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 إدارة مردريية  شرق 34م/ منرية صاحل عيرد احلارثي  .1 ردرييةاإلدارة امل

 إدارة مردريية  شرق 10ث/ ومسية مسفرمعيوض اجلعيرد  .0 ردرييةاإلدارة امل

 إدارة مردريية  تربة برتبة 4م /  حصة يعرد هنردي البقمي  .4 ردرييةاإلدارة امل

 درايات إيالمية  شرق 1ث/ ابتسام معتوق حامرد القرشي  .3 شرعيةالعلوم ال

 درايات إيالمية  مشال العطيف ث /  حنان حممرد مرحوم الثبييت   .1 شرعيةالعلوم ال

 لغة عربية  شرق 9م/ أمل ردة عالي السليماني  .6 عربيةاللغة ال

 عربيةلغة   شرق 17ث / رمحة يعرد عبرداهلل العتييب  .7 عربيةاللغة ال

 لغة عربية  شرق 49م/ يهام فيصل أمحرد الثقفي  .8 عربيةاللغة ال

 لغة عربية  شرق 42ث/ يهام حممرد معيض الثقفي  .9 عربيةاللغة ال

 لغة عربية  شرق 42ب/ فوزية حامرد صاحل احلارثي  .12 عربيةاللغة ال

 لغة عربية  احلويه ح 1ث /  أمل رجيان معيوف القثامي  .11 عربيةاللغة ال

 لغة عربية  احلويه أم املؤمنني خردجية ث/ مسرية ضيف اهلل أمحرد الزهراني  .10 عربيةاللغة ال

 لغة عربية  جنوب ث / السريج جواهر امحرد عيضه النفيعي  .14 عربيةاللغة ال

 لغة عربية  املويه املويه تم /  جناح عايض ياير العتييب  .13 عربيةاللغة ال

 لغة عربية   تربة برتبة 0ث /  منرية حممرد مقعرد البقمي  .11 عربيةاللغة ال

 تاريخ  غرب 02م/ شريفة زهري علي الشهري  .16 العلوم االجتماعية والوطنية

 جغرافيا  شرق 4 ت + 08ث/ غريه عبرد اهلل حممرد الشهري  .17 العلوم االجتماعية والوطنية

 تاريخ  احلويه /ح1ث الزهراني جنود حممرد مجعان   .18 العلوم االجتماعية والوطنية

 علم اجتماع  احلوية  ث/ ام املؤمنني خردجية أمل حممرد محرد الرتيكي   .19 العلوم املسلكية

 رياضيات  غرب ثانوية االبناء باهلردا اريج يلمان حسان الطويرقي  .02 الرياضيات

 رياضيات  احلوية ب/الوايط أمل هزاع رافع العمري   .01 الرياضيات

 رياضيات  احلوية ح1ث/ أمرية محود يعرد العتييب  .00 الرياضيات

 فيزياء  شرق 4ث/ بهية مستور حممرد احلارثي  .04 فيزياءال

 فيزياء  شرق 10ث/ بو عسكردياب أ رولي حممرد  .03 فيزياءال

 كيمياء   احلويه ث / أم املؤمنني خردجية يارة يعيرد علي آل شليل  .01 الكيمياء

 كيمياء   مشال عشريه  /ث  هردى عبيرد مطر العتييب   .06 الكيمياء

 لغة إجنليزية  غرب 00م/ فوزية يعرد حسن العمري   .07 اللغة االجنليزية

 لغة اجنليزية  شرق  02ث /  احلارثيحممرد جنالء يلطان   .08 اللغة االجنليزية

 لغة اجنليزية  شرق 1ث /  نادية غالب ناصر اجلودي  .09 اللغة االجنليزية

 لغة اجنليزية  احلوية ح3ث/ قماشة بزيع مسحل العتييب   .42 اللغة االجنليزية

 لغة اجنليزية  احلوية  ب/ربوة رحاب مريم جزاء نايف االيعردي   .41 اللغة االجنليزية

 لغة اجنليزية  احلوية  ث/ام املؤمنني خردجية  وفاء عبرد الرمحن عثمان العويف   .40 اللغة االجنليزية

 لغة اجنليزية  املويه م / املويه الناره كريزي محردي العتييب  .44 االجنليزيةاللغة 

 تربية فنية   احلويه ح 1ث/ أمرية مصلح أمحرد العردواني   .43 الرتبية الفنية
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  رياض األطفال  احلوية ح 1ة / الروض غزيل عبرداهلل يامل اخلماش  .41 رياض األطفال

  رياض األطفال  احلوية باحلرس 1/الروضة اجلعيردليلى عوض دهريان   .46 رياض األطفال

  تربية خاصة  غرب 43م/ هنادي عبردالعزيز يعرد القباس  .47 تربية خاصة

  تربية خاصة  شرق 4 الروضة  شروق عمر عوض الطلحي  .48 تربية خاصة

 موهوباترعاية  لغة اجنليزية  غرب 04ث/ نهلة حممرد علي عبرد الواحرد جنيب  .49 رعاية املوهوبات

