
بواقعنوع التكليفالمدرسة المكلف فيهاالقطاعالتخصصالمدرسة األساسيةاالسم
كليب البروداالسياحانجليزيم خصيبةحصة بنت مناور صالح المرزوق

كليب ضيدةاالسياحتاريخب طلحةعواطف دخيل نهير الحربي
كليم تحفيظ العيناالسياححاسبث الجعلةشعاع عبدهللا فهد الفهيد
كليث عين بن فهيداالسياحدينم ضيدةمريم عبدهللا سند القاعد

كليث البندريةاالسياحرياضياتث ضيدةبدورمظهور سلمان العنزي
يومينجزئيث عين بن فهيداالسياحفيزياءب تحفيظ عين بن فهيدحصة النايف فهيد النايف

يومينجزئيث عين بن فهيداالسياحفيزياءب العين الثانيةهيلة محمد عبدالرحمن الرعوجي
يومينجزئيث الجعلةاالسياحكيمياءث البندريةحصة عبدالعزيز عبدهللا المسعود

كليب م ٤البدائعاجتماعياتم ٣هدى صالح عمر الزغيبي
كليب ١١البدائعاقتصاد منزليب دهيماءأميرة شداد غازي المطيري

كليب ٧البدائعاقتصاد منزليم ١نورة عبدالرحمن حمدان العطيفي
كليث ٣البدائعاقتصاد منزليمجمع األحمديةهند محمد عبدهللا المالح

كليمجمع األحمديةالبدائعانجليزيث البصراسمهان حمود مشيد المطيري
كليث ٢البدائعحاسبمجمع علباءأروى عبدهللا صالح الزغيبي

كليم ٦البدائعحاسبم القبعيةمزنه سجدي نجاء العتيبي
كليث ٣ مقراراتالبدائعدراسات اسالميه م االحمديهشريفه عبيد طامي الحربي

كليم ث التحفيظالبدائعدينم العبدليةهدى عوض عايض المطيري
كليب الدحلةالبدائعرياضياتمجمع األحمديةحنان محمد علي الدريبي

كليب الفكريةالبدائعصعوبات تعلمم الفكريةعائشة عبدالعزيز غويهب المطيري
كليم ٢البدائععربيم الدحلةأميرة حمود تميران المطيري

كليب ٧البدائععربيب علباءمريم شداد غازي المطيري
كليث ٣البدائععلم نفسمجمع علباءوديان سليمان عبدهللا الوابل

كليث ٣البدائعكيمياءث العبدليةمنيرة عبدالرحمن صالح النوشان
كليب/ الربيعيهالشماسيةاجتماعياتب١الشماسيةفوزية فهد علي الخضر

كليب/ الربيعيهالشماسيةعربيب١ الشماسيةهاجر شطيط مفلح الحربي
كليثانوية القوارةالقوارةدينتحفيظ القوارةرقية عبدهللا سالم الرشيد

كليثانوية القوارةالقوارةدينتحفيظ القوارةسلمى عبدهللا سالم الرشيد
كليمتوسطة القوارةالقوارةديناالبتدائية الثانيةفامة ابراهيم محمد العمار

ثالث أيامجزئيمتوسطة فيضة يكلبالقوارةرياضياتمتوسطة الصلبيةلطيفة سليمان سويلم الحربي
كليمجمع كبدالقوارةعربيمتوسطة القوارةمها علي حسن القحطاني

ثالث أيامجزئيب / الثانيةالقوارةعلوممتوسطة فيضة يكلبنوير عابد عبيد الحربي
ثالث أيامجزئيثانوية القوارةالقوارةكيمياءثانوية الصلبيةسلمى سعد ابراهيم النغموش
يومينجزئيب / مازونهالنبهانيةانجليزيب /صعنين وبدراءإبتهال محمد عبدهللا اللحيده

يومينجزئيب / فيضة السلماتالنبهانيةانجليزيب /المرموثهمشاعل سليمان ابراهيم العطني
كليب /العامودهالنبهانيةانجليزيب /أبوطلحمليكه محمد علي الحربي

ثمان حصصجزئيث االولى بالنبهانيهالنبهانيةانجليزيم االولى /النبهانيهميمونه عبدهللا ابراهيم الخربوش
يومينجزئيث االولى بالنبهانيهالنبهانيةتاريخم /النبهانيهفاطمه مطر نويفع البدراني
يومينجزئيث االولى بالنبهانيهالنبهانيةجغرافيام االولى /النبهانيهمنيره غنيم مطلق المطيري
كليم/ث الهمجهالنبهانيةحاسبم /رفايع اللهيبساره عبدهللا صالح العقيل

