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 رياض األطفال

  مديرة مدرسة

 ٭  أماني علي محمد غلوم غريب
 ٭  جنان ابراهيم عبداهللا اللهو

 ٭  خالدة محمد ناصر املرشد
 ٭  رحمة عبداهللا سليمان الشرهان

 ٭  سعاد رمضان حسني مال علي
 ٭  سعاد ساير سالم الشمري

 ٭  سمر محمد علي العماني
 ٭  صبيحة خضر صباح جراغ صباح

 ٭  صيتة سعد دغيمان املطيري
 ٭  العنود هيف سعد احلجرف

 ٭  غادة يوسف محمد شهاب
 ٭  فاطمة عوض طينان العنزي

 ٭  فضيلة عيد صالح علي
 ٭  لطيفة خليل جعفر العوضي

 ٭  مها نايف عوين حسن الشمري
 ٭  هناء إبراهيم يوسف امليلم

  مديرة مساعدة

 ٭  إقبال خلف مسلم العميرة
 ٭  أماني سالم ماضي العجمي

 ٭  أماني عبيد كاظم عباس
 ٭  أمل حسني عبداهللا محمد الكندري
 ٭  أمل طه ياسني مصطفى اإلبراهيم

 ٭  إميان عثمان ابراهيم الياقوت
 ٭  إيناس سليمان علي التناك

 ٭  باسمة عبداهللا مذحل املطيري
 ٭  بتول محمد احمد محمد عبدالكرمي

 ٭  بدرية مرزوق مفرح العمرية
 ٭  بدرية مقعد طريف العتيبي

 ٭  بشرى حسون علوان
 ٭  تهاني عبيد كاظم عباس

 ٭  جواهر راشد فهد البوص
 ٭  حصة سمير محمد الصليهم

 ٭  حنان علي احمد املغربي
 ٭  رابعة علي جعفر علي الكندري

 ٭  سحر مرزوق مبارك املعتوق
 ٭  سلوى احمد عيسى العاشور

 ٭  سمر فيصل عبداهللا
 ٭  سهام سعود عيسى اسماعيل
 ٭  سهام سعود معجب العجمي
 ٭  سهى خالد عبدالقادر املطوع

 ٭  سهيلة سيف عبداحملسن املوسى
 ٭  سوسن جاسم محمد مظفر

 ٭  شــــيماء اســــماعيل طالب حســــني 
محمد

 ٭  صفية عبداهللا عبداحلسني
 ٭  ضحى سالم علي عامر العجمي

 ٭  عفيفة صالح احمد الشواف
 ٭  غصون بدر حمد خلف

 ٭  غنيمة عباس جاسم البندري
 ٭  غنيمة علي فالح امليع

 ٭  فوزية منصور طارش الشمري
 ٭  لطيفة ياسني علي الفودري

 ٭  ليلى احمد محمد حسني
 ٭  ليلى ربيع صلبوخ العنزي

 ٭  ليلى رجب عباس محمد شريف
 ٭  ليلى غامن فرج مبارك

 ٭  ليلى محمد حماد أبوجروة
 ٭  مرمي عبداملجيد مبارك جوهر

 ٭  منال سعود عبدالعزيز العبيد
 ٭  منال عبداهللا جديع الغامن

 ٭  منال عبداهللا صباح الفضلي
 ٭  منى بخيت مطلق بخيت الرشيدي

 ٭  منى حسن محمد الكندري
 ٭  منى زيد خلف فرحان السعد

 ٭  منى مبارك مطلق الطوار العازمي
 ٭  منيرة عبداهللا صالح الديحاني

 ٭  منيرة عبداهللا محمد خلف
 ٭  مها حسن عبيد حاش العتيبي
 ٭  مواهب عبداهللا محمد احلبيب

 ٭  نادية سعد راشد العليمي
 ٭  نبيلة ابراهيم حسن محمد

 ٭  جنوى حسني ابراهيم سالم حمد
 ٭  نوال جاسم محمد الفهد

 ٭  نوال داخل فدعوس الفضلي
 ٭  نوال سالم مطلق بوحديدة

 ٭  نورية مبارك عبداحملسن العجمي
 ٭  نورة سلمان حمود العازمي

 ٭  إلهام صقر علي حسن
 ٭  هدى عبدالرحمن خلف الفيلكاوي

 ٭  هناء احمد عاشور اإلبراهيم
 ٭  هند احمد عبداهللا ملك

 ٭  هند محمد عبداهللا السقاف
 ٭  هية سعد هزاع الرشيدي

 ٭  وحيدة جمعة جوهر شهاب
 ٭  وسمية فهاد مطلق العازمي

 ٭  وسمية محمد مياح السبيعي
 ٭  وطفة ذياب اسود العنزي

 ٭  وفاء علي ابراهيم  البهاويد

  مشرفة فنية

 ٭  عنود علي عبيد جليغم املطيري
 ٭  حياة حسني غلوم حسني

 ٭  سميرة محمد الشاعر
 ٭  زينب شهاب احمد حمود

 ٭  حنان جاسم يوسف اخللفان
 ٭  فوزية سلطان جحيش صبيح

ابراهيــــم عويد مشــــيلح   ٭  لطيفــــة 
املطيري

 ٭  لطيفة فهد حنتوش مجلي العازمي
 ٭  سعاد مذخر غالي العنزي

 ٭  نوف رجا غثة العازمي
 ٭  هنادي عبدالرحمن محمد علي
 ٭  وضحة مبارك محمد اجلريب

 ٭  موضي صنيهيت متعب املطيري
 ٭  وسمية محسن مسحل مشعل

 ٭  وضحة عبداهللا صالح الشريف
 ٭  نوفــــة ثجيــــل ســــاجت فرحــــان 

الشمري
 ٭  هويا مبارك فارس احلشار

 ٭  نوال محمد ضويحي دغش فهيد
 ٭  نورية محمد ابراهيم يوسف

 ٭  نوال عيد مناور احلربي
 ٭  نوال غثيث منيف املطيري

 ٭  نادية ناصر خصيوي العتيبي
 ٭  ناهد عايض عبدالكرمي املطيري

 ٭  مشاعل قرميش جالي غامت اجلريد
 ٭  مشاعل محمد سيف فرحان النامي

 ٭  نايفة عبداهللا مطلق املاجدي
 ٭  نوال صالح راكان العجمي

 ٭  منال مصلط مطلق حسني السند
 ٭  لولوة خميس فراج العازمي

 ٭  لولوة خلف مسلم املنديل
 ٭  مرمي فهد حسني املطيري

 ٭  مشاعل راشد عوض اجلويسري
 ٭  موضي محمد ابراهيم الشمري

 ٭  موضي محمد احلميدي العجمي
 ٭  موضي ناصر سعيد الدوسري

 ٭  نــــوال محمــــد عبــــداهللا مبــــارك 
بوقريص

 ٭  عمشة عياد سراح محمد الصليلي
 ٭  مها علي راشد االبراهيم

 ٭  ندى يوسف محمد املسباح
 ٭  حنان علي سعود املرشاد

 ٭  خضرة سيد عيدروس سيد سالم
 ٭  فاطمة عبداهللا عباس باقر

 ٭  عواطف صحن حمدان امليع
 ٭  فاطمة محمد صالل طلق الشميالن

 ٭  لطيفة حمود عطا اهللا املطيري
 ٭  مرمي محمد صالح عكاش الغضوي

 ٭  فاطمة غريب روضان العنزي
 ٭  فطيم سامح سليمان الشمري

 ٭  دالل محمد علي العازمي
 ٭  فوزية عبداحلسني رضا اشكناني

 ٭  مرمي عباس احمد النجادة
 ٭  منى عبدالعزيز عبداهللا اكبر

 ٭  عمشة تركي حميد ملوح العازمي
 ٭  وداد عبدالرحمن بداي املطيري

 ٭  وسمة راشد مجبل العازمي
 ٭  وضحة سالم مجبل العازمي

 ٭  غنيمة فرحان سيف فرحان النامي
 ٭  منى مرزم هابس العنزي

 ٭  حسنة عبداهللا صالح الشريف
 ٭  حسنة غثوان راشد فهد املطيري

 ٭  جزوة جزوى مشحن العازمي
 ٭  جوزة ناصر عبيد املطيري

 ٭  حردا حاكم بندر فراج
 ٭  حصة ناصر فارس ناصر احلشار
 ٭  فاطمة عبدالرحمن احمد سليمان

 ٭  فاطمة مبارك مانع العجمي
 ٭  مرمي محمد علي غصن احليان
 ٭  منى جحيش سيف الرشيدي

 ٭  فضة زياد عواد السربل
 ٭  شمة سعد براك الدواي الرشيدي

 ٭  عالية سلطان تركي عبيد املطيري
 ٭  عزيل سعد فهيد العجمي

 ٭  سعاد علي عبداهللا اجلديع
 ٭  عفاف صالح هزاع اخلالدي

 ٭  بدرية مفلح غنيم مجول
 ٭  بدرية مناحي جاسم العنزي

 ٭  فاطمة مقيطيف معاش الظفيري
 ٭  حياة محمد عواض العتيبي

 ٭  خلود جعفر حسني ابل
 ٭  رشا مصطفى يوسف الدشتي

 ٭  رفعة عبداهللا محمد جفني العجمي
 ٭  جواهــــر قضيــــان بطــــاح هــــواش 

العازمي
 ٭  منى موسى جابر عامر اخلشم

 ٭  سوسن عسكر سعود البلوشي
 ٭  بدرية احمد عيسى معرفي
 ٭  رقية صالح سليمان مبارك

 ٭  سعاد عبداهللا احمد العوضي
 ٭  بتلة منوخ حمود املطيري

 ٭  تهانــــي عبــــداهللا عامــــر محســــن 
العتيبي

 ٭  غنيمة ليلي نزال الفضلي
 ٭  لولوة سعد حمود الهاجري

 ٭  شرعة عزيز مقبل دويالن
 ٭  شريفة خلف فالح العتيبي

 ٭  شيخة عبداحملسن ناصر
 ٭  صبيحة محمد عبدالعزيز صرام
 ٭  هنادي احمد ابراهيم محمد احمد
 ٭  سعاد سعد دويلة مبارك الدويلة

 ٭  سعدية سعد مبارك فرج
 ٭  شاهني عبدالكرمي عبداهللا احمليسن

 ٭  انتصار عبيد عبدالهادي ناصر
 ٭  تركية عايض عيد العتيبي

 ٭  رابعة عبداهللا محمد عبدالرحمن
 ٭  خيرية عامر لقطان الفضلي
 ٭  رفعة متعب مكيت العجمي

 ٭  شريفة خالد مطلق الديحاني
 ٭  عواطف سماح صقر املطيري
 ٭  عزيزة مبارك حمود العنزي