 التردريب الرتبوي إدارة مردريية  شرق 1ب/ مريم فريرد عبردالرمحن حضراوي  .32 التردريب الرتبوي

 التعليم األهلي واألجنيب إدارة مردريية  غرب 02م/ عواطف طاهر مرزوق الزايردي  .31 التعليم األهلي واألجنيب

 االختبارات والقبول اجنليزيةلغة   شرق 06ثــ /  اريج امحرد علي اجليزاني  .30 االختبارات والقبول

 االختبارات والقبول درايات  غرب األوىل ت ث / رمحة عبرد الرحيم عبرد الرمحن باشا  .34 االختبارات والقبول

 التوعية اإليالمية اجنليزي  غرب 1م/  فوزية علي خبيت الزهراني  .33 التوعية اإليالمية

 التوعية اإليالمية درايات إيالمية  احلويه ح 8ث /  نوال خملرد خلف العتييب  .31 التوعية اإليالمية

 نشاط الطالبات كيمياء  احلوية م / أم املؤمنني جويرية محرده عبردالغين مقبول الطلحي  .36 نشاط الطالبات

 شؤون املعلمات رياضيات  شرق 1ث /  ابتسام يافر حممرد الروقي  .37 شؤون املعلمات

 التخطيط املردريي إدارة مردريية  شرق 10/  م عزة عبرداهلل شرداد الثقفي  .38 التخطيط املردريي

 التخطيط املردريي إدارة مردريية  شرق 9م /  و اهلطيلمنال أمحرد يليم أب  .39 التخطيط املردريي

 ردرييةاملتجهيزات ال إدارة مردريية  شرق 40م /  حسن محردان محود اليماني  .12 ردرييةاملتجهيزات ال

 ردرييةاملتجهيزات ال إدارة مردريية  شرق 01م / نولي غادة ابكر عبرداهلل  .11 ردرييةاملتجهيزات ال

 ردرييةاملتجهيزات ال إدارة مردريية  شرق 3م /  مها خضر عبردهلل املالكي  .10 ردرييةاملتجهيزات ال

 خمتربات مردريية كيمياء  غرب 00ث /  لولو علي حممرد الصيخان  .14 خمتربات مردريية

 خمتربات مردريية كيمياء  احلوية ح1ث /  بناء يعيرد حممرد العصيمي  .13 خمتربات مردريية

 خمتربات مردريية فيزياء  احلوية ح1ث /  حنان عبرداهلل حممرد النفيعي  .11 خمتربات مردريية

 خردمات الطالبات رياضيات  غرب 00ثــ/ خلود وازع زيرد الزهراني  .16 خردمات الطالبات

 الطالباتخردمات  احياء  شرق 1ثـ/ اريج مطلق حممرد الثبييت  .17 خردمات الطالبات

 خردمات الطالبات لغة عربية  شرق 34م/ مساء فيحان ينرد العتييبأ  .18 خردمات الطالبات

 خردمات الطالبات اقتصاد منزلي  شرق 49م / يلمى زويرد أمحرد الربيعي  .19 خردمات الطالبات

 الصحة املردريية أحياء  غرب 00ث/ حسينه حممرد خلف الشمراني  .62 الصحة املردريية

 الصحة املردريية أحياء  غرب تعليم الكبريات ث/ يلوى عبرد الرمحن معيوض الثبييت  .61 الصحة املردريية
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 الصحة املردريية أحياء  غرب 46ث/ هالة عوض اهلل الطويرقي  .60 الصحة املردريية

 التخطيط والتطوير اقتصاد منزلي  غرب 00م/ أمل عمر خلف الزايردي  .64 التخطيط والتطوير

 التخطيط والتطوير درايات إيالميه  شرق 1ث/ احلافظ أمحرد التمارإميان عبرد   .63 التخطيط والتطوير

 تقنية املعلومات واحلايب رياضيات  شرق 1ث /  امريه حسني عبرد الرازق مروه  .61 تقنية املعلومات واحلايب

 تقنية املعلومات واحلايب حايب آلي  شرق 03م /  نوف عبرد اهلل حممرد املالكي  .66 تقنية املعلومات واحلايب

 تقنية املعلومات واحلايب علوم حايب  احلوية ح 1ث /  نوف احلميردي محود القثامي  .67 تقنية املعلومات واحلايب

 اإلعالم الرتبوي أحياء  غرب 04ث/ حنان معيض عايض الثبييت  .68 اإلعالم الرتبوي

 اإلعالم الرتبوي رياضيات  غرب 12م/ عائشة أمحرد دريس عسريي  .69 اإلعالم الرتبوي

 اإلعالم الرتبوي عقيردة  شرق 17ث/ فاطمة يامل أمحرد الزهراني  .72 اإلعالم الرتبوي

 اإلعالم الرتبوي لغة اجنليزية  شرق 04/ب مقبول معيض العمريفاطمة   .71 اإلعالم الرتبوي

 األمن والسالمة كيمياء  غرب 00ث/ صاحلة أمحرد زايرد الزهراني  .70 األمن والسالمة

 


