هـ الظاهرية 10

2 1444/7/20هـ بدائع ريمان الشمالي 11

2 1444/7/22هـ ضليع رشيد 12

2 1444/7/24هـ قصر بن عقيل 13

5 1444/7/26هـ الرس 14

20. خطة سير عاملة القصيم الثالثة

رئيس العاملة: عمر صالح المحمود             

رقم الجوال: 0505287746
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المدة الفرق المورد الرئيسي  التاريخ اليوم

4 لينة

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

3-7-1444 األربعاء

4-7-1444 الخميس

3 أم رضمة شعبة نصاب

5-7-1444 الجمعة

6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

2 الخشيبي روضة هباس
8-7-1444 االثنين

9-7-1444 الثالثاء

5
لوقة- زباال- بن سوقي- طلقة 

التمياط- ابن شريم
رفحاء

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس

12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

21. خطة سير العاملة منطقة الحدود الشمالية لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عبدهللا عبدالمحسن الحالفي             

رقم الجوال: 0551144515
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5
ابن ثنيان- المركوز- الهبكة- 

نعيجان- اليدية
العويقيلة

15-7-1444 االثنين

16-7-1444 الثالثاء

17-7-1444 األربعاء

18-7-1444 الخميس

19-7-1444 الجمعة

6 عرعر

20-7-1444 السبت

21-7-1444 األحد

22-7-1444 االثنين

23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

2 حزم الجالميد
26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

3 طريف

28-7-1444 األحد

29-7-1444 االثنين

01-8-1444 الثالثاء

02-8-1444 األربعاء

03-8-1444 الخميس

04-8-1444 الجمعة
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الفرق المدة المقترحة باأليام الى تاريخ من تاريخ الموارد

زلوم

6 6 /07 /1444هـ 1 /07 /1444هـ الشويحطيهسكاكا

خوعاء

------ 2 8 /07 /1444هـ 6 /07 /1444هـ عذفاء

----- 2 10 /07 /1444هـ 8 /07 /1444هـ دومة الجندل

----- 2 12 /07 /1444هـ 10 /07 /1444هـ الشقيق

----- 2 14 /07 /1444هـ 12 /07 /1444هـ الرديفه

----- 5 19 /07 /1444هـ 14 /07 /1444هـ ميقوق

----- 2 21 /07 /1444هـ 19 /07 /1444هـ أبو عجرم

----- 2 23 /07 /1444هـ 21 /07 /1444هـ النبك أبو قصر

----- 2 25 /07 /1444هـ 23 /07 /1444هـ طبرجل

----- 5 30 /07 /1444هـ 25 /07 /1444هـ القريات

22. خطه سير عاملة الجوف لعام 1444هـ 

رئيس العاملة: جلعود الجلعود                   

رقم الجوال: 0540413222
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المدة الفرق المورد الرئيسي   اليوم  التاريخ  

2 بير أبيط 1-7-1444 االثنين
العسافية

2-7-1444 الثالثاء

4 المديسيس 3-7-1444 األربعاء

تيماء
الكتيب 4/7/1444 الخميس

بيرالحيزاء 5/7/1444 الجمعه

الكتيب 6-7-1444 السبت

2 7-7-1444 األحد
الجهراء

8-7-1444 اإلثنين

3 النشيفة 9-7-1444 الثالثاء

الفارعةأبوراكة 10-7-1444 األربعاء

الجو 11-7-1444 الخميس

2 أبو القزز 12-7-1444 الجمعة
بداء

الكر 13-7-1444 السبت

4 مرخ 14-7-1444 األحد

أملج
15/7/1444 االثنين

الشبحة 16/7/1444 الثالثاء

الشدخ 17-7-1444 األربعاء

23. خطة سير عاملة منطقة تبوك لعام 1444هـ

رئيس العاملة: خالد ابوبكر                      

رقم الجوال: 0538300017
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3 المنجور 18-7-1444 الخميس