كليب ٢ بالنبهانيهالنبهانيةحاسبم/ أبوطلحفاطمه حماد عبدهللا العميريني
كليب / فيضة السلماتالنبهانيةدينب /صعنين وبدراءالعنود عبدهللا ابراهيم الشعيبي

كليب /الهمجهالنبهانيةرياضياتب / رفايع اللهيبريم ناحي مطلق الحربي
كليب /العامودهالنبهانيةعلومب /أبوطلحروان محمد ناصر العقالن

كليب /العامودهالنبهانيةفنيهب /أبوطلحمنيره صالح علي الرسيس
كليب /الناصفهالنبهانيةفنيهب/الغضياءوالسلماتمنيره عوض رشيد الحربي
يومينجزئيث االولى باالسامرالنبهانيةفيزياءث االولى بالهمجهبدريه عياض محمد السهلي

ثمان حصصجزئيث /ضليع رشيدالنبهانيةفيزياءث /أبوطلحندى فهد ساعد الهيفاني
ثمان حصصجزئيث /ضليع رشيدالنبهانيةفيزياءث /الغضياء والسلماتنوف سعد محمد الشهراني

يومينجزئيث٧بريدة وقراهااجتماعث١٤اشواق محمد مسفر المطيري
ثالث أيامجزئيث ١ المريديسيةبريدة وقراهااجتماعث ١ القصيعةبثينة أحمد عبداللطيف التمار
كليث٢٤بريدة وقراهااجتماعث١ المريديسيهعائشه يوسف خليفه الجميعه
كليث ١ تحفيظ بريدهبريدة وقراهااجتماعث ١ بريدهعبير جارهللا صالح الدغيشم

يومينجزئيث٣٠بريدة وقراهااجتماعث٣٥فاطمه مقبل حضاض المطيري
يومينجزئيث٢١بريدة وقراهااجتماعث١٧لولوه علي عوده العوده

ثالث أيامجزئيث٤ تحفيظ بريدهبريدة وقراهااجتماعث ٢٣ليلى نايف فيحان الحربي
ثالث أيامجزئيث ٢ تحفيظ بريدهبريدة وقراهااجتماعث١١هيفاء صالح عائض المطيري

يومينجزئيم٣٨بريدة وقراهااجتماعياتم١٩العنود عبدالعزيز عبدهللا المحيميد

صفحة ١ من ٦



بواقعنوع التكليفالمدرسة المكلف فيهاالقطاعالتخصصالمدرسة األساسيةاالسم
كليث ٢ بالشقةبريدة وقراهااجتماعياتث المليداءالعنود فهد عبدهللا الرشيدي
كليث الخنساءبريدة وقراهااجتماعياتم ٥٣جوهرة عمير عبدهللا العمير

كليم٢٠بريدة وقراهااجتماعياتث ١١لولوه عبدهللا صالح السديري
كليب البصربريدة وقراهااجتماعياتث العاقوللولوه عبدهللا علي المحيميد

كليم٤٢بريدة وقراهااجتماعياتث١٢ليلى عبدالرحمن حمد البكيري
كليم٢٦بريدة وقراهااجتماعياتم٤٩منيره حمود سليمان السواجي

كليث ٤ تحفيظبريدة وقراهااجتماعياتم٢٦مها سليمان عبدالرحمن الشايع
كليم ٤٤بريدة وقراهااجتماعياتم ٣٢نوال عبيد عواد الحربي

كليب ٨٠بريدة وقراهااجتماعياتث القرعاءنوره عايض ملفي الحربي
كليب٨٧بريدة وقراهااجتماعياتث٢٤نوره عيد عويد الحربي

كليث٢٣بريدة وقراهااجتماعياتث٣٧نوره محمد علي الحديب
ثالث أيامجزئيم٢١بريدة وقراهااجتماعياتث٢١نوير مطر سبيل الحربي

كليب٤٣بريدة وقراهااحياءم٣٨العنود صالح ابراهيم الحنايا
كليب٨٠بريدة وقراهااحياءث٨أريج علي عبدالرحمن الربيعة

كليث٣٥بريدة وقراهااحياءب٨٠رقيه سالم غائب الغائب
كليب رواقبريدة وقراهااحياءب٩٧منيرة عبدهللا ناصر النعيم