 ٭  مضاوي تركي شريد املطيري
 ٭  اسيل احمد فهد صالح الشامي

 ٭  اميان عبداهللا عبدالعزيز الدارمي
 ٭  امل حميدي خشمان احلربي

 ٭  امل ستار جابر خلف العنزي
 ٭  امل عبداهللا هالل زيد احلميدي

 ٭  مها صالح عبداهللا الصمعاني
 ٭  مها علي زيد البسيس

 ٭  ندى احمد مختار خضير
 ٭  نوال حبيب صاوي الشمري
 ٭  خلود شلوا غازي الديحاني

 ٭  دالل مبارك خالد الطشة الرشيدي
 ٭  محاسن مسعود سعد الهمالن

 ٭  ابتسام حسن ذياب اسود
بــــراك مفلــــح   ٭  انتصــــار عبــــداهللا 

العجمي
 ٭  ابرار يوسف جعفر العوضي

 ٭  خديجة حسني عبداهللا باقر
 ٭  خلــــود قاســــم محمد حســــني علي 

الفيلكاوي
 ٭  أحالم محمد احمد املوسوي

 ٭  شيخة فالح عبداهللا علي حجيالن
 ٭  طفلة دومان عوض املطيري

 ٭  سعاد غامن سعيد العماني
 ٭  هنادي عبدالرضا حسني دشتي

 ٭  وداد سعد مبارك الدوسري

  المرحلة االبتدائية ـ بنين

  مدير مدرسة

 ٭  راجح مفرح راجح احلربي

  مدير مساعد

 ٭  يوسف شهاب حميد املطيري
 ٭  غازي عايد سندي الرشيدي

 ٭  وليد محمد خميس البصيري
 ٭  ناصر كريدي مطر العنزي

 ٭  يوسف محمد موسى الزويد
 ٭  فهد هالل ناشي احلربي

 ٭  فهد مرزوق عوض العدوان
 ٭  فهد عبدالرحمن محمد املطيري

  رئيس قسم تربية إسالمية
 ٭  ضاحي مطلق نزال الشمري

 ٭  نايف سعود رفاع العنزي
 ٭  نواف ندى غزاي العتيبي

 ٭  يوسف محيالن سلطان العنزي
 ٭  مجاهد دخيل فالح العتيبي
 ٭  ربيح عبداهللا ربيح جاراهللا
 ٭  خالد عبداهللا عبيد الشمري

 ٭  فهيد علي فهاد العجمي
 ٭  دهيم عايض شلوان الهاجري

 ٭  محمد بخيت عبداهللا العصفور
 ٭  عبداهللا علي موسى الرشيدي

 ٭  مطلق ابراهيم مرزوق العتيبي
 ٭  ذعار ثالب ذعار املطيري

 ٭  خالد عبيد حمدان حامل العتيبي
 ٭  عيسى علي محمد اخلرينج

 ٭  فهد جابر حمد العجمي
 ٭  وليد محمد يعقوب شعيب

 ٭  فالح مبارك محمد احلسيني
 ٭  صالح وليد مريخان املطيري
 ٭  صامل مرزوق صامل اخلالدي

 ٭  علي عوض مصارع العنزي

  رئيس قسم لغة عربية

 ٭  محمد عبداهللا فالح الذروة
 ٭  مهدي صالح طاهر بوصلحه

 ٭  مشرف سعود مخلف الشمري
 ٭  يونس سليمان احمد احلواج
 ٭  حجاب فهد حجاب الدوسري

 ٭  خلف غازي حمود احلربي
 ٭  خليف مريهق خليف العنتري

 ٭  هيثم خليل ابراهيم الطباخ
 ٭  فالح برجس محمد برجس

 ٭  عبداهللا عوض مشحن العنزي
 ٭  خالد ضاحي مطلق رشدان

  رئيس قسم رياضيات

 ٭  مبارك صالح عبداهللا العنزي
 ٭  مساعد محمد عبدالرزاق العنزي

 ٭  خلف مطلق محمد الرشيدي
 ٭  رائد حسن علي العسعوسي

 ٭  طالل علي دبيس شاهر العتيبي
 ٭  طالل ساري عبدالرحمن

 ٭  محمد هليل عايض احلربي
 ٭  هادي مشعان سعد القحطاني

 ٭  حمدان علي حمدان الشمري
 ٭  عيد سرهيد عمر الهاجري

 ٭  علي عبيد دلي عيادة الشمري
 ٭  حمود ضحوي رحيم الظفيري

 ٭  يونس بدر محسن البالم
 ٭  حمد محمد راشد املطيري
 ٭  غامن رشيد غامن الشمري

 ٭  علي حسن حسني علي اجلدي
 ٭  سالم منصور سالم الرشيدي

  رئيس قسم علوم

 ٭  بدر هادي مشعل احلربي
 ٭  سعد محمد عايض عيد احلربي

 ٭  علي عبدالرضا علي الصفار
 ٭  طالل هادي مدلول الشمري
 ٭  محمود علي محمود حاجي

 ٭  طالل فالح سويد العنزي
 ٭  فاهد عبداهللا سعد صقر املطيري

  رئيس قسم اجتماعيات

 ٭  عبدالهادي ماجد املزيدي
 ٭  مصطفى صالح ابراهيم محمد

 ٭  عيد محمد مانع املطيري
 ٭  جاسم منصور عبدالسيد القالف

 ٭  علي رضا نادر كرم
 ٭  علي احمد يوسف القالف

 ٭  عبدالهادي برجس فالح العجمي
 ٭  فيصل خليف سليمان الشمري

  رئيس قسم تربية فنية

 ٭  علي محمد فهيد السبيعي
 ٭  علي حسن سيد هاشم الناصر

 ٭  نواف علي شعبان ساملني

  رئيس قسم تربية بدنية

 ٭  احمد ساكت ماطر العنزي
 ٭  حميد نعمة حايف خلف

 ٭  خالد طاهر عبيد العازمي
 ٭  عبدالرحمن ظاهر محمد اجلنفاوي

  المرحلة االبتدائية ـ بنات

  مديرة مدرسة

 ٭  فاطمة مبارك مغيران العازمي
 ٭  هنادي فهد عبداهللا الثليث

 ٭  فاطمة ابراهيم أحمد ابراهيم
 ٭  سوسن عبداهللا علي محمد

 ٭  عواطف خلف بهلول الشمري
 ٭  أمل علي دهيمان الشمري

 ٭  اميان علي حسن األنصاري
 ٭  سارة ناصر سعيد الدوسري

 ٭  عبير زيد ابراهيم زيد الصوان
 ٭  ماجدة علي حبيب البلوشي

 ٭  نوره سعد بداح الهاجري
 ٭  نوره ناصر مضحي العازمي

 ٭  دالل عيسى جريان اجبلي
 ٭  عذبية عماش عتيق نافل

 ٭  بدرية سعد فهيد الظفيري
 ٭  اميان حسن خليل فيلكاوي

 ٭  وفاء عبدالكرمي ذياب زنكوي
 ٭  منى صقر علي الغامن

 ٭  زهاء ماطر سهو السبهاني
 ٭  وزيرة مشعان سبيت الفضلي

 ٭  أشواق سالم سعد الدوسري
 ٭  صديقة حبيب سيد شبر

 ٭  ليلى ردعان عبداهللا الردعان
 ٭  اميان مناور حمود احلبيني

 ٭  طفلة عبداهللا معزي الرشيدي
 ٭  وضحة حمود زويد العتيبي

 ٭  منال محمد راشد بريوع
 ٭  ترفه رميض غنيم الظفيري

 ٭  هيا سعد مبارك حمود السفيح
 ٭  زمزم مروح حزام الشمري

 ٭  ابتهاج حسوني ساهر الشمري
 ٭  هناء محمد جاسم النويشر

 ٭  نوال محمد راشد بريوع
 ٭  لطيفة عبداهللا عبدالرحمن محمد

 ٭  نورية دغش ملوح العجمي
 ٭  غريبة بادي عمر الشمري

 ٭  أمل تريحيب عبداحملسن محمد
 ٭  سعاد مساعد سعد اخلتالن

 ٭  اميان عبداهللا سويد العنزي
 ٭  عواطف مطلق مطلق العتيبي

 ٭  مرمي احمد تشو علي كرم
 ٭  مشاعل سعد عاصي اجلميلي
 ٭  خزنة ظرمان مفرح العازمي

 ٭  فاطمة سعود عبدالكرمي عطية
 ٭  كافية عبيد سلطان السعيدي

 ٭  نورة منيف عمر العتيبي
 ٭  وضحة ظرمان مفرح العازمي

 ٭  قدرية عبدالرحمن الفهد
 ٭  عواطف فهد ناصر الهاجري

 ٭  موضي خالص عبداهللا الهاجري
 ٭  محفوظة عبداهللا جاسم ابراهيم

 ٭  منى بركة محمد البخيت
 ٭  مي فالح عبداهللا الرسام
 ٭  فاطمة قاسم محمد علي

 ٭  سلوى خالد نزال املعصب
 ٭  خنساء عبدالعزيز رشيد احلصان
 ٭  أمينة عبدالعزيز ابراهيم عبداهللا

 ٭  اقبال زايد مطيرب العنزي
 ٭  خلود جاسم محمد اللوغاني
 ٭  وداد عبداحملسن محمد املهنا

 ٭  نصره عبداهللا عجيل العنزي
 ٭  خلود عبدالعزيز سعد النغموش
 ٭  هاشمية سيد رجب علي الرفاعي

 ٭  منيرة ناصر سعيد الدوسري
 ٭  نوره سعد محمد جديع املطيري

 ٭  بدرية عبداهللا عماش املطيري

  مديرة مدرسة مساعدة

 ٭  نوال خليفة مفرج اخلليفة
 ٭  خالدة عواد محمد امليل

 ٭  وفاء نعمة كريك كساب الشمري
 ٭  ثريا غربي عمر بادي الشمري

 ٭  أمينة علي طاهر الفيلكاوي
 ٭  فاطمة نابي سعد الرشيدي

 ٭  أمينة أسد عبدالباقي أسد اهللا
 ٭  مشاعل مبارك سعد الفي خليفة

 ٭  لطيفة عبداهللا عمير العجمي
 ٭  اميان عبداهللا احمد ناصر

 ٭  منيرة مانع عبداهللا العجمي
 ٭  جوزة دهام تركي الشمري

 ٭  زينب سامح سليمان الشمري
 ٭  دالل راضي سويد العازمي

 ٭  خلود مهنا عبداهللا املهنا
 ٭  شعاع مصيخ شرابي الشمري

 ٭  جنيبة خالد مرزوق ماطر
 ٭  هناء سالم عبدالهادي العازمي

 ٭  حورية خنيفر عبيد عبداهللا
 ٭  وسمية خالد عوض املطيري

 ٭  بشاير عوض مرزوق العتيبي
 ٭  سميرة عبدالكرمي سالم السالم

 ٭  فاطمة حمد احمد الفوزان
 ٭  مرمي سعد مبارك السبيعي
 ٭  فوزية سعيد رفاع العنزي

 ٭  منى عبدالرحمن فهد العمهوج
 ٭  أفراح احمد اكبر حسن محمد

 ٭  سحر صالح عسل علي الظفيري
 ٭  منى مرزوق حمود الهيلع

 ٭  نيران راشد سعد علي
 ٭  غزيل منيف عمر حمدان العتيبي

 ٭  جميلة هادي هداد الشمري
 ٭  شيخة محمد زيد العدواني

 ٭  اميان عبداهللا علي حسني محمد
 ٭  شيخة فهيد فالح فهيد الهاجري

 ٭  انتصار شبرم طلي الضفيري
 ٭  عهود خليل محمد اسماعيل
 ٭  عائشة راشد ناصر العازمي