1444-7-19الوجه الجمعه

الحفاير 20-7-1444 السبت

2 اشواق يوجد سوق الخميس 21-7-1444 االحد
ضبا

22-7-1444 االثنين

2 23-7-1444 الثالثاء
المويلح

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس
البدع

26-7-1444 الحمعة

4 27-7-1444 السبت

حقل
28-7-1444 االحد

29-7-1444 االثنين

30-7-1444 الثالثاء

2 1-8-1444 األربعاء
الزيتة

2-8-1444 الخميس

1-8-1444 الجمعة
بئر بن هرماس

2-8-1444 السبت

6 المعظم 5/8/1444 االحد تبوك

القبلية 6/8/1444 االثنين

7/8/1444 الثالثاء

8/8/1444 األربعاء

9/8/1444 الخميس

10/8/1444 الجمعه
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المدة الفرق المورد الرئيسي   اليوم  التاريخ  

خريص
1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

عريعره

3-7-1444 األربعاء

4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

مليجه
6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

4 أيام القليب - الحنيذ الصرار

8-7-1444 االثنين

9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس

3 أيام الفاضلي - القطيف الدمام

12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

2 أيام عين دار - صالصل يكرب
15-7-1444 االثنين

16-7-1444 الثالثاء

24. خطة سير العاملة األولى المنطقة الشرقية لعام 1444هـ

رئيس العاملة: : محمد الدويش                      

رقم الجوال: 0503986009
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4 أيام تماني سلوى - البطحاء

17-7-1444 األربعاء

18-7-1444 الخميس

19-7-1444 الجمعة

20-7-1444 السبت

10 أيام حرض - يبرين االحساء

21-7-1444 األحد

22-7-1444 االثنين

23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

28-7-1444 األحد

29-7-1444 االثنين

01-8-1444 الثالثاء
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المدة فروق المورد المدة التاريخ اسم المورد #

0.5 مشّله

5 أيام

1-7-1444

الرفيعة

1

0.5 أم عقالء 2-7-1444 2

0.5 سحمه 3-7-1444 3

0.5 الشامية 4-7-1444 4

5-7-1444 5

0.5 اللصافة

3 أيام

6-7-1444

اللهابة

6

0.5 الحيراء 7-7-1444 7

0.5 القرعاء + أم الشفلح 8-7-1444 8

0.5 الشّيط 5 أيام

9-7-1444

قرية العليا

9

10-7-1444 10

11-7-1444 12

12-7-1444 13

13-7-1444 14

25. خطة سير عاملة الشرقية الثانية لعام 1444هـ

رئيس العاملة: فهد الدوسري             

رقم الجوال: 0558201111
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9 أيام

14-7-1444

النعيرية

15

15-7-1444 16

16-7-1444 17

0.5 النقرة 17-7-1444 18

0.5 النقيرة 18-7-1444 19

0.5 السفانية 19-7-1444 20

20-7-1444 21

21-7-1444 22

22-7-1444 23

0.5 أبرق الكبريت 3 أيام

23-7-1444

الخفجي

24

24-7-1444 25

25-7-1444 26

يومين
26-7-1444

السعيرة
27

27-7-1444 28

يوم 28-7-1444 الصداوي 29
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11 يوم

29-7-1444

حفر الباطن

30

1-8-1444 31

2-8-1444 32

3-8-1444 33

0.5 أم عشر 4-8-1444 34

0.5 الرقعي 5-8-1444 35

0.5 البطيحانية 6-8-1444 36

0.5 أم قليب 7-8-1444 37

0.5 ابن طوالة 8-8-1444 38

0.5 سامودة 9-8-1444 39

10-8-1444 40
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المدة الفرق المورد الرئيسي  التاريخ اليوم

3 بني ذيب سعيدة الصوالحة

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

3-7-1444 األربعاء

2 عرمرم البرك
4-7-1444 الخميس 

5/7/1444 الجمعه

2 حسوة القحمة
6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

المالحة المثلث
8-7-1444 األثنين

9-7-1444 الثالثاء

3 الحبيل

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس 

12-7-1444 الجمعة

3 رجال ألمع

13-7-1444 السبت

14/7/1444 األحد

15/7/1444 األثنين 

26. خطة سير العاملة األولى بمنطقة عسير لعام 1444هـ

رئيس العاملة: طارق عثمان راشد الشليل             

رقم الجوال: 0504240887
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3 مربه