كليب ٩١بريدة وقراهااقتصادب٩تحجواهر عبدهللا سليمان العثيم
كليم ٢٦بريدة وقراهااقتصاد منزليث ١١ابتسام عبدالرحمن سليمان القرعاوي

كليم٤٩بريدة وقراهااقتصاد منزليب١٣اسماء عبدهللا سليمان العقيل
كليب٨٠بريدة وقراهااقتصاد منزليب٧٧الجوهرة حسن محمد الفريح
كليث ١٥بريدة وقراهااقتصاد منزليث ٣٦امل صالح سليمان البديوي

كليب٢٨بريدة وقراهااقتصاد منزليم٣٠ايمان عبدالعزيز عبدهللا الجربوع
ثالث أيامجزئيم ١٢ دمج بريدة وقراهااقتصاد منزليث ٣٢شريفه عبدالعزيز عبدالرحمن التويجري

كليم ٤٠بريدة وقراهااقتصاد منزليث ٢١عذبة خضير نويحي العوفي
كليب ٤ تحبريدة وقراهااقتصاد منزليب٥٤عسلة عبود محمد القحطاني

ثالث أيامجزئيب ١١بريدة وقراهااقتصاد منزليث ٢٠نعيمه عبدالرحمن صالح التويجري
كليب٨٠بريدة وقراهااقتصاد منزليب٢٥نورة ابراهيم محمد الحبيب
يومينجزئيم٣٩بريدة وقراهااقتصاد منزليم ٢٥نورة محمد عبدهللا العميل

يومينجزئيم ٧بريدة وقراهااقتصاد منزليم ٢هدى يحيى عبدالعزيز السديري
كليب٤٢بريدة وقراهااقتصاد منزليث المليداءهند علي محمد المرشود

كليم ٧بريدة وقراهااقتصاد منزليث المريدسيةوفاء ابراهيم عبدهللا الطارف
كليب٢٨بريدة وقراهااقتصاد منزليم٤٥وفاء صالح عبدهللا المحيميد
يومينجزئيب٤٥بريدة وقراهااللغة االنجليزيةم٢ تحابتسام عبدهللا حمد الحسين

كليب٢٩بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٦٢اسماء صالح ابراهيم الشاوي
كليث٥بريدة وقراهااللغة االنجليزيةث٣٢اسماء عبدهللا صالح الصمعاني

يومينجزئيب٦٨بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٢٤اسماء غنيمان عويضة المطيري
يومينجزئيب٦١بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٣ تحاماني عبدهللا محمد السلطان

ثالث أيام + يومينجزئيب٣٣+ب٥٧بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٩امجاد احمد عبدهللا الغرير
يومينجزئيب٢٦بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٥٣امل صالح عبدهللا العضيب

يومينجزئيب٢٦بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٧٣امل ضيف هللا عبدهللا العويمر
يومينجزئيب٥٩بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٦٦امل عبدالرحمن فهد العبداللطيف

يومينجزئيب٣٧بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب خضيراءامل عبدهللا محمد الدريبي
يومينجزئيب٦بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٢ تحبدور محمد عبدالعزيز االحمد
كليث١٨بريدة وقراهااللغة االنجليزيةث١٤تهاني عبدهللا محمد الجارهللا
يومينجزئيب٦١بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٣٢حصة سلطان علي السلطان

يومينجزئيب٥ الشقةبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب١ الشقةحصة طالب خلف الحربي
يومينجزئيب١ تحبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٢١حصة محمد سليمان العمران
يومينجزئيب العريمضيبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٨حنان ابراهيم صالح الظويهر
يومينجزئيب١٠بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٢خلود مشيقح محمد المشيقح

يومين + ثالث أيامجزئيم ام المؤمنين عائشة+م١٢بريدة وقراهااللغة االنجليزيةم١٩دالل عبدالعزيز عبدهللا البرادي
كليث١٦بريدة وقراهااللغة االنجليزيةث١١سارة مناور لزام الرشيدي

يومينجزئيب اللسيببريدة وقراهااللغة االنجليزيةب القصيعةعائشة سليمان ابراهيم الخضر
كليب٤بريدة وقراهااللغة االنجليزيةم٣٤عزيزة سعد سعيد القرني

يومينجزئيب٣٧بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٣٠عفاف راضي عبدالعزيز الضبعان
يومين + ثالث أيامجزئيب خب البريدي+ب٣٥بريدة وقراهااللغة االنجليزيةم١ الخضيراءغدير عبدالعزيز عبدهللا العيدي