 ٭  عنود دخيل فهد صباح
 ٭  رقية غازي فالح الشمري

 ٭  كافية جابر جلوي العنزي
 ٭  مطرفة مبارك فالح العجمي

 ٭  مها يعقوب حسن العياف
 ٭  سناء حمزة عباس علي باقر

 ٭  هويه مانع محمد العجمي
 ٭  غنيمة زايد سالم املرطاء

 ٭  منى رجا عبداهللا العازمي
 ٭  عفاف سالم حمود الصقران

 ٭  مديحة فهد فهاد امللهوف
 ٭  رشا فالح محمد الدوسري

 ٭  منيرة ثويني محمد الذايدي
 ٭  هدى مرزوق عوض مبرج

 ٭  موضي خالد طالب العجمي
 ٭  منيرة محمد عبداهللا العجمي

 ٭  سامية عيد راضي الشمري
 ٭  سهيلة عبدالرحيم محمد علي
 ٭  عويشة فالح رجعان العازمي

 ٭  غنيمة احمد اكبر بهبهاني
 ٭  شيخة محمد عبداهللا اخلالدي
 ٭  مضاوي خليفة مفرج اخلليفة

 ٭  دالل حسن احمد الغيث
 ٭  صنته شايع فهد الرشيدي

 ٭  انتصار محمد حمود املطيري
 ٭  نادية محمد علي احليان

 ٭  سعاد عبداهللا محمد سالم البيدان
 ٭  هدى اعجمي حبيب العازمي

 ٭  بسمة عادل يتيم محمد
 ٭  نورة فالح سعد العازمي

 ٭  وضحة خالد صحن الساعي
 ٭  هذلة فالح هيف احلجرف

 ٭  منى سيد محمد حميد حسن
 ٭  عذراء نايف غضبان احلربي

 ٭  وسمية عبداهللا فالح السبيعي
 ٭  أمل محمد حمد املديرس

 ٭  سعاد عيد جمعان الوندة
 ٭  فايزة عبداهللا خالد املطيري
 ٭  خزنة مشلح فنيسان جديع

 ٭  فاطمة محسن هويدي البذالي
 ٭  حصة حمود مسلم العميرة

 ٭  حليمة عبداهللا عبدالرحيم احمد
 ٭  منى هادي روباج العازمي
 ٭  مرمي فراج محسن املطيري

 ٭  نوير بخيت فهد املطيري
 ٭  بدرية خلف مطلق حمود العتيبي

 ٭  وضحة عبداهللا محمد حمدان
 ٭  غادة احمد حسني الهولي

 ٭  ليلى محمد عبداهللا الصراف
 ٭  هند محمد مطلق ثويني احلزمي
 ٭  جناة عبدالوهاب احمد ابراهيم

 ٭  حصة يعقوب علي البنوان
 ٭  بدرية سالم محمد الهدية

 ٭  سارة مجبل عبيد احلميدي
 ٭  مها خضر حسن الغامن

 ٭  دالل عايش هدمول الرشيدي
 ٭  نوير مطلق عبداهللا املطيري

 ٭  جميلة حمزة عيدان عباس
 ٭  سناء محمد بن احمد االبراهيم
 ٭  نادية عطاهللا سعد السلماني

 ٭  امل عبداملجيد عبدالعزيز الهندي
 ٭  موزة سعود مبارك املجمد

 ٭  خلود عبداللطيف سعود راشد
 ٭  عبير عباس فاضل مكي حجي

 ٭  نفلة عبداهللا دخيل اهللا السبيعي
 ٭  منال ابراهيم سعد سعود املطيري

 ٭  كفاية عبدالرضا غلوم عباس
 ٭  نوير مطر خلف غالب الظفيري

 ٭  منيرة مساعد راضي الصانع
 ٭  فاطمة حسني معيوف القالف

 ٭  دالل فهد سعد الشمري
 ٭  ربدة سعود عايد العازمي

 ٭  وسمية سعود صالح احلربي
 ٭  غنيمة محمد موسى اجلويسر

 ٭  نوفة جابر سالم الضفيري
 ٭  سهيلة عيد جابر املطيري

 ٭  لطيفة فواز صياح ضويحي
 ٭  رفعــــة دميثيــــر منصــــور عفتان 

العنزي
 ٭  فرقد هاشم علي طاهر

 ٭  نوال ضايف سالم الشمري
 ٭  نوفة قاطع محمد الظفيري

 ٭  غنيمة حمد فهد ابوشيبة
 ٭  شقوى شافي سند السعيدي

 ٭  رشا جاسم مبارك الشطي
 ٭  منى وحيد عايد العنزي

 ٭  سعاد محمد يوسف البالول
 ٭  شيخة جودة مبارك الفضلي

 ٭  غصنة مبارك عويضة عريجان
 ٭  عيدة جيران عمش الصليلي
 ٭  علية شحاذة هديان العنزي

 ٭  بدرية ناصر مطلق سالم الغريب
 ٭  شيخة سعد قحموم احلجرف
 ٭  وضحة عبداهللا مطر الشمري
 ٭  نادية عبداهللا مكي الصيرفي

 ٭  خولة حمد مرزوق الشطي
 ٭  اميان جاسم مبارك خليفة

 ٭  الهام خليفة محمد بن حجي
 ٭  اماني ياسني سليمان صالح
 ٭  عبير صالح ابراهيم الشايع

 ٭  عواطف نواف سالم الشمري
 ٭  عسرة مصلط شبيب الزعبي

 ٭  فاطمة هالل ساجر علي
 ٭  حنان مضحي خلف الفضلي
 ٭  فوزية علي عبداهللا ابراهيم
 ٭  عواطف عبيد راشد املطيري

 ٭  نوال سعد مارج االسيحم
 ٭  هند نشاط صقر العتيبي
 ٭  فاطمة محمد قاسم احمد

 ٭  سعدة عوض مفلح السعدي
 ٭  احالم حاجي غلوم رمضان

 ٭  نهى مشعل صعيجر العتيبي
 ٭  هنادي الياس حاجي سبزالي

 ٭  عواطف سعود عبدالعزيز العقيل

 ٭  خلود محمد عبداهللا االنصاري

  رئيس قسم لغة عربية

 ٭  اماني عبداهللا صقر اللهيب
 ٭  اميان سعد مروح الشمري

 ٭  سارة محمد حسني غلوم علي
 ٭  ناهدة محمود حسني فيروز

 ٭  بتول غازي جوهر شهباز
 ٭  جازي ضاحي مبارك الفضلي

 ٭  شمة راشد حسني احليتة
 ٭  غنيمة محمد حسن محمد

 ٭  جنالء علي اسماعيل بهبهاني
 ٭  مرمي محمد حسن محمد

 ٭  حصة ثروي هادي حافظ
 ٭  هدى عبداهللا محمد جمعة

 ٭  كوثر خزعل ظايف العنزي
 ٭  منيرة عبدالرحمن سعود العجمي

 ٭  فاطمة فالح عبداهللا حجيالن
 ٭  عواطف سعد رشيدان

 ٭  منية حسن بدر
 ٭  فاطمة احمد لزام الرشيدي

 ٭  منيرة فهيد فهاد العجمي
 ٭  فاطمة رمضان هزاع العنزي

 ٭  عائشة مناور عماش
 ٭  نادية صالح دبشة املاجدي
 ٭  منيرة سالم علي الشختلي

 ٭  منيرة عبدالرحمن مصلح العتيبي
 ٭  سعاد حمود عوض الرشيدي
 ٭  عائشة محمد متعب اخلرينج
 ٭  نادية سالم سعود العصيمي

 ٭  نوال نافل بدر املطيري
 ٭  وجدان غصاب عجرش الفضلي

 ٭  وسمية حربي خامت العازمي
 ٭  سكوت مناحي مطلق هادي

 ٭  سلوى عبدالرحمن جريو الشمري
 ٭  بدرية محيا موسم هياف الديحاني

 ٭  بدرية مبارك عبدالهادي العجمي
 ٭  عازة حمود محمد الرشيدي

 ٭  عيدة الزقع جمعام مسلم
 ٭  نوال حمود ساري املطيري

  رئيس قسم لغة انجليزية

 ٭  اماني عبداهللا يوسف بوعباس
 ٭  خديجة احمد حسني خلف

 ٭  ابرار سلمان غامن عبدالعزيز
 ٭  لطيفة سعيد عيسى اللوغاني

 ٭  فاطمة فهمي سعود الراشد
 ٭  سارة غامن حمدان احلميدي

 ٭  رمي مصلح سعدون العتيبي
 ٭  عزة بيدو محمد موسى

 ٭  نادية احمد عثمان احلميدي
 ٭  هديل محمد عبدالوهاب الفودري

 ٭  هدى خالد احمد الفوزان
 ٭  بدرية محمد خويشان الديحاني

 ٭  زينب علي غلوم جاولي
 ٭  مليس منير ماشوش

 ٭  وفاء احمد مجاهد سليمان

  رئيس قسم رياضيات

 ٭  تهاني حمود مطلق الشهري
 ٭  منى سحاب وصل اهللا املطيري

 ٭  سارة عبداهللا جاسم الهاشل
 ٭  زهرة غلوم مختار عبداهللا

 ٭  حنان احلميدي سعود مبارك
 ٭  جواهر مجيدل مكييد السليماني

 ٭  سماح يوسف احمد محمد
 ٭  اماني ربح منهل محمد

 ٭  دالل خليفة سمري العازمي
 ٭  سحر عبدالهادي صالح بورزق

 ٭  عبلة محمد مسير جنديل
 ٭  عمشة حسن محمد العجمي

 ٭  فاطمة سامي محمد االمير
 ٭  مشاعل ساير ابنية السعيدي

 ٭  هدى سالم سعود منير العازمي
 ٭  سامية فهد سوعان العنزي
 ٭  فاطمة فرحان برد العنزي
 ٭  انتصار خلف سعد اخللف
 ٭  مها ضحوي بداي املطيري

 ٭  نيلة حسن محمد حسن
 ٭  وسمية راشد عبداهللا الدوسري

 ٭  ليلى علي احمد ساكت
 ٭  فطيم حمود شارع الظفيري
 ٭  مشاعل هادي بنية العازمي

 ٭  نورة سلطان مبارك العجمي
 ٭  حصة الهوم ناصر املهاشير

 ٭  وسمية فالح خصيوي العتيبي
 ٭  حصة سعود خشيبان السهلي

 ٭  مرمي حسن جزاع الشمري
 ٭  هدى عبداهللا الفي قبالن

 ٭  عائدة عبدالرحمن سلطان الفضلي
 ٭  عبير عبداهللا خليل اجلريدان

 ٭  ثقلة بركة جبر ظويهر النومس
 ٭  مستورة راشد مانع املطيري

 ٭  صيتة ضويحي خالد السبيعي
 ٭  عزيزة دليل السعير باتل الصليلي

 ٭  وفاء حضيري عبداهللا الهمالن
 ٭  تهاني ملوح هزاع العنزي

 ٭  لطيفة بريك شباب العتيبي
 ٭  اجلازي سعود محمد الدعاس

 ٭  غادة احمد سالم الشهاب
 ٭  ألطاف وحيد عايد العنزي
 ٭  نوال طلفاح عتيق العنزي
 ٭  هيا مبارك محمد الفقعان