16-7-1444 الثالثاء 

17-7-1444 األربعاء 

18-7-1444 الخميس 

4 الواديين 

19-7-1444 الجمعة

20-7-1444 السبت 

21-7-1444 األحد

22-7-1444 األثنين

3 آل يزيد

23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس 

5 أبها

26-7-1444 الجمعة 

27-7-1444 السبت 

28-7-1444 األحد 

29-7-1444 األثنين

01-8-1444 الثالثاء 
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المدة الفرق المورد الرئيسي  التاريخ اليوم

4 جاش - ربه - جرير - القيرة تثليث

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

3-7-1444 األربعاء

4-7-1444 الخميس

2 )  عروى (  الرويبخ الزرق
5-7-1444 الجمعة

6-7-1444 السبت

1 قمشان - العين خيور 7-7-1444 األحد

4 فرع ال شنان - ال حميدان - 
الحمرا االمواه

8-7-1444 االثنين

9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس

2 يهرة الحمضة
12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت

2 الصبيخة
14-7-1444 األحد

15-7-1444 االثنين

1 المضة 16-7-1444 الثالثاء

27. خطة سير العاملة الثانية بمنطقة عسير لعام 1444هـ

رئيس العاملة:  علي عبدهللا السهلي

رقم الجوال: 0554493426
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3 طريب

17-7-1444 األربعاء

18-7-1444 الخميس

19-7-1444 الجمعة

2 ملحة العرين
20-7-1444 السبت

21-7-1444 األحد

1 الحفاير 22-7-1444 االثنين

2 رغوة يعرى
23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

3 وادي بن هشبل

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

3 احد رفيدة

28-7-1444 األحد

29-7-1444 االثنين

01-8-1444 الثالثاء

2 وادي تندحة
02-8-1444 األربعاء

03-8-1444 الخميس

7 خميس مشيط

04-8-1444 الجمعة

05-8-1444 السبت

06-8-1444 األحد

07-8-1444 االثنين

08-8-1444 الثالثاء

09-8-1444 األربعاء

10-8-1444 الخميس
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المدة الفرق المورد الرئيسي  التاريخ اليوم

3 خيبر الجنوب 1-7-1444

االثنين

الثالثاء

األربعاء

2 الحيمة
4-7-1444 الخميس 

5/7/1444 الجمعه

1 الجفر تباشعة 6-7-1444 السبت

2 الماوين األثب
7-7-1444 األحد

8-7-1444 األثنين

1 مسفره 9-7-1444 الثالثاء

2 خارف باللحمر صبح بللحمر 10-7-1444
األربعاء

الخميس 

2 خارف بللسمر اثنين بللسمر
12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت 

3 تنومة

14/7/1444 األحد

15/7/1444 األثنين 

16-7-1444 الثالثاء 

28. خطة سير العاملة الثالثة بمنطقة عسير لعام 1444هـ

رئيس العاملة:  صالح الشهري             

رقم الجوال: 0508044070
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3 السرح النماص

16-7-1444 الثالثاء 

17-7-1444 األربعاء 

18-7-1444 الخميس 

19-7-1444 الجمعة

20-7-1444 السبت 

2 بني عمرو
21-7-1444 األحد

22-7-1444 األثنين

3 سبت العالية
23-7-1444 الثالثاء

24-7-1444 األربعاء

2 شواص-خثعم البشاير
25-7-1444 الخميس 

26-7-1444 الجمعة

3 عفراء

27-7-1444 السبت 

28-7-1444 األحد

29-7-1444 األثنين 
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مالحظات المدة الفرق المدة التاريخ اسم المورد الرقم

0.5 المجمعه

2 1444/7/1هـ الكمب 10.5 خميس مطير

0.5 روام

0.5 حضن زهير 3 1444/7/3هـ قنا 2

1 1444/7/6هـ ختارش 3

5 1444/7/7هـ المجاردة 4

0.5 قيسه

2 1444/7/12هـ سحر العاصم 5

0.5 أثرب

0.5 ربوع العجمه

0.5 جمعة ربيعه

0.5 تيه

0.5 ثربان
3 1444/7/14هـ خميس البحر 6

0.5 خاط

5 1444/7/17هـ محايل 7

0.5 سيالة والسليم 4 1444/7/22هـ بارق 7

5 1444/7/26هـ ثلوث المنظر 8

29. خطة سير عاملة عسير الرابعة لعام 1444هـ 

رئيس العاملة: محمد القرناس              

رقم الجوال: 0505484477
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المدة الفرق  المورد الرئيسي   اليوم  التاريخ  