كليمجمع البصربريدة وقراهااللغة االنجليزيةث تعليم الكبيراتغدير فهد دهيمان الدهيمان
كليمجمع ضراسبريدة وقراهااللغة االنجليزيةم٢ بالشقةفاتن محمد ابراهيم الغفيص
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يومينجزئيب٩ تحفيظبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٢٢فاطمة صالح عبدهللا الدخيل هللا
يومينجزئيب٦٠بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٨٨فاطمة عبدهللا صالح الحوشاني

يومينجزئيب اللواء العاشربريدة وقراهااللغة االنجليزيةب١ المليداءفريدة عبدالمحسن عوض المطيري
يومينجزئيب ضراسبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب الحمرمشاعل راضي فريح الحربي
يومينجزئيب٦٢بريدة وقراهااللغة االنجليزيةب١منار ابراهيم صالح الباحوث

يومينجزئيب١٠ تحبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٧٢منيرة عبدهللا سليمان العمران
كليم١١بريدة وقراهااللغة االنجليزيةم١٦نسرين عبدالعزيز عبدالرحمن الدغيشم

يومين + ثالث أيامجزئيب٥٩+ب٦٠بريدة وقراهااللغة االنجليزيةم٢٤نورة سميحان غازي العنزي
كليم الخضر والوجيعانبريدة وقراهااللغة االنجليزيةم٣١نورة عبدهللا فهد التويجري

كليم الخضر والوجيعانبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب بالمريديسية تحفيظ قران كريمهدى رشيد علي الغازي
يومينجزئيب تح المريديسيةبريدة وقراهااللغة االنجليزيةم١ حويالنهند محمد حامد الهوته

يومينجزئيب رواقبريدة وقراهااللغة االنجليزيةب٨١وفاء صالح محمد العليقي
كليث ٣٢ دمج ٣ أيام + ب ٩٣ دمج يومين بريدة وقراهاانجليزيب ٨٩وفاء ابراهيم عبدالكريم الحبيب

كليب٢٧بريدة وقراهاأحياءب٢تحأنيسة عبدهللا فوزان الفوزان
كليم المليداءبريدة وقراهاأحياءث ١٨شعاع معيض منزل الرشيدي
كليمتوسطة أم المؤمنين حفصه بريدة وقراهاأحياءث المليداءفيحاء ضاهر عقالء الرشيدي

كليث ١٥بريدة وقراهاأحياءث ٢٩هند ابراهيم عبدالرحمن الدخيل
كليم ٤٧بريدة وقراهاأحياءم ٥٥وفاء سليمان محمد السكاكر

كليب٦٢بريدة وقراهاتاريخب٣٨اسماء مقبل محمد المقبل
كليب٥٥بريدة وقراهاتاريخب٤٦امل عبدهللا محمد المرشود

كليب خديجة بنت خويلد بريدة وقراهاتاريخب١٤جوهره صالح عبدهللا التويجري
كليب٥٥بريدة وقراهاتاريخم٢٠غادة منصور عويضة الرويلي

كليب١٥بريدة وقراهاتاريخم١١موضي عبدهللا سليمان العجالن
كليب١٧بريدة وقراهاتربية اجتماعية ب عسيالنتهاني عبدالعزيز علي العليان

كليب٥٠بريدة وقراهاجغرافياب١٨فاطمة عبدالعزيز عبدهللا المحيميد
أربع أيامجزئيم ١٢ دمجبريدة وقراهاجفرافياث ٢٣عواطف بادي رثعان البدراني
كليث٢٠بريدة وقراهاحاسب آليث٣٧إيمان محمد عبدالعزيز الغنيم

ثالث أيامجزئيم٢٣بريدة وقراهاحاسب آليم٣٦أريج دخيل مبارك العيد
ثالث أيامجزئيم١تحبريدة وقراهاحاسب آليم٤٧خلود نايف محمد الخيطان

ثالث أيامجزئيث٢٥بريدة وقراهاحاسب آليث٩ذكرى يوسف عبدالعزيز السلوم
كليم٥٠بريدة وقراهاحاسب آليم٣رانيا حمدان حماد الجهني
كليم٤٥بريدة وقراهاحاسب آليم١٠ريم حمود عبدهللا الحمود

كليث٣١بريدة وقراهاحاسب آليث٣٣شيخة عبدهللا صالح الحسن
كليم١٠بريدة وقراهاحاسب آليم٤٥عهود سعود عويد الحربي