 ٭  خالدة سعود مطرود العازمي
 ٭  لطيفة عبدالكرمي عبدالرحمن

 ٭  عذاري عويض ابراهيم عويض
 ٭  دغيمة بشير جزال الشمري
 ٭  سارة محمد مبارك العجمي

 ٭  بدرية مشري معتق الضفيري
 ٭  ترفة منور دواس مرزوق

 ٭  حصة صفوق متعب العنزي

 ٭  فتحية ضيف حسن احمد
 ٭  حسنة مسعود شبيب العجمي

 ٭  لولوة علي مطلق العتيبي
 ٭  بثينة حسني غلوم حاجية
 ٭  منيرة مبارك حمد العجمي

 ٭  شيخة خربوش الفي املطيري
 ٭  بدرية علي محمد شريف الكندري

 ٭  منال حماد محمد فارس العنزي
 ٭  منال عبداهللا سعيد الهاجري

 ٭  نورة عبداهللا حمد العجمي
 ٭  أمل مبارك حمد محمد العجمي

 ٭  سارة دغش منوخ بجاد
 ٭  مزنة محمد سعد العجمي

 ٭  خالدة قاسم عبدالواحد املطرود
 ٭  سارة جزاء عشبان احلربي

 ٭  نورة حسني اسماعيل مندكار
 ٭  سوزان جاسم عبداحلسني باباجان

 ٭  حنان مسفر صقر املطيري
 ٭  نورة سعد مناور الهدبة

  رئيس قسم علوم

 ٭  نوال داود بزيع اخلالدي
 ٭  فاطمة سعد مسلط السبيعي

 ٭  وفيقة عبداحلميد تركي التركي
 ٭  لولوة عبدالعزيز عبداهللا الصانع

 ٭  سناء معتق عايد العنزي
 ٭  دليل فريان شامان الغضوري

 ٭  راوية ثامر هدود علي
 ٭  غدير مكي محمد خلف

 ٭  تهاني هالل علي الشمري
 ٭  فاطمة سعد درمييح العتيبي

 ٭  عائشة عبداهللا سليمان ابراهيم
 ٭  أمل باقر علي النجدي

 ٭  بتلة راشد العازمي
 ٭  أمل سلطان عامر احملزوم
 ٭  غدير رحيم مزيد املطيري
 ٭  فوزية محمد علي الصالح

 ٭  شيخة زنيفر سعد العازمي
 ٭  أميرة عبدالرحمن رشدان املطيري
 ٭  تهاني محمد عبدالعزيز الهاجري

 ٭  ضحية فهد محمد الرشيدي
 ٭  ابتسام حسني علي عبدالرحمن
 ٭  عايشة عايش هدمول الرشيدي

 ٭  مريفة حفر هليل اجلميلي
 ٭  العنود جابر محمد حسني

 ٭  إميان حسني عبداهللا عبدالكرمي
 ٭  ترفة تركي مفلح املطيري

 ٭  فوزية مديد ردن القحطاني
 ٭  فوزية عبداهللا دغش املطيري
 ٭  خلود تركي عبداهللا العنزي

 ٭  سلوى عبيد فالح امليع
 ٭  فاطمة عايض رجا سالم

 ٭  عائشة عوض رجا الرشيدي
 ٭  رفعة ناصر مجبل العازمي

 ٭  شيخة عزيز دويهيس العازمي
 ٭  زهرة حسن محمد حسني الصراف

 ٭  مزنة غالب محمد شماس
 ٭  سعاد زيد متعب خليف اجلباري

 ٭  فوزية مرزوق فجري العازمي
 ٭  معالي محمد مشعان العجمي

 ٭  هدى سليمان زيد العتيبي
 ٭  فاطمة محمد علي الرشيدي
 ٭  تهاني سعد راشد املطيري

 ٭  ســــواء حســــني  عبداهللا حســــني 
العجمي

  رئيس قسم اجتماعيات

 ٭  آالء محمد حسني الوثيقي
 ٭  مها ياسني سليمان صالح

 ٭  اماني علي مختار حسن
 ٭  آمال سعد خلف الفضلي

 ٭  إميان مفرح فهد هشام
 ٭  نورة فرحان علي الشمري

 ٭  العنود شاكر نصار الشريفي
 ٭  استقالل سعود عبداهللا العنزي

 ٭  آمنة محمد قاسم احمد
 ٭  أنوار مناور محمد العنزي
 ٭  أمل راشد شوفان املطيري
 ٭  حصة عقيل بدر اخلالدي

 ٭  حنان صبيح عبداهللا بوفتني
 ٭  عذاري مساعد سعود ونس
 ٭  جنالء علي سليمان سلطان

 ٭  رانيا فرج احمد محمد
 ٭  عذاري طارق زيد خلف فرحان
 ٭  سميرة مفرح خليفة اجلميلي

 ٭  فاطمة فرحي وراد مرزوق
 ٭  ابتهاج عبداهللا مرزوق الغريب

 ٭  خلدة حمدان مفرج الشمري
 ٭  ألطاف خالد ضاوي العتيبي

 ٭  زينب جاسم محمد األنصاري
 ٭  شعاع نايف حماد الشمري

 ٭  رمي محمد فالح رتيبان العجمي
 ٭  أمل عبداهللا فالح الرشيدي
 ٭  تهاني نهار مفرج املطيري
 ٭  خلود دبيان خالد العتيبي

 ٭  تهاني فليح علي محسن
 ٭  عبير عبداهللا محمد النصراهللا

 ٭  فاطمة محمد عبد حاجي العوضي
 ٭  عذاري راشد حمود املجرب

 ٭  خنساء محمود محمد محمود
 ٭  فوزية هنى فالح الرشيدي
 ٭  حصة محمد فالح املطيري
 ٭  نوال سالم علي الرشيدي

 ٭  زينب عبدالرسول احمد الصحاف
 ٭  مي حسن صالح ابراهيم

 ٭  شيماء جاسم عبدالكرمي علي
 ٭  غزيل غنيم مفرج املطيري

 ٭  رمي عبداهللا منصور الهاجري
 ٭  فاطمة صنيتان خلف الشمري

 ٭  هدية خشان محمد اخلالدي
 ٭  خزنة هويدي الرشيدي

 ٭  شفية مبارك مانع العجمي

 ٭  مهات فهد نفل الشمري
 ٭  نوف منذر علي الشيخ

 ٭  عذاري راشد سليمان اجلطيلي
 ٭  منى عبداهللا جاسم

 ٭  فاطمة بويش فرحان السعيدي
 ٭  طخيمة ناصر حنيف الهاجري

 ٭  هيا محمد عبداهللا الهاجري
 ٭  سعاد محمد ابراهيم الدبيان
 ٭  عذاري عبداهللا محمد احمد

 ٭  اسماء متعب ارميح املطيري
 ٭  عايدة علي صغير العنزي
 ٭  اميرة راشد سعد الثويني

 ٭  نوال عايض عواض العتيبي
 ٭  ليلى ناصر سالم الريش

 ٭  فاطمة حسني غلوم دشتي
 ٭  هيفا احمد عبداهللا علي

 ٭  عايشة فهد غصن العجمي
 ٭  خلود سلطان بخيت البخيت

 ٭  العنود ماجد جابر العنزي
 ٭  فاطمة حسني علي العنزي
 ٭  مها يوسف عبداهللا املانع

 ٭  عفاف راضي مجبل العازمي
 ٭  ناهد نافع محمد الظفيري
 ٭  منى محمد حسن القالف

 ٭  جناة فهد خميس البصيري
 ٭  منى عجرم دغيمان الصليلي

 ٭  مها سالم صياح الشمري
 ٭  ماجدة زيد محمد سالم العذبي

 ٭  نورة محمد صالح اخلضر
 ٭  مشاعل عبيد فهيد العجمي
 ٭  هناء مقعد طريف العتيبي
 ٭  دالل مبخوت فهيد العجمي
 ٭  حنان سعد سلمان العازمي

 ٭  عذاري ضيدان احلميدي أبوعدل
 ٭  رمي ملفي الفي املطيري

 ٭  حصة محمد عقشان املطيري
 ٭  أمينة علي حسني الكندري

 ٭  فاطمة علي جاسم احلساوي
 ٭  رمي ابراهيم محمد الدوسري

 ٭  صاحلة حنيف سند الهاجري
 ٭  شيخة شارع دليميك العازمي

 ٭  عهود عايض علي العازمي
 ٭  هدى سلطان غالي املطيري
 ٭  هدى سعود حمود املطيري
 ٭  قمرة ضحوي بداي املطيري
 ٭  فوزية سعد عوض املطيري

  رئيس قسم تربية فنية

 ٭  أمل إبراهيم خليل العمران
 ٭  ابتسام عبداهللا يوسف بوعباس

 ٭  سهام علي سالم محمد
 ٭  أريج احمد كارون عبدالسيد

 ٭  هويا عيد سعيد فهاد
 ٭  عذاري عايض ابراهيم العتيبي

 ٭  وسام حمد مراد اشكناني
 ٭  خالدة ابراهيم طاهر بوصلحة

 ٭  زينب احمد سيد عبداهللا الشبر
 ٭  شيخة ناصر زيد العتيبي

 ٭  ابرار سالم صالح الهدة
 ٭  سندس خلف سلطان حجي بشير

 ٭  دالل مبارك فالح ناجم
 ٭  انوار محمد علي الصواغ

 ٭  سارة فالح عجيل الرشيدي
 ٭  شيماء عبدالرحيم اسماعيل علي

 ٭  صديقة حسني علي سلمان
 ٭  امينة عبداهللا محمد القطان

 ٭  نورية عبدالرحيم احمد محمد
 ٭  عالية ضويحي فيصل املطيري

 ٭  منى مبارك محمد الرشيدي
 ٭  نورة ضويحي فيصل املطيري
 ٭  عنود عبداجلبار مقبول احمد
 ٭  منيرة سعود عبداهللا العرفان
 ٭  عذاري جمال محمد الطراروة