10
ادي الحيا والغايل والقاعة والمسني والبقعة 

وكذلك وادي سريان

1-7-1444
10 أيام الفرشة

1444-7-10

3 ال يوجد فروق
1444-7-11

خمس أيام الجوه
1444-7-15

5 الفيض والنورة والحفنة
1444-7-16

خمس أيام الحرجه 
1444-7-20

5 الغول ووادي الطلحة
1444-7-21

خمس أيام ظهران الجنوب
1444-7-25

8 ال يوجد فروق
1444-7-26

خمس أيام سراة عبيده
1444-8-1

30. خطة سير عاملة منطقة عسير الخامسة لعام 1444هـ

رئيس العاملة: عبدالرحمن الصانع             

رقم الجوال: 0500339165
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الموقع
يوم 

السوق
اليوم والتاريخ

مدة 

المكوث
تغطية المورد اسم المورد م

تقاطع طريق رنية مع 

سبت العاليا
--

األربعاء والخميس               

7/2-1
يوم ونصف العاملة نفسها المثلث 1

أمام المركز الجمعة الجمعة والسبت   7/4-3 يومان العاملة نفسها الجعبة 2

مسجد الجمعة -- الجمعة 7/3 نصف يوم فرق الجليبات 3

عند البئر -- السبت 7/4 نصف يوم فرق السباع الباردة 4

قبل السوق على اليمين 

عند الجامع
الثالثاء األحد إلى الثالثاء 7/7-6-5 ثالثة أيام العاملة نفسها الثنية 5

في المركز -- األحد 7/5 نصف يوم فرق العبالء 6

في المركز -- االثنين 7/6 نصف يوم فرق وادي ترج)البهيم( 7

مدخل القرية األربعاء والخميس 7/9-8 يومان العاملة نفسها تبالة 8

مركز ُمهر -- األربعاء 7/8 نصف يوم فرق وادي المسمى 9

في المركز -- الخميس 7/9 نصف يوم فرق قوبا 10

في السوق الجمعة
الجمعة إلى األحد

7/12-11-10
ثالثة أيام العاملة نفسها الجنينه 11

مسجد الجمعة -- الجمعة 7/10 نصف يوم فرق الرفايع 12

في المحطة -- السبت 7/11 نصف يوم فرق دويرج 13

مقابل السوق الخميس
االثنين الى الخميس

13الى7/16

ثالثة أيام 

ونصف
العاملة نفسها النقيع 14

31. خطة السير لعاملة منطقة عسير السادسة للعام 1444هـ

رئيس العاملة: محمد المحيميد                       

رقم الجوال: 0505471959
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عند المحطة -- االثنين 7/13 نصف يوم فرق الحشرج 15

في المركز -- الثالثاء 7/14 نصف يوم فرق الدحو 16

في السوق األربعاء األربعاء 7/15 نصف يوم فرق العطف 17

في السوق السبت
الخميس إلى السبت

7/18-16
يومان العاملة نفسها الحفيرة 18

مركز الرس -- الجمعة 7/17 نصف يوم فرق بني قشير 19

عند البئر -- السبت 7/18 نصف يوم فرق بئر بن سرار 20

عند البئر -- السبت 7/18 نصف يوم فرق دنن 21

خلف البلدية االثنين
السبت إلى األربعاء

7/22-18
أربعة أيام العاملة نفسها صمخ 22

في المركز -- األثنين 7/20 نصف يوم فرق منصبه 23

عند البئر -- األثنين 7/20 نصف يوم فرق عليان 24

عند البئر -- الثالثاء 7/21 نصف يوم فرق ريحان 25

مقابل المركز الصحي --
 الخميس والجمعة

7/24-22 
يومان العاملة نفسها واعر 26

في المركز -- الخميس 7/22 نصف يوم فرق الحازمي 27

عند المحطة -- الجمعة 7/23 نصف يوم فرق العبساء 28

بجوار محطة الشهيالء 

مقابل السوق

طوال 

األسبوع

السبت إلى الخميس

7/25 حتى 8/1
ستة أيام العاملة نفسها بيشة )الروشن( 29

عند البئر -- األحد 7/26 نصف يوم فرق الحنثرية 30
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مدة الفرق الفرق المدة باليوم التاريخ اسم المورد م