كليث٤بريدة وقراهاحاسب آليث١٠منى عيد مبارك الجمعان
يومينجزئيم تح الشقةبريدة وقراهاحاسب آليم العاقولموضي سعدي سلمان الرشيدي

كليث٥بريدة وقراهاحاسب آليم٢٣هند علي حمود الراشد
كليم١٢بريدة وقراهاحاسب آليث٢١هيلة عبدهللا محمد الغليقه

كليب٢٨بريدة وقراهادينم٢٥ابتسام عبدهللا محمد الدخيل
كليب١٤بريدة وقراهادينب٩تحابتسام محمد صالح الوطبان

كليب٥٢بريدة وقراهادينب٤٦اروى علي محمد السعوي
كليب٢٠بريدة وقراهادينب٢تحاسماء محمد عبدالعزيزالمنصور

كليب٢٧بريدة وقراهادينب٧٠العنود علي سليمان اليحيى
كليب١١بريدة وقراهادينب تح٦ايمان عبدهللا حمود الجردان
كليب٢تحبريدة وقراهادينب١تحبدريه أحمد محمد المنصور

كليب٤تحبريدة وقراهادينب٧٤بدريه نصيان صالح النصيان
كليب٥بريدة وقراهادينب١تحتهاني صالح عبدالعزيزالحسينان
كليب٤٥بريدة وقراهادينب تح المريدسيةتهاني عبدهللا عبدالعزيز السعوي

كليمجمع خضيراءبريدة وقراهادينث٢٩تهاني علي عبدهللا المطلق
كليب١٨بريدة وقراهادينث٤جوهرة محمد عبدهللا السعوي

كليث٨بريدة وقراهادينم٢٧حواء علي ابراهيم الزميع
كليب٦بريدة وقراهادينب٨١زينب عبدالرحمن صالح الضبيعي

كليب١٥بريدة وقراهادينب٤٩سلمى فهد عبدهللا السنيدي
كليب البصربريدة وقراهادينب١تحشيخة سليمان عبدهللا العجالن
كليب٥٠بريدة وقراهادينب تح ٥عواطف غنيم عويضة العتيق
كليب٨٦بريدة وقراهادينب١١فاطمة حمود ماضي الدلبحي 
كليث٢ بالشقةبريدة وقراهادينم تح الشقةفاطمة شامان فضي الرشيدي

صفحة ٣ من ٦



بواقعنوع التكليفالمدرسة المكلف فيهاالقطاعالتخصصالمدرسة األساسيةاالسم
كليب٤٢بريدة وقراهادينب١٩فايزة عطا فايز الدايس

كليب٩٠بريدة وقراهادينب٣٩فوزية سليمان محمد الزعاق
كليث٣٦بريدة وقراهادينث٣لولوة عبدهللا ابراهيم الفراج

كليب٥٤بريدة وقراهادينب تح ٤لولوة عبدهللا عبدالكريم المحيميد
أربع أيامجزئيث١تحبريدة وقراهادينث٣تحليلى عبده صالح هتار

كليب٧٢بريدة وقراهادينب١٠تحمريفة سعيد كليب الحربي
كليب٤٦بريدة وقراهادينث٣١مريم عبدالرحمن صالح القويفل

كليب الحمربريدة وقراهادينب اللواء العاشرمزنة علي محمد المحيميد
كليب١١بريدة وقراهادينب٦٤مشاعل حمود علي الحربي

ثالث أيامجزئيث٢٤بريدة وقراهادينث٣٧مغيضة عبدهللا ضبيب الحربي
ثالث أيامجزئيم١٣بريدة وقراهادينم٤ تحمنيرة محمد عبدالعزيز اللهيبي

كليب ٨٣بريدة وقراهادينب ٦٢موضي عبدالعزيز سليمان العريني
كليب ١٩بريدة وقراهادينب ٦ تحموضي عبدالعزيز عبدهللا المحيميد

كليب٩٠بريدة وقراهادينم٢ بالشقةنجاح مفهد فهيد الشمري
كليب٣٨بريدة وقراهادينب٦٢نوال رديني طريس الحربي
كليب٦٠بريدة وقراهادينب٣٤نوال سالم رضيمان الحربي

كليث٣٤بريدة وقراهادينث٣٠نوف علي مخلف الحربي
كليب١٣بريدة وقراهادينب تح ٣هدى صالح ابراهيم الحسني