 ٭  مها علي حسن النعيمي
 ٭  تهاني عبداهللا فالح املطيري
 ٭  منى عباس حمزة خورشيد

 ٭  دالل هزاع سعد املطيري

  رئيس قسم تربية بدنية بنات

 ٭  سميرة محمد سمري العازمي
 ٭  نورة فهد فهاد شبيب

 ٭  فايزة تركي وقاف ناصر العنزي
 ٭  راوية اسحاف نواب البلوشي

 ٭  معالي فهاد عامر العجمي
 ٭  زينب احمد حمود محمد سليمان

 ٭  آسيا حمزة احمد علي الكندري
 ٭  عليا فالح راجح فيصل

  رئيس قسم تربية بدنية بنين

 ٭  حنان حسني نعمة عبدالرحمن
 ٭  سكينة عباس عبداهللا الشطي

 ٭  شيخة كاظم سالم عثمان
 ٭  بدور عقيل الطرقي الرشيدي
 ٭  سعيدة محمد مسرع العجمي

 ٭  نادية علي ناصر احمد القطان
 ٭  صفاء خير اهللا محمد عرادة

 ٭  هناء فهد صالح اجليماز
 ٭  أميرة زيد محمد انديلة

 ٭  مرمي ابراهيم محمد علي
 ٭  دالل عايض شريد احلميدي

 ٭  دانة ثويني مالهد العنزي
 ٭  عزيزة عيسى عبداخلضر علي

 ٭  دالل محمد حمد املخيال
 ٭  عذاري سعد زنيفر العازمي
 ٭  سهر محمد بشير العتيقي

 ٭  حنان حسني مبارك بوقماشة
 ٭  رفعة محمد نهار املطرفي

  مدارس التربية الخاصة بنين

  تربية إسالمية

 مريم بندق

  اعتمدت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني اسماء ١٥٨٤ ناجحا في مقابالت الوظائف االشرافية للعام الدراسي اجلديد ٢٠١٢/٢٠١١ 
موزعني على الوظائف بحسـب اجلدول املنشور والذين سـيخضعون الى دورة تدريبية مارس املقبل. وقد اعدت املراقبات للشؤون 
التعليمية للمتوسـط والثانوي حميدة القالف ورياض االطفال واالبتدائي هنادي النصر اهللا بيانا باسـماء واعداد الناجحني في املقابالت 
لوظائف مدير مدرسـة، مدير مدرسة مسـاعد، موجه فني، رئيس قسم، مشـرفة فنية ملرحلة رياض األطفال ورئيس قسم تربية خاصة 
للمراحل التعليمية الثالث االبتدائي واملتوسط والثانوي الى جانب مدارس رياض االطفال. هذا وعلمت «األنباء» ان توزيع اصحاب األسماء 
املنشـورة على املناطق التعليمية سيتم بحسـب الشـواغر املتوافرة والتي تتضح بعد امتام الوزارة حركة التنقالت للمعلمني واصحاب 

الوظائف االشرافية في يونيو املقبل.

 يخضعون لدورة تدريبية في مارس وتحدد مواقع العمل حسب الشواغر بعد إعالن التنقالت يونيو المقبل

 منى اللوغاني

 توزيع الناجحين بحسب الوظيفة 
 عدد الناجحني  الوظيفة 

 ١٨٥  مدير مدرسة 
 ٤٦٧  مدير مدرسة مساعد 

 ١١٩  موجه فني 
 ٦٥١  رئيس قسم 
 ١٣٢  مشرفة فنية 

 ٣٠  رئيس قسم تربية خاصة 
 ١٥٨٤  املجموع 
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 ٭  محمـــد عبـــداهللا عبيـــد ناجـــي 

املطيري

  اللغة العربية

 ٭  احمد هشام عبدالرحمن ابراهيم
 ٭  زهجر ابراهيم علي عبداهللا

 ٭  عبداملنعم زكريا مصطفى القاضي
 ٭  علي عبدالشافي علي علي عوض

 ٭  عماد فتحي سيد حسن

  لغة انجليزية

 ٭  محمد محسن ابراهيم سليمان

  رياضيات

 ٭  صالح حسني محمد حسني القالف

  علوم

 ٭  عطية محمد احمد مغازي
 ٭  علي صالح الدين علي السبكي

  اجتماعيات

 ٭  حسني علي طعيمس املطيري
 ٭  طارق علي عيسوي

 ٭  عبداهللا محمد مصلح املطيري
 ٭  هاني محمد حسني بومجداد

  بدنية (بنين)

 ٭  جابر غريب الغريب
 ٭  يعقوب عبداهللا هذال الصليلي

  فنية

 ٭  حمد فهد يوسف ثنيان الغامن
 ٭  خالد جواد احمد العوض

  طباعة وصباغة

 ٭  زكريا احمد عثمان

  حاسب آلي

 ٭  احمد محمد حسن مصطفى

  مواد تجارية

 ٭  ايهاب عبداحلميد محمد عبده
 ٭  محمد بدوي محمد بدوي

  تخاطب

 ٭  عثمان محمد بركات احلمراوي
 ٭  وليد عبداملنعم شاكر

  مدارس التربية الخاصة (بنات)

 ٭  إشراف رياض أطفال
 ٭  خلود خالد حسني الفقعان

 ٭  سندس عبدالنبي يوسف جمال
 ٭  ليلى علي عباس الكندري

 ٭  منال حسن محمد بوعليان
 ٭  منى علي حسني عبداهللا

 ٭  نوال مزعل عبداهللا العتيبي

  مديرة مدرسة مساعد

 ٭  حنان عثمان عبداهللا اجليران
 ٭  منال عبدالعزيز ابراهيم احملارب

 ٭  نعيمة احمد سليمان السويح
 ٭  نوال محمد ادغيشم الدغيشم

 ٭  هناء جاسم سالم جاسم

  موجه فني

 ٭  ملدارس البنني والبنات
 ٭  التربية اإلسالمية

 ٭  أمل بدر ناصر الدويلة
 ٭  ألطاف صالح بويابس

 ٭  عائشة حسن جاسم الفارس
 ٭  ناهد صالح عبداهللا العتال

 ٭  جواهر صالح علي الرشيدي
 ٭  بدرية حمدان بداح املطيري

 ٭  ملياء خالد ناصر الرندي
 ٭  الهام فليج زعيل املطيري
 ٭  مريفة صرد زحام العنزي

 ٭  هدى عبداهللا صالح بدو
 ٭  سناء محمد مطلق البديح

 ٭  منى مطر حسني مطر
 ٭  هيا خالد سعود العنزي

 ٭  فضة متلع نايف القحطاني
 ٭  جمال صالح حامت املطيري

 ٭  منيفة مطر الشمري
 ٭  مستورة عبداهللا منير العتيبي

 ٭  دالل مضحي نصار اخلالدي
 ٭  نوال عوض احلربي

  اللغة العربية

 ٭  احمد عبداهللا هجاج اخلالدي
 ٭  امل هالل االحمدي

 ٭  رفاع سعود رفاع العنزي
 ٭  سارة عبداهللا حجي املطيري

 ٭  شحته محمد خليل ابراهيم
 ٭  محمد محمود عبداهللا القاضي

 ٭  مفلح مبارك االسود العازمي
 ٭  منيره مبارك محمد الدسمة
 ٭  وحيد احمد سعد جاويش

  اللغة االنجليزية

 ٭  أميرة عبدالعزيز القطان
 ٭  حنان غالب أبورزق

 ٭  شادي فهيم صقر
 ٭  شذا محمد الرشيد

 ٭  صديقة برويز عبدالشاه
 ٭  عزة يحيى زكريا

 ٭  عماد محمد محمود حالوة
 ٭  وليد عرفات عبداملعطي

 ٭  ياسر دسوقي سيد محمد

  اللغة الفرنسية

 ٭  بدر محمد ثقل العجمي

  الرياضيات

 ٭  اسماعيل بشري اسماعيل

 ٭  عبداجلليل محمد عبدال
 ٭  علي عبد علي االبراهيم
 ٭  حماد فهد فهيد العجمي

 ٭  صاحب محمد غالم
 ٭  سالم عودة ضاحي املطيري

 ٭  محمود عبدالرضا علي
 ٭  علي عبداملجيد حسني شعبان

 ٭  محمد فالح االصفر
 ٭  نواف راشد املطيري
 ٭  خالد حسني الشطي
 ٭  زيد عصويد الدملاني

 ٭  علي حسني الدريع
 ٭  عبداهللا راشد احمد احلقان

 ٭  محمد عبدالرسول محمد
 ٭  عمار ياسر العنزي

 ٭  بندر عبداهللا فهد املرد
 ٭  بدر علي مبارك الهاجري

 ٭  محمد عبداحلميد خالد
 ٭  علوي سماوي الظفيري

 ٭  فرج مبارك العجمي
 ٭  محمد عبدالرزاق السالم

 ٭  عادل موسى الرمضان
 ٭  يعقوب حسني علي جعفر

 ٭  موسى علي عبداهللا اجلمل
 ٭  عبداهللا حسن الفارس

 ٭  عبداهللا وليد عنبر احلمادي
 ٭  خالد عباس اخلالدي

 ٭  عبداملنعم ابراهيم حسني
 ٭  عادل محمود فهيم

 ٭  سالم شويت السعيدي
 ٭  احمد صالح احلامت

 ٭  ابراهيم محمد النصر
 ٭  حمود راشد العنزي
 ٭  محمد احمد الكندري

 ٭  محسن محمد حاجية محسني
 ٭  بسام علي طاهر الناصر

 ٭  صباح احمد الطيار
 ٭  عبداهللا موسى عواد العنزي
 ٭  عادل عبداللطيف عبدالرزاق

 ٭  سالم محمد اجلالهمة
 ٭  خالد هزمي العنزي

 ٭  عبدالرحمن كاظم عبداهللا العنزي
 ٭  فرج نفاع فرج العنزي
 ٭  خالد محمد احمد ملك
 ٭  اسامة احمد الصالح
 ٭  جاسم محمد الرميح
 ٭  محمد كاظم العنزي

 ٭  فارس مبارك القحطاني
 ٭  خالد ابراهيم علي يوسف

 ٭  فهد يوسف بوعياس
 ٭  سليمان فهد السهلي

 ٭  عبداالمير ياسني عبدال
 ٭  يوسف فهد خشيمان

 ٭  بدر ثامر اخلالدي

  مديرة مدرسة

 ٭  للمرحلة املتوسطة/بنات
 ٭  نهى خليل مرهون

 ٭  طاهرة غلوم اشكناني
 ٭  عبير جبر علي اجلبر

 ٭  نورية عبدالكرمي العنزي
 ٭  هدى فهد السدحان

 ٭  منيرة مطلق املطيري
 ٭  حصة خليف املطيري

 ٭  إميان عيسى الرمح
 ٭  ليلى منصور عامر
 ٭  تهاني حمد السعيد

 ٭  ضياء عبدالرحمن البطحي
 ٭  سعاد بدر الدويلة

 ٭  إميان عبداهللا املسعود
 ٭  سكينة عبداحلسني صفر

 ٭  دالل فالح الديحاني
 ٭  هناء محمد يوسف

  مديرة مدرسة/ثانوي بنات

 ٭  خيال محمود محمد ابراهيم
 ٭  عالية عبدالصمد دشتي

 ٭  سهام حمد جابر السهيل
 ٭  أمل عبدالوهاب سليمان احللبي

 ٭  رضية احمد حسني الشمالي
 ٭  وسميه مشعان املشعان

 ٭  همسه حمد عبداهللا العجمي
 ٭  منيره محمد الفضل

 ٭  سناء فرحان خليف العنزي
 ٭  شيمة عبداهللا سيف احمليني

 ٭  عائشة عودة السعيدي
 ٭  عزيزة ساير زويد الشمري
 ٭  سعاد محمد رومي العنزي
 ٭  جميلة حمد جابر السهيل
 ٭  وضحة قناص احلميدي

 ٭  سارة عبداهللا البدي
 ٭  فاطمة علي حسن علي

 ٭  مرمي عبداهللا حريش العنزي

  وظيفة مدير مساعد

  للمرحلة المتوسطة ـ بنين

 ٭  ياسر احمد العجمي
 ٭  سلطان ساري العجمي

 ٭  سامح فالح سيف النويعم
 ٭  احمد مرزوق املطيري

 ٭  عبداحملسن مبارك راشد
 ٭  محمد عوض العجمي

 ٭  محمود صباح الفضلي
 ٭  نواف علي حاجية بوزير
 ٭  عدنان حبيب محمدرضا
 ٭  عبداهللا علي جابر املري
 ٭  بدر حرمييس الهرشاني