نص يوم ضمد
5 1444/7/1هـ صبيا 1

نص يوم الظبية

نص يوم صامطه
3 1444/7/6هـ أحد المسارحة 2

نص يوم مضايا

نص يوم القحمة

4 1444/7/9هـ ابوعريش نص يوم3 الكربوس

نص يوم وادي جازان

3 1444/7/13هـ العارضة 4

نص يوم عيبان  4 1444/7/16هـ الداير بني مالك 5

نص يوم هروب   4 1444/7/20هـ العيدابي 6

نص يوم وادي عمود   4 1444/7/24هـ الريث 7

نص يوم الفطيحة
3 1444/7/28هـ بيش 8

نص يوم الحقو

3 1444/8/2هـ الشقيق 9

7 1444/8/5هـ الدرب 10

32. خط سير عاملة منطقة جازان لعام 1444هـ

رئيس العاملة: نوفل العنزي                      

رقم الجوال: 0546474871
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المدة الفرق اليوم التاريخ  المورد الرئيسي  

3 أيام سلطانة ظلماء - الخالدة

1-7-1444 االثنين

2-7-1444 الثالثاء

3-7-1444 األربعاء

2 أيام تماني المنخلي
4-7-1444 الخميس

5-7-1444 الجمعة

6 أيام الوديعة - االخشايم شرورة

6-7-1444 السبت

7-7-1444 األحد

8-7-1444 االثنين

9-7-1444 الثالثاء

10-7-1444 األربعاء

11-7-1444 الخميس

3 أيام خباش

12-7-1444 الجمعة

13-7-1444 السبت

14-7-1444 األحد

4 أيام حما - وثجر الحصينة

15-7-1444 االثنين

16-7-1444 الثالثاء

17-7-1444 األربعاء

18-7-1444 الخميس

33. خط سير عاملة منطقة نجران لعام 1444هـ

رئيس العاملة: غالب هتاني                     

رقم الجوال: 0501705390
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5 أيام ثار - حبونا - بدر - صفاح - قطن المنتشر

19-7-1444 الجمعة

20-7-1444 السبت

21-7-1444 األحد

22-7-1444 االثنين

23-7-1444 الثالثاء

7 أيام العزيزية يدمة

24-7-1444 األربعاء

25-7-1444 الخميس

26-7-1444 الجمعة

27-7-1444 السبت

28-7-1444 األحد

29-7-1444 االثنين

01-8-1444 الثالثاء
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المدة الفرق  المورد الرئيسي   اليوم   التاريخ 

2 ال يوجد فروق
1-7-1444

يومين الحجرة
1444-7-2

2 ال يوجد فروق
1444-7-3

يومين قلوة
1444-7-4

4 ال يوجد فروق
1444-7-5

أربع أيام المخواة
1444-7-8

2 ال يوجد فروق
1444-7-9

يومين السكران
1444-7-10

2 ال يوجد فروق
1444-7-11

يومين محافظة بالجرشي
1444-7-12

2 ال يوجد فروق
1444-7-13

يومين الحاوية
1444-7-14

2 ال يوجد فروق
1444-7-15

يومين األوطاولة
1444-7-16

2 ال يوجد فروق
1444-7-17

يومين معشوقة
1444-7-18

34. خطة سير عاملة منطقة الباحة   لعام 1444هـ

رئيس العاملة: محمد األحمد                                      

رقم الجوال: 0505443504
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2 ال يوجد فروق
1444-7-19

يومين وراخ
1444-7-20

2 ال يوجد فروق
1444-7-21

يومين الحائط
1444-7-22

2 ال يوجد فروق
1444-7-23

يومين جرب
1444-7-24

6 ال يوجد فروق
1444-7-25

ستة أيام العقيق
1444-8-1