كليب٩تحبريدة وقراهادينب٩٧هند عبدالرحمن سليمان الدرع
كليب٨٧بريدة وقراهادينب تح ٨هيا محمد مبارك الحسن

كليب المليداء ٢بريدة وقراهادينب ٥٧هياء معيض ظافر القحطاني
كليم٤٣بريدة وقراهادينم٤٥هيفاء عبدالعزيز عثمان البجادي

كليب٧٨بريدة وقراهادينب٤٢هيلة سليمان محمد البطي
كليب٤تحبريدة وقراهادينب٤٩هيلة عبدالرحمن محمد الحفيتي
كليب١٤بريدة وقراهادينب٥٥هيلة محمد عبدالمحسن الفراج

كليب٤٧بريدة وقراهادينب البصروضحاء محمد سعود الهوتة
كليب٥٦بريدة وقراهادينب٣١وضحى سبيل مناورالحربي

كلير زينب بنت محمدبريدة وقراهارياض اطفالر ١٢رقيه الفي دخيل العازمي
كلير رملة بنت ابي سفيانبريدة وقراهارياض اطفالر١٢ريم علي عبدالرحمن الفضل

كلير زينب بنت محمدبريدة وقراهارياض اطفالر ٢٩شذى عبدالرحمن سليمان الحميضي
كلير ١٦بريدة وقراهارياض اطفالر١٢فرح صالح عبدالرحمن العجاجي

كليب٩تحبريدة وقراهارياضياتب٣١ابتهال أحمد عبدهللا القفاري
كليث٢٣بريدة وقراهارياضياتث٢ايمان عبدالكريم عبدهللا البطي

يومينجزئيث٢١بريدة وقراهارياضياتث١٤أماني تركي نجر الوهبي
ثالث أيامجزئيم٢١بريدة وقراهارياضياتم٣٤بدرية شليويح سالمه الرشيدي

كليب١١بريدة وقراهارياضياتث٣٤بدرية عبيد ثامر الحربي
كليث٢٥بريدة وقراهارياضياتث٣٦تهاني جربوع ابراهيم القفاري

كليب تح٥بريدة وقراهارياضياتب اللسيبخلود حمد رفاع الرشيدي
كليث١٩بريدة وقراهارياضياتث٦خلود عبدالعزيز طفيل الحسن

كليب تح ٨بريدة وقراهارياضياتث الطرفيةريم عبدالرحمن سعدي الذكري
كليث١٨بريدة وقراهارياضياتث٣٥سهام عبدهللا صالح الصالح

كليب المليداء ٢بريدة وقراهارياضياتب المعهد الملكيعائشة ناصر عمر السحيباني
كليب١٠بريدة وقراهارياضياتب٤١عبير سالم حمود الحربي

كليب٥٠بريدة وقراهارياضياتب٤٦فايزه نواف فيحان الحربي
يومينجزئيث٣٣بريدة وقراهارياضياتث١٧فياض محمد صالح السالمه

كليب ٨٩بريدة وقراهارياضياتب٨٧منى أحمد عبدالكريم العييدي
كليب١٣بريدة وقراهارياضياتب٢٤ناهد حسين فهد العييري

كليب٥١بريدة وقراهارياضياتم٢٨نوال سليمان عبدهللا الغانم
كليم عائشة رضي هللا عنهابريدة وقراهارياضياتم٤٥نوال عبدالرحمن سليمان المعتق

ثالث أيامجزئيم٢٠بريدة وقراهارياضياتم٦نورة سليمان علي البهيجي
كليم٣بريدة وقراهارياضياتم١٥نورة صالح ابراهيم التويجري
كليب تح٥بريدة وقراهارياضياتب٥ بالشقةنورة صالح عبدالعزيز السويد

كليب٥٩بريدة وقراهارياضياتب٧٦نورة محمد نزال العنزي
كليب٤بريدة وقراهارياضياتب٥٤نويرمعيبد عواد الحربي

كليث٢٣بريدة وقراهارياضياتث٢وعد محمد رشيد الحميضي
يوم واحدجزئيث ١٢ دمجبريدة وقراهاسمعيث ٣٢ دمجمها محمد حمود السبيعي
كليب ١٢بريدة وقراهاصعوبات تعلمب ٢ المليداءمنى سعد صالح الحربي

صفحة ٤ من ٦



بواقعنوع التكليفالمدرسة المكلف فيهاالقطاعالتخصصالمدرسة األساسيةاالسم
كليث٣٣بريدة وقراهاعربيث٥اسماء علي عبدهللا المشيطي