 ٭  احمد حاشوش خزعل اخلالدي
 ٭  صطام حمود اخلالدي
 ٭  خالد مرزوق املطيري

 ٭  طلق علي فهيد العازمي
 ٭  فهد عايد شداد الظفيري
 ٭  عبداهللا ياسني مال اهللا

 ٭  احد علي الشمري
 ٭  بدر سماح فهد الشمري

 ٭  دالل محمد رغيان العازمي
 ٭  منى صادق بدر محمد

 ٭  نوال رجا منهل العنزي

  العلوم

 ٭  أسماء ابراهيم حسن احمد
 ٭  اسماء احمد باقر الكندري

 ٭  امل جويعد بداح الصهيبي
 ٭  اميان حسني عبداهللا احلسن

 ٭  بدرية حمد العجمي
 ٭  بدرية خليف فهد الشمري
 ٭  جوزة سابج عمر الشقير
 ٭  دالل زبن سطم الشمري
 ٭  رمي علي حسني العازمي
 ٭  سليمة مطرف معيوف

 ٭  سهام احمد عبداهللا القبندي
 ٭  سوسن احمد ستاريان

 ٭  طالل حمد زيد راكب
 ٭  عفاف عبداحملسن الشمري

 ٭  علي محمد صنهات العصيمي
 ٭  فاطمة علي صفر اشكناني

 ٭  محمد حسني علي العسعوسي
 ٭  محمد عبداملجيد احمد
 ٭  محمد علي اكبر حسني

 ٭  معصومة خليفة حسني
 ٭  منيرة سعد راشد العجمي

 ٭  نادية سعد نافل الغريب
 ٭  هناء سعود احمد

  الحاسب اآللي

 ٭  أنوار عبدالعزيز العجمي
 ٭  اميان عبداهللا علي حسن

 ٭  بشائر محمد ضاحي العسكر
 ٭  حسام فتحي سليمان وهبة
 ٭  حنان علي غلوم غضنفري
 ٭  خلود عبداهللا عيد املخيال

 ٭  رضية عبدالرسول الصراف
 ٭  عبير محمد جاسم
 ٭  عماد فايز جرجس

  التربية البدنية بنين

 ٭  ابتسام جاسم العلي
 ٭  احمد عبداهللا مطر
 ٭  احمد محمد العلي

 ٭  امينة محمد عبداهللا
 ٭  تهاني عبداهللا علي
 ٭  جعفر محمد مندني

 ٭  جعفر جنف محمد علي
 ٭  حماد عبداهللا العجمي

 ٭  حمود صالح الفهد
 ٭  رابعة عيسى السعيدي

 ٭  سكينة حسني محمد دشتي
 ٭  عبداحملسن حيدر علي

 ٭  علي محمد غلوم اشكناني
 ٭  فوزية سعد الظفيري
 ٭  مبارك ناصر العازمي

 ٭  محمد عبدالرحمن راضي
 ٭  موضي صالح الشمري
 ٭  نادية محمد احلسيني

 ٭  نبيل احمد السيد الرفاعي
 ٭  وليد عبدالقادر فاخر

  التربية البدنية بنات

 ٭  شيماء عبدالرسول غلوم
 ٭  عذاري ناصر احلسينان

  التربية الفنية

 ٭  جميلة سليمان جوهر
 ٭  علي حبيب املطوع

 ٭  مشاعل عبدالعزيز املعتوق
 ٭  نبيل سعود عبدالعزيز ساملني

  علوم األسرة والمستهلك

 ٭  حليمة سالم سعد
 ٭  رمي حاجي غلوم حسن

 ٭  عبير فهد الدباسي

  الدراسات العملية

 ٭  بثينة عبداهللا الصحاف
 ٭  جمايل محمد هادي

 ٭  خزنة سلمان العتيبي
 ٭  منى علي محمد املستكي

 ٭  نبيلة سعيد عبداهللا علي
 ٭  نورة محمد الفيلكاوي

  التربية الموسيقية

 ٭  خالد بهجت محمد خالد
 ٭  عثمان اسماعيل صالح

  رياض االطفال

 ٭  أمل جاسم السبت
 ٭  حنان ياسني رمضان

 ٭  شريفة عبداهللا احلربي
 ٭  فاتن عباس بندر

 ٭  كوثر عوض القفاص
 ٭  نادية رجب حسن

 ٭  نادية سالم علي
 ٭  هدى محمد غازي العتيبي

  مدير مدرسة
  للمرحلة المتوسطة/ بنين

 ٭  صالح يوسف النهام
 ٭  جمعان راشد العازمي

 ٭  طلب هادي العنزي
 ٭  فهد عواد السربل

 ٭  سعود مبارك الشمري
 ٭  سالم مجبل الظفيري

 ٭  جاسم اسحاق محمد اتش
 ٭  حسن علي البناي

 ٭  خالد شبيب الدقباس
 ٭  سعود جمعان العازمي
 ٭  احمد ناصر الدريويش

 ٭  طالل فاضل احلطاب
 ٭  خليل سليمان عباس

 ٭  فهد بدر الشطي

 ٭  جنان علي كرمي الشروفي
 ٭  سماح عبداللطيف عبدالرزاق
 ٭  نورة عياش مهباش العنزي
 ٭  هبة جاسم محمد السبيعي

 ٭  سنابل محمد عبداهللا
 ٭  سعاد محمد باقر

 ٭  نوف خالد الشايجي

  وظيفة رئيسة قسم تربية بدنية للمرحلة 
المتوسطة (بنات)

 ٭  شيماء ناصر بدر حاجي

  وظيفة رئيسة قسم دراسات عملية 
للمرحلة المتوسطة (بنات)

 ٭  اميان عبداهللا محمد العوضي
 ٭  ليلى جاسم محمد القطان

 ٭  منيرة عبداهللا العتيبي
 ٭  هدى محمد الهزمي
 ٭  اميان علي اخلرس

 ٭  حبيبة خليلة عبداهللا علي
 ٭  رغد محمد الزلزلة

 ٭  ضياء حبيب عبدالكرمي جراغ
 ٭  منيرة خالد عبداللطيف
 ٭  زينب محمد غلوم محمد

 ٭  عواطف محمد مهدي
 ٭  سميحة عبيداهللا العازمي
 ٭  شعاع عبيد عايد العنزي

  وظيفة رئيسة قسم لغة عربية

  للمرحلة المتوسطة ـ بنات

 ٭  رحاب مشعان العنزي
 ٭  شيخة زين العابدين اشكنوني

 ٭  حميدة حطاب العنزي
 ٭  نوال منصور الرشيدي

 ٭  مها صغير اجلميلي
 ٭  موضي صبر الشمري
 ٭  نادية ضويحي فيصل

 ٭  نورة عبداهللا الديحاني
 ٭  هدية محمد املطيري

 ٭  وضحة سلمان العتيبي
 ٭  رندا فيحان املطيري

 ٭  رمي شمروخ القحطاني
 ٭  سكته مبارك العازمي
 ٭  سلمى حسني العجمي
 ٭  أمل هديان جزاع باقي

 ٭  بناء نايف العتيبي
 ٭  حصة شليل املطيري
 ٭  خلود غشام العازمي

 ٭  دالل هادي مبارك اليامي
 ٭  رحاب عبداهللا الفوزان

 ٭  بشاير سالم اخلالدي

  وظيفة رئيسة قسم تربية فنية

  للمرحلة المتوسطة ـ بنات

 ٭  أنوار محمد عبداهللا عيفان
 ٭  مرمي عبدالرضا الصيرفي

 ٭  شيماء خليل ابراهيم الربيعة
 ٭  ليلى احمد محمد الكندري

 ٭  جميلة سلمان خليفة العازمي
 ٭  حتية جمعة علي عبداهللا

  وظيفة رئيسة قسم حاسب آلي

  للمرحلة المتوسطة ـ بنات

 ٭  منار مصطفى عبداحلميد جمال
 ٭  جناح علي نواف العنزي

 ٭  هويدا زيدان العنزي
 ٭  أبرار علي حسني الوثيقي
 ٭  رمي مسعد خالف احلربي

 ٭  عذاري سالم طاهر بوحمد

  وظيفة رئيسة قسم علوم أسرة 
ومستهلك

  للمرحلة المتوسطة ـ بنات

 ٭  انتصار فيصل الشمري
 ٭  سعاد مفرج هزاع العدواني

 ٭  غالية عبيد العازمي
 ٭  أمل سالم مفلح العازمي

 ٭  فاطمة حمزة عباس صرخوه

  تربية إسالمية ـ ثانوي بنين

 ٭  غازي عبدالرحمن صالح الشايع

 ٭  هناء علي شرف املدلي
 ٭  سحر مضحي مسير الشمري

 ٭  وضحة راشد عبداهللا الدوسري
 ٭  مرام غامن علي امليع

 ٭  خديجة علي خلف احلربي
 ٭  سهام محمد خلف الفضلي

  رياضيات ـ ثانوي بنات

 ٭  منال خلف سوعان الظفيري
 ٭  نوف رجا الفي احلربي

 ٭  دالل سعد شريد املطيري
 ٭  منى عبداهللا احمد سند

 ٭  جميلة نشمي خلف الظفيري
 ٭  مها علي حسن محمد

 ٭  سميرة عبدالرحيم فاضل

  لغة فرنسية ـ بنات

 ٭  مسرة محمد سليم شيخ
 ٭  نادية سالم النفاتي

  اجتماعيات ـ ثانوي بنات

 ٭  نشمية مطر صنت املطيري
 ٭  اجلوهرة ابراهيم محمد

 ٭  سناء نايف ناصر العتيبي 
 ٭  عنود حسن الفودري

 ٭  اقبال فالح علي الدماك
 ٭  ليلى حسني ضاحي اخلالدي

 ٭  هند شافي راشد العجمي
 ٭  مشاعل عبداهللا عيد اجلبيالن

 ٭  منى شامان صياح عبداهللا
 ٭  منال مطلق زنيفر اجلويسري
 ٭  تهاني شبيب عليان املطيري

 ٭  هلل خالد يوسف محمد
 ٭  فاطمة سعد براك الرشيدي

 ٭  امل عبداهللا سالم املخلف
 ٭  عذبية غازي جريد النمش
 ٭  منيرة عيد جعالن الزعبي
 ٭  تهاني بنيان عيد العازمي

 ٭  عبير حسني عبدالرحيم
عبدالعزيـــز  محمـــد   ٭  ســـمية 

احلبيب
 ٭  وضحة هاجد مبارك العازمي

 ٭  طفيلة عبدالعزيز الشمري
 ٭  تركية بتال محمد السبيعي

 ٭  صيتة هندي مبارك احلجرف
 ٭  عذاري مسفر شمروخ العتيبي

  العلوم ـ ثانوي بنات

 ٭  تهاني عبداهللا مريط العجمي

  تربية فنية ـ ثانوي بنات

 ٭  ليلى كاظم عباس ابل
 ٭  نوف دخيل عبداهللا احلميدان

 ٭  دالل محمد عيسى احلداد
 ٭  روابي حسن محمد املال

 ٭  مرمي سامي عبدالرزاق املطوع
 ٭  هديل خالد عبدالرحمن الشويب

 ٭  هديل يوسف خلف
 ٭  اميان عبدالرحمن احمد سليمان

 ٭  دالل خالد جاسر العياف
 ٭  العنود احمد علي السميطي

 ٭  راندا عبدالفتاح علي عيد

  حاسب آلي ـ ثانوي بنات

 ٭  أنفال عبدالكرمي املعيلي
 ٭  

ـ ثانوي   ٭  علوم أســــرة ومســــتهلك 
بنات

 ٭  جواهر محمد راشد الهاجري
 ٭  رقية سليمان تقي عسكر

 ٭  غزيل سالم علي املري
 ٭  بشرى زبيل فرج خميس

 ٭  سندس محمد مرزوق منصور
 ٭  حنان حسني عبدالرضا امليل
 ٭  منيرة هاضل طماح املطيري
 ٭  مويضي حمدان علي الدعيج

  تربية موسيقية ـ ثانوي بنات

 ٭  اوراد غسان جاسم محمد ابل

  تربية بدنية ـ ثانوي بنات

 ٭  رنا محمد عبداهللا الشدوخي
 ٭  فاطمة علي طاهر البغلي
 ٭  منى خليل بارون حسني

 ٭  منال حمزة عباس البلوشي 

 ٭  عبدالعزيز يوسف عبداهللا الكندري
 ٭  وليد ابراهيم محمد الضاعن

 ٭  حسني جمعان صعفك املطيري
 ٭  براك سعود احلميدي ناصر

  لغة عربية ـ ثانوي بنين

 ٭  غازي عوض غازي العتيبي
 ٭  احمد سند سهيل احلربي

 ٭  عجيل محسن زبن الشمري
 ٭  يوسف هدروس الظفيري

  لغة انجليزية ـ ثانوي بنين

 ٭  حمدي محمد يونس النحاس
 ٭  مصطفى بن حسن بن محمد

 ٭  الساسي بن احمد الساسي

  اجتماعيات ـ ثانوي بنين

 ٭  عيسى صالح حمد طاهر
 ٭  طالل فائز ضاوي العتيبي

 ٭  فالح محمد عبدالرحمن فنيسان
 ٭  طالل جمعان سعد العازمي

 ٭  عبدالعزيز محمد جاسم الهولي
 ٭  نشمية مطر صنت املطيري
 ٭  مساعد مطلق سند غنيمان

 ٭  احمد غزاي سليمان احلربي
 ٭  فهيد عامر محمد العجمي

 ٭  مشعل عميم مبارك العازمي
 ٭  يحيى سيد عباس سيد

 ٭  سامي خويلد عبداهللا الصليلي
 ٭  محمد راشد غازي املطيري

  رياضيات ثانوي ـ بنين

 ٭  عبدالعزيز سعود محسن العجمي
 ٭  نايف فالح سعد العازمي

  لغة فرنسية ـ بنين

 ٭  محمود مصطفى عبدالعزيز

  علوم ـ ثانوي بنين

 ٭  مصطفى محمد حبيب ندا
 ٭  طالل عبداهللا الفي النومس
 ٭  طارق محمد السعيد السيد

 ٭  يعقوب علي سهرابي
 ٭  السيد عبداملعروف محمد

 ٭  ذياب عايش ذياب احلسني
 ٭  وليد جاد عيد السيد احمد

 ٭  أنس خضري شاهني ابراهيم
 ٭  عالء عبدالعاطي علي خليل

 ٭  محمد عبداحلميد ابراهيم
 ٭  ابراهيم خليل ابراهيم الشطي

 ٭  عبدالفتاح علي عثمان
 ٭  عبداللطيف عبداحلميد محمود

 ٭  محمد أشرف احمد احمد سويلم

  حاسب آلي ـ ثانوي بنين

 ٭  احمد السيد كامل محمد
 ٭  صالح عبده جابر اجلزار

 ٭  معتز محمد منصور
 ٭  احمد صديق عبده األلفي

 ٭  احمد محمود فالح الزعبي
 ٭  خالد ابراهيم محمد احمد

  تربية موسيقية ـ ثانوي بنين

 ٭  احمد جابر احمد محمد

  اللغة العربية ـ ثانوي بنات

 ٭  مشاعل عبداهللا راشد الهاجري
 ٭  اميرة عبداجلليل احلسيني

 ٭  مشاعل محمد مرزوق منصور
 ٭  مشاعل محمد بدر ملك

 ٭  بخيته محمد مسرع العجمي
 ٭  خلود تركي الفي املطيري

 ٭  رمي سعد دخني املطيري
 ٭  عائدة يوسف سالم الدويلة
 ٭  عزيزة محمد منصور جعفر
 ٭  تهاني شافي جديع العجمي

 ٭  خزنه سليمان الصليلي
 ٭  شيمه دخيل مضحي العنزي

 ٭  امل ماجد محسن العجمي
 ٭  منى محمد مطر الشمري

 ٭  نوير الفي مجبل البريعصي
 ٭  انفال ناصر علي دشتي

  لغة إنجليزية ـ ثانوي بنات
 ٭  بشاير غازي محمد احلربي

 ٭  يوسف ظاهر عبداهللا سهيل
 ٭  فالح نايف الفضلي

 ٭  عبداهللا احمد االنصاري
 ٭  يوسف دميثير العنزي
 ٭  فاضل ابراهيم القطان

 ٭  خالد خليفة مبارك مجيبل
 ٭  جمعان مبارك العازمي

 ٭  سعد محمد الزعبي
 ٭  بدر ناصر محمد اجلفيرة

 ٭  عبداملجيد عبداحلميد الفرج
 ٭  امني ناصر اخلليفة

 ٭  محمد عبداهللا الهاجري

  وظيفة مديرة مساعدة للمرحلة 
المتوسطة ـ بنات

 ٭  امل يعقوب سيد الرفاعي
 ٭  فتوح احمد محمد شفي

 ٭  منى محمد العازمي
 ٭  نادية عبداهللا الكندري

 ٭  منيرة حمدان حمد املطيري
 ٭  عفاف عيسى عبدالكرمي شموه

 ٭  اماني سعد احلمدان
 ٭  سلوى جاسم الرمضان
 ٭  نادرة حجرف العتيبي

 ٭  نفلة مطلق العازمي
 ٭  ليلى علي عبداهللا الشمري

 ٭  عائشة عبداهللا الركيبي
 ٭  امينة محمد العجمي

 ٭  حسنه مبارك العجمي
 ٭  هيه حزام العتيبي

 ٭  الطاف عبدالكرمي علي حسن
 ٭  امل عبداهللا الرشيدي
 ٭  نهى محمد الرشيدي

 ٭  حنان حسن علي حسني العلي
 ٭  دليل سعود ناصر احلسيني

 ٭  فاطمة محمد العنزي
 ٭  جوزا حزام عبيد سعيد

 ٭  سارة خليفة محمد اجلالهمة
 ٭  لطيفة علي عبداهللا اجلديع

 ٭  امل هاشم سيد الرفاعي
 ٭  نوال عبداهللا النصيبي

 ٭  فاطمة سعود الفزير
 ٭  وضحة محمد هالل فراج

 ٭  عائشة محمد غلوم
 ٭  منى احمد الكندري

 ٭  سميرة احمد جاسم القطان
 ٭  حصة علي عبدالرحمن عبداهللا

 ٭  حصة فرج سويد فرج
 ٭  مي محمد خالد املسفر
 ٭  عواطف خالد املطيري

 ٭  فوزية عباس غلوم كرم
 ٭  منى مرتضى اخلباز

 ٭  عائشة وليد احلمادي
 ٭  مرمي فهد محمد الرويح
 ٭  عائشة حسني الكندري

  وظيفة مدير مساعد للمرحلة الثانوية 
ـ بنات

 ٭  سلوى عيد ارديني العازمي
 ٭  سليمة عوض منهل العنزي

 ٭  سميرة محمد جوهر عبدالكرمي
 ٭  نرجس حسني حاجي علي
 ٭  شريفة عبدالعزيز الصقر

 ٭  شمة ناصر مبارك املطيري
 ٭  خالدية فليفل لهيلم الفضلي

 ٭  باسمة حسن احمد الصايغ
 ٭  منى عبدالعزيز سعود الصقر
 ٭  منال سلمان مبارك احلريص

 ٭  منى حمد فهد السعد
 ٭  حنان محمد عبيد عبيد

 ٭  بشرى سعدون ياسني عبداهللا
 ٭  نازك عبدالعزيز محمد السريع

 ٭  ثريا عبدالعزيز الفارسي
 ٭  رضواء سلمان عايد اجلنفاوي

 ٭  شيمة عليان داثان احلربي
 ٭  نورة بدر حمد خلف

 ٭  سامية عباس السنافي
 ٭  منى خليفة جاسم الدوسري

 ٭  سعاد سلطان املرزوق
 ٭  صاحلة عبداهللا العازمي

 ٭  شريفة حطاب العنزي
 ٭  ابتسام مبارك صلبي املطيري

 ٭  رضية محمد منصور
 ٭  عالية محمد جعفر

 ٭  وضحه مطلق سند غنيمان
 ٭  ندى سعد راشد العازمي

 ٭  بدر يحيى املرسي عبدالعزيز
 ٭  منيرة علي سلمان العدواني

 ٭  غصون قزاز موازي
 ٭  عادله عبداللطيف النجدي

 ٭  وفاء طالل الفضلي
 ٭  زهره يوسف علي كرم

 ٭  رفعه جبران وحش العجمي
 ٭  نوال عايد شالل املطيري
 ٭  بدرية غالب علي املطيري
 ٭  اميان محمد حسن حمادي

 ٭  موضي هايف ماجد العدواني
 ٭  فاطمة ناصر محمد الصباح

 ٭  فاتن خلفان محمد كنعان
 ٭  بدرية عيد مناور احلربي
 ٭  مناء صقر راشد الشتيلي
 ٭  منيرة حمد فالح العجمي

 ٭  شيخه برغش مانع احلسيني
 ٭  عنود الطرقي الذايدي

 ٭  عيده حمود مطلق الشمري
 ٭  دالل صالح منصور العتيبي

 ٭  كوثر فرحان العنزي
 ٭  العنود شامان بريكان الديحاني

 ٭  شريفة ملوح رمضان احلربي
 ٭  مرمي مساعد سيف حرجان
 ٭  أمينة صقر قرنفل اخلالدي

 ٭  سهام علي سالم علي
 ٭  ريضه معيكل عيد العجمي

 ٭  دالل جدوع عبيد العنزي
 ٭  عبير ياسر ابراهيم احلجي
 ٭  فتوح فؤاد محمد البغدادي

 ٭  رابعة سامي سليمان العبداهللا
 ٭  مرمي محمد عبدالعزيز املنيع

 ٭  انتصار خليفة سليمان السهلي
 ٭  نبيلة ابراهيم غلوم عبداهللا

 ٭  سارة عبدالرحمن عويد شجعان
 ٭  فاطمة ديحان العازمي

 ٭  وفاء نايف فرحان الظفيري
 ٭  نوف تركي مرزوق الشويب

 ٭  فوزية جليل فنيطل الظفيري
 ٭  مرمي عبداهللا محسن العنزي

 ٭  مروة سليمان فهد عبدالرحمن
 ٭  لطيفة خالد دغيم اخلالدي
 ٭  منى مطلق زنيفر العازمي
 ٭  نادية تركي الفي املطيري
 ٭  صيته خالد فيصل الهيلم