كليب٦٨بريدة وقراهاعربيب٨٤الجوهرة سليمان عبدهللا الشويعي
كليم٥بريدة وقراهاعربيم٣٤الجوهرة عيد مبارك الجمعان

كليب الحمربريدة وقراهاعربيب العريمضيأمل ابراهيم عبدالعزيز المحيميد
كليب حويالنبريدة وقراهاعربيم العاقولبدرية عمير عبدالرحمن الحجيالن

كليب٢٧بريدة وقراهاعربيب٩تحتهاني علي عبدهللا الحميد
كليب٧١بريدة وقراهاعربيب١١جميلة محمد محسن الحربي
كليب٢٥بريدة وقراهاعربيم٥حصة احمد محمد االسطاء
كليم٥بريدة وقراهاعربيم١تحدالل عبدهللا محمد العايدي

كليث١٤بريدة وقراهاعربيث٥دالل مقعد بدر المطيري
كليم٤٣بريدة وقراهاعربيث٣٠رحاب سليمان محمد الفالج

كليم أم المؤمنين عائشةبريدة وقراهاعربيم١٠زينب عبدالرحمن محمد الدحمان
كليب٢٩بريدة وقراهاعربيب٧٧زينب علي ابراهيم الزميع

كليم١تحبريدة وقراهاعربيم٥سارة محمد ضيف هللا السيحاني
كليب تح٥بريدة وقراهاعربيب٤٨سحر عبدالعزيز صالح الزهيري

كليب١١بريدة وقراهاعربيب٢٠سعاد عبدهللا حمد المحبوب
كليم١٦بريدة وقراهاعربيث٣شعاع سالم عبدهللا الضبيب

كليب٨بريدة وقراهاعربيث١ بالشقةصفيه محمد علي الفريح
كليم٢٨بريدة وقراهاعربيث٣٧عائشة بدر حمود العتيبي

كليب٦١بريدة وقراهاعربيب٤٧غزواء سعود غالب الحربي
كليب٤٣بريدة وقراهاعربيم٥فاطمة محمد علي الكريديس
كليب٩١بريدة وقراهاعربيب٩تحمنى الحميدي عبدهللا الحربي
كليم٣بريدة وقراهاعربيم٤٥منى سليمان صالح الحندود
كليب٨٧بريدة وقراهاعربيم٢٩منيرة حمدان رباح الحربي

كليب٣٣بريدة وقراهاعربيب٦مها عبدهللا فهد المحيسن
كليب خب الثنيانبريدة وقراهاعربيم٣٧مهاعبدهللا علي المحيميد

كليب الشقة ٣بريدة وقراهاعربيب المليداء االولىنزله فرحان عميشان العنزي
كليم٩بريدة وقراهاعربيث٢٥نوال محمد عبدالعزيز المنصور

كليث٣بريدة وقراهاعربيم١٦نورة عبدهللا محمد القبيشي
كليم أم المؤمنين عائشةبريدة وقراهاعربيث٧نورة ناصر جار هللا الغفيص

كليب٢٩بريدة وقراهاعربيب ٣٦نوف ضافي دليم الحربي
كليب المليداء ٢بريدة وقراهاعربيب الخالدية والعزيزيةنوف عبدالعزيز جزاء الحربي

كليب٧٨بريدة وقراهاعربيب٥١هدى عبدالرحمن محمد المطلق
كليم٥٥بريدة وقراهاعربيث٣هنادي خلف عبيد الرشيدي
كليب٩٠بريدة وقراهاعربيب٧١هند صالح محمد المجحدي

كليم٢بريدة وقراهاعربيث٣تحهيلة ابراهيم مد هللا المرداسي
كليب٨٣بريدة وقراهاعربيث٣٥هيلة صالح سليمان السويد

كليب٣٣بريدة وقراهاعربيم١٦هيلة عبدالرحمن عبدهللا البليهي
كليب٥٣بريدة وقراهاعلومب٨٢نوال رجاء صالح الحربي
كليم ١بريدة وقراهاعلومم ٣٥وفاء يحيى صالح الحربي

كليب١٢بريدة وقراهاعلومم٢تحيدرية عبدهللا سليمان النغيمشي
كليم٥١بريدة وقراهافنيةب٦٨مي عبدهللا محمد الغنام