 ٭  دوحه عبداهللا منصور الهاجري
 ٭  هنادي علي محمد أبوعباس

 ٭  مشاعل عبدالهادي محمد
 ٭  فاطمة مجول عبدالهادي العجمي

 ٭  منى خالد مطلق املطيري
 ٭  ناهدة محمد علي اكبر

 ٭  منى عبداهللا احمد الكندري
 ٭  شعوه جمعان فالح الشهيب

 ٭  نائلة احمد ايوب القوز
 ٭  ماجدة سالم خادم أبوقماشه
 ٭  ابتسام محمد هليل اللذايدي

 ٭  فاطمة مزبان راجي السعيدي
 ٭  خزنه فواز راشد الظفيري

 ٭  مرزوقه عزيز عواد السعيدي
 ٭  منيرة حامد مضحي العنزي

 ٭  وفاء احمد محمد محمد
 ٭  زينب مطر بزيغ اخلالدي

 ٭  حنان علي عبداهللا اجلديع
 ٭  تهاني مبارك فهد الهدبه
 ٭  هيفاء عبدالرسول غلوم

 ٭  مرمي محمد مناحي املطيري
 ٭  أمل محمود محمد بن نخي
 ٭  شريفة عبدالكرمي زنكوي

 ٭  شيخه محمد عبداهللا الشمالي
 ٭  لطيفة طالع السعيد الصليلي

 ٭  بدرية سالم محمد العجمي
 ٭  حمده فواز راشد الظفيري

 ٭  مفلحه منقاش عبداهللا الهاجري
 ٭  عبير فرحان العنزي

 ٭  آمنة محمد عبداحلسني عبداهللا
 ٭  فاتن ابراهيم علي حسن كرم

 ٭  ليلى غلوم حسن محمد
 ٭  جناة علي محمد زمان

 ٭  هدى رجب خضير صالح
 ٭  حنان ابراهيم محمد صالح الكندري

 ٭  فلحه خليف سليمان الذايدي
 ٭  غاليه خالد عبداهللا العجمي
 ٭  سميرة احمد محمد الكندري

 ٭  سهام مطني غضبان الفضلي
 ٭  حصه فهد صياح احلربي

 ٭  نعيمة خزعل ظايف العنزي
 ٭  نوير عبداهللا مناع مشخص

 ٭  أديبه عبدالستار شيخ األرض
 ٭  وسميه صقر سالم السعيدي
 ٭  نفله فالح عيشان الرشيدي

 ٭  فاطمة ناصر سعيد الدوسري
 ٭  غنيمه عبيد راشد املطيري

 ٭  مرمي مصطفى قبازرد
 ٭  نوره ناصر جاعد العتيبي
 ٭  منال حسن حسن ابراهيم

 ٭  مشاعل غالب عبداهللا العنزي
 ٭  اعتدال خنيفس ملفي العنزي

 ٭  بدرية محمد عبدالكرمي
 ٭  منال فالح جعفر حسن

 ٭  مي سلمان عبداهللا امليع
 ٭  حياة عبيد شارع خالد

 ٭  زينب فاضل عبداهللا الدريس
 ٭  ليلى عنتر عواد الظفيري

 ٭  خالده حمدان براك النصافي
 ٭  زينب محمد مندني محمد

 ٭  سامية سعد فرحان العازمي
 ٭  سعاد عباس احمد املويل

 ٭  جميلة مناور محمد العنزي

  وظيفة رئيس قسم لغة عربية

  للمرحلة المتوسطة (بنين)

 ٭  بدر نايف الرشيدي
 ٭  راشد عياد الظفيري

 ٭  احمد عنيزان الرشيدي
 ٭  عادل عبدالنبي داود خلف

 ٭  خلف حمود املطيري
 ٭  احمد نزال غازي الشمري

 ٭  بندر رفيد عبداهللا العنزي
 ٭  احمد نافل احلربي

 ٭  رائد مسفر عبيد سفير
 ٭  ناصر احمد الشرقاوي

 ٭  وليد خالد محمد احلمود
 ٭  محمد عبدالرحمن ملفي املطيري

 ٭  مشعل متروك املطيري
 ٭  احمد عبيد علي جاسم

 ٭  احمد عوفي مجبل هويدي
 ٭  محمد علي اجلعيدية

 ٭  بندر فهيد فهد الدوسري

  وظيفة رئيس قسم علوم

  للمرحلة المتوسطة (بنين)

 ٭  عبداهللا محمد الذكير
 ٭  سعد عطية فرج احلربي

 ٭  بدر حسني القطان
 ٭  جاسم محمد ايوب السند

  وظيفة رئيس قسم دراسات عملية
  للمرحلة المتوسطة (بنين)

 ٭  محمود فتحي الهواري
 ٭  هشام محمود اخلولي

 ٭  حسن محمد عبدالعال حسن
 ٭  خالد جمال احلاج علي

 ٭  عبداهللا بادي خلف الشمري
 ٭  ممدوح احمد محمد غراب
 ٭  عبدالرحمن ابوبكر محمد
 ٭  وليد محمد سالم العرابي

 ٭  محمد السيد حسن ابراهيم
 ٭  عفيفي نصر عفيفي نصر

 ٭  اشرف محمود محمد احللبي
 ٭  امين ابراهيم عبداحلي عمار

 ٭  مصطفى احمد مصطفى
 ٭  محمد غضبان البكور

 ٭  محمد عبدالرحمن الديساوي
 ٭  نايف فايز غازي

 ٭  امني عبداللطيف امني حبيب
 ٭  ممدوح سيد احمد علي

 ٭  عبدالشافي جابر زين الدين
 ٭  محمد حسن رضوان

 ٭  محمد احمد احمد حسنني
 ٭  مصباح عبداملهدي اجلوهري

 ٭  ابراهيم حامد اجلندي
 ٭  مجدي مختار محمود الدروي
 ٭  محمد هريدي كابوته وحيش

 ٭  هشام عبدالسالم العفيفي
 ٭  عبداحملسن محمد بيومي

 ٭  عالء بدر الدين عبداحلميد
 ٭  فتحي محمد عامر سالم

 ٭  فيصل مرضي مبارك الوسمي
 ٭  صبحي مهدي عيسى

 ٭  ارزاق حنا عطاهر مينا
 ٭  محسن عبدالعظيم توفيق
 ٭  اشرف السيد حمزة امبابي

 ٭  جمعة بركات العشري
 ٭  عالء عبدالرحيم عبداجلابر

 ٭  عادل علواني مصطفى
 ٭  محمد قناوي عبدامللك
 ٭  اشرف ابوزيد سليمان

 ٭  محمد ضياء كمال بيومي
 ٭  احمد عبداحلميد دياب

 ٭  اسامة محمد علي حواس
 ٭  محمد صبري عبداللطيف

 ٭  حسن محمد محمد مصطفى
 ٭  جمال رشدان ابراهيم عاشور

 ٭  محمود احمد ابواملندور
 ٭  عادل فتحي علي بيومي
 ٭  عصام محمد سالم سالم
 ٭  جابر علي عطية مرسي

 ٭  احمد محمد شحاته
 ٭  اسامة رمضان حسني

 ٭  اسالم محمد نبيه محمد

  وظيفة رئيس قسم تربية فنية للمرحلة 
المتوسطة (بنين)

 ٭  يعقوب يوسف ابراهيم محمد
 ٭  نواف عفات العنزي
 ٭  بندر ناصر العتيبي

 ٭  علي عبدالناصر السقاي
 ٭  عمر هالل العلي

 ٭  فيصل عبدالعزيز السلمان
 ٭  مشعل احمد عبداجلبار عبداهللا

  وظيفة رئيس قسم حاسب آلي للمرحلة 
المتوسطة (بنين)

  أنور محمد مختار الشطي ٭

  وظيفة رئيسة قسم لغة انجليزية 
للمرحلة المتوسطة (بنات)

فريق العقود

لل�شركات   2011/01/ ز  م  رقم:  املزايدة  طرح  عن  البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  تعلن 

واملوؤ�ش�شات الراغبة ب�شاأن بيع مواد �شكراب متنوعة وذلك طبقا لل�شروط الواردة يف وثائق املزايدة 

الربيد  مكتب  ال�شباحية-  جنوب  يف  الكائن  لل�شركة  الرئي�شي  املكتب  من  عليها  احل�شول  وميكن 

اعتبارا من تاريخ ن�شر الإعالن، مبوجب ر�شم غري قابل للرد.

�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية

هذا و تو�سع العطاءات يف �سندوق املزايدات على العنوان اأعاله على اأن ت�سري العطاءات ملدة )90( يوما من 

تاريخ ف�ض مظاريف العطاءات.
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فريق العقود

لل�شركات   2011/02/ ز  م  رقم:  املزايدة  طرح  عن  البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  تعلن 

واملوؤ�ش�شات الراغبة ب�شاأن بيع مواد وقطع غيار متقادمة وذلك طبقا لل�شروط الواردة يف وثائق 

املزايدة و ميكن احل�شول عليها من املكتب الرئي�شي لل�شركة الكائن يف جنوب ال�شباحية- مكتب 

الربيد اعتبارا من تاريخ ن�شر الإعالن، مبوجب ر�شم غري قابل للرد.

�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية

هذا و تو�سع العطاءات يف �سندوق املزايدات على العنوان اأعاله على اأن ت�سري العطاءات ملدة )90( يوما من 

تاريخ ف�ض مظاريف العطاءات.

تاريخ الطرح
تاريخ االجتماع 

التمهيدي
الكفالة االأوليةقيمة الوثيقةتاريخ االقفال
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)-/1000( د.ك 
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فريق العقود

لل�شركات   2011/03/ ز  م  رقم:  املزايدة  طرح  عن  البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  تعلن 

واملوؤ�ش�شات الراغبة ب�شاأن بيع )براميل م�شتعملة و براميل زيوت م�شتهلكة( وذلك طبقا لل�شروط 

جنوب  يف  الكائن  لل�شركة  الرئي�شي  املكتب  من  عليها  احل�شول  ميكن  و  املزايدة  وثائق  يف  الواردة 

ال�شباحية- مكتب الربيد اعتبارا من تاريخ ن�شر الإعالن، مبوجب ر�شم غري قابل للرد.

�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية

هذا و تو�سع العطاءات يف �سندوق املزايدات على العنوان اأعاله على اأن ت�سري العطاءات ملدة )90( يوما من 

تاريخ ف�ض مظاريف العطاءات.

تاريخ الطرح
تاريخ االجتماع 

التمهيدي
الكفالة االأوليةقيمة الوثيقةتاريخ االقفال

)50( د.ك2011/01/302011/02/142011/02/24

)-/1000( د.ك 
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مدة �صريان 

العطاء

اإعـــــالن 

�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية �ش. م. ك