كليب١٠بريدة وقراهافنيةب٦٦نوال فهد سليمان الخطيب
كليث ٢١بريدة وقراهافيزياءث ٥عواطف عطا خلف الحربي
كليث الخنساءبريدة وقراهافيزياءث ١٨منال عايش طليحان الرشيدي

كليب ٩٥بريدة وقراهافيزياءث ٢١مهاء عبدالعزيز ناصر الدغيري
كليث البصربريدة وقراهاكيمياءث القرعاءالعنود فهد ماجد الحربي

كليث ١٧ بريدة وقراهاكيمياءث ٢٩حياة ضيف هللا عبيد المالكي
يومينجزئيب ٩٣ دمجبريدة وقراهاكيمياءث ٣٢منى عبدهللا فهد العبداللطيف

كليب خب الثنيانبريدة وقراهاكيمياءم ٤٥هناء عبدالعزيز محمد الضبيعي
كليث ٣٢بريدة وقراهاكيمياءث المريدسيهوفاء الفي خلوي الحربي

كليث ٣٧ + م ١٠بريدة وقراهامحضرة مختبر م ٩حصه محمد عثمان السويد
كليث١بريدة وقراهامكتباتب٤١اتوارعلي محمد الرقيعي

كليب٢٥بريدة وقراهامكتباتث٢اسماء وطبان فرحان العنزي
كليب١٩بريدة وقراهامكتباتث١٦حصة فهد خالد العنزي

كليب٢ بالمليداءبريدة وقراهامكتباتث المليداءذيره مليحان طويق الرشيدي
كليب٥ بالشقةبريدة وقراهامكتباتث١ بالشقةسعاد سعدون سماح الرشيدي

صفحة ٥ من ٦



بواقعنوع التكليفالمدرسة المكلف فيهاالقطاعالتخصصالمدرسة األساسيةاالسم
كليب٨٣بريدة وقراهامكتباتث الخنساءسهام ابراهيم عبدالعزيز الدبيخي

كليث١٥بريدة وقراهامكتباتث٢٣شيخة فالح سراح الحربي
كليث٣٢بريدة وقراهامكتباتث٣٥فوزية دليم خالد الحربي

كليث٢٥بريدة وقراهامكتباتث١تحمنى علي سليمان المشوح
كليب٧١بريدة وقراهامكتباتث٩نويرفريح صالح العنزي

كليب٤ الشقةبريدة وقراهامكتباتث٢٧هيال عبدهللا عايض الرشيدي
يومينجزئيث٣٧بريدة وقراهانفسث٤ بريدهالعنود عاصم خالد المطيري
يومينجزئيث٦بريدة وقراهانفسث١٩حنان سويلم ناصر الحربي
ثالث أيامجزئيث ٣ تحفيظ بريدهبريدة وقراهانفسث ١ الطرفيه الشرقيةريم حمد سليمان الرشودي

كليث٢٢بريدة وقراهانفسث١٥شيخه سعود صنهات المطيري
يومينجزئيث١ بالشقهبريدة وقراهانفسث١ المليداءفاطمة علي سداح السهلي

كليث١٦بريدة وقراهانفسث٧مديحه مشعل عبدالرحمن الثقفي
يومينجزئيث١ ضراسبريدة وقراهانفسث١ البصرمنال صالح محمد ال عجي

يومينجزئيث٢٦بريدة وقراهانفسث١  العاقولنوره صالح ابراهيم الشيبان
كلياالبتدائية الثانية عيون الجواءاقتصادمتوسطة عيون الجواءهيا عبدهللا ضويحي الشمري
يومينجزئيثانوية عيون الجواءعيون الجواءحاسب آليمتوسطة غاف الجواءعفاف أحمد عبدالعزيز العيد
كليروضة فاطمة بنت الخطابعيون الجواءرياض أطفالالروضة االولى بعيون الجواءشيمه محمد يوسف المقري

كليروضة فاطمة بنت الخطابعيون الجواءرياض أطفالالروضة االولى بعيون الجواءلطيفة عبدالرحمن ابراهيم االحمد
كليروضة فاطمة بنت الخطابعيون الجواءرياض أطفالالروضة االولى بعيون الجواءوفاء عبدهللا صالح الدخيل

كلياالبتدائية األولىعيون الجواءعربيابتدائية اوثالمنيرة مسعد حيدان الحربي
يومينجزئيثانوية عيون الجواءعيون الجواءكيمياءثانوية أوثالنجوى علي صالح الذييب

صفحة ٦ من ٦


