


التعلٌمً القطاعمدرسة إلى التوجٌةالمدرسة اسمالعملالتخصصاالســـمم

(القصٌم) االسٌاحفكري دمج قبه بفكري دمج قبه بمعلمةنطق تدرٌباتالمعارك محمد عبدهللا أبتهال1

(القصٌم) االسٌاحبقبة الثانٌة االبتدائٌةبقبة الثانٌة االبتدائٌةمعلمةدٌنالغفٌص عبدهللا محمد اسماء2

(القصٌم) االسٌاحباألسٌاح الجعلة متوسطةباألسٌاح الجعلة متوسطةمعلمةتارٌخالعبٌد محمد بن صالح امنه3

(القصٌم) االسٌاحبأبالورود األولى الثانوٌةبأبالورود األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالعتٌبً هلٌل محمد تركٌه4

(القصٌم) االسٌاححنٌظل إبتدائٌةحنٌظل إبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالمطٌري سعد بن عبدالرحمن شرٌفه5

(القصٌم) االسٌاحفهٌد بن بعٌن األولى الثانوٌةفهٌد بن بعٌن األولى الثانوٌةمعلمةمنزلً اقتصادالشعٌبً عبدهللا حمود م6ً

(القصٌم) االسٌاحباألسٌاح البندرٌة متوسطةباألسٌاح البندرٌة متوسطةمعلمةفنٌةالعوض مزٌد بن منصور هدى7

(القصٌم) االسٌاحباألسٌاح الجعلة متوسطةباألسٌاح الجعلة متوسطةمعلمةعربًالعنزي عبدهللا عبدالعزٌز هٌله8

(القصٌم) االسٌاحبقبه االولى المتوسطهبقبه االولى المتوسطهمعلمةدٌنالهوٌرٌنً ابراهٌم عبدهللا ابتهال9

(القصٌم) االسٌاحالجعلة إبتدائٌةالجعلة إبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالرعوجً عبدالرحمن ناصر اسماء10

(القصٌم) االسٌاحبقبة االولى الروضهبقبة االولى الروضهمعلمةأطفال رٌاضالدغمانً عبدهللا علً اشواق11

(القصٌم) االسٌاحبقبه األولى الثانوٌةبقبه األولى الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالحبٌب علً ابراهٌم تسنٌم12

(القصٌم) االسٌاحبقبه األولى الثانوٌةبقبه األولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالرثٌع علً عبٌد حصه13

(القصٌم) االسٌاحبالخصٌبة األولى الثانوٌةبالخصٌبة األولى الثانوٌةمعلمةمنزلً اقتصادالحسن فهد محمد رحاب14

(القصٌم) االسٌاحبقبه األولى الثانوٌةبقبه األولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالعنزي عوض بن مسعد سٌره15

(القصٌم) االسٌاحبضٌدة األولى الثانوٌةبضٌدة األولى الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالحربً زوٌبن بن زبن عائشه16

(القصٌم) االسٌاحضٌدة إبتدائٌةطلحة ابتدائٌةمعلمةعلومالحربً خلف بن نداء عبٌر17

(القصٌم) االسٌاحضٌدة إبتدائٌةضٌدة إبتدائٌةمعلمةدٌنالمبٌرٌك ناصر عبدالرحمن منى18

(القصٌم) االسٌاحبقبه األولى الثانوٌةبقبه األولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالحربً سالم نافع نجالء19

(القصٌم) االسٌاحباألسٌاح الخصٌبة متوسطةباألسٌاح الخصٌبة متوسطةمعلمةدٌنالحربً تركً بن حمود نهله20

(القصٌم) االسٌاحبأبالورود األولى الثانوٌةبأبالورود األولى الثانوٌةمعلمةجغرافٌاالٌحٌى صالح بن عبدالعزٌز هدى21

(القصٌم) االسٌاحبقبه األولى الثانوٌةبقبه األولى الثانوٌةمعلمةجغرافٌاالمطٌري عوٌض بن عبدهللا هدى22

(القصٌم) االسٌاحفكري دمج قبه بفكري دمج قبه بخاصة تربٌة معلمةفكريالفهد سلٌمان سعود أروى23

(القصٌم) البدائعالدحلة متوسطةالدحلة متوسطةمعلمةعربًالمطٌري تمٌران بن حمود أمٌره24

(القصٌم) البدائع(مقررات)بالبدائع الثالثة الثانوٌة(مقررات)بالبدائع الثالثة الثانوٌةمعلمةدٌنالثنٌان صالح بن عبدهللا أسماء25

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة السادسة المتوسطةالبدائع بمحافظة السادسة المتوسطةمعلمةرٌاضٌاتالمطٌري زوٌد بن غازي أمل26

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة الكرٌم القرآن تحفٌظ متوسطةالبدائع بمحافظة الكرٌم القرآن تحفٌظ متوسطةمعلمةعربًالمٌمان سلٌمان عبدهللا ابتسام27

(القصٌم) البدائع(مقررات)بالبدائع الثالثة الثانوٌة(مقررات)بالبدائع الثالثة الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالمزم سلٌمان بن عبدالرحمن اسماء28

(القصٌم) البدائعبالبدائع الثانٌة الثانوٌةبالبدائع الثانٌة الثانوٌةمعلمةدٌنالحربً سعٌد عبدهللا خلود29

(القصٌم) البدائعبالبدائع الثانٌة االبتدائٌةالبدائع بمحافظة الرابعة الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالعرٌنً حسن على رقٌه30

(القصٌم) البدائعبالبدائع األولى الثانوٌةالقبعٌة متوسطةمعلمةدٌنالمطٌري حبٌلٌص سعٌد سامٌه31

(القصٌم) البدائعبالبدائع الثانٌة الروضةبالبدائع الثانٌة الروضةمعلمةأطفال رٌاضالزٌدان محمد ابراهٌم سمٌه32

(القصٌم) البدائع(مقررات)بالبدائع الثالثة الثانوٌة(مقررات)بالبدائع الثالثة الثانوٌةمعلمةدٌنالزغٌبً عبدالرحمن عبدهللا فاطمه33

(القصٌم) البدائع(مقررات)بالبدائع الثالثة الثانوٌةبالبدائع األولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالهوٌرٌنً ناصر عبدهللا مزنه34

(القصٌم) البدائعدهٌماء إبتدائٌةدهٌماء إبتدائٌةمعلمةعربًالحربً مطر فالح مشاعل35

(القصٌم) البدائعالدحلة ابتدائٌةالدحلة ابتدائٌةمعلمةعربًالدهٌمان دهٌمان فهد نوف36

(القصٌم) البدائعبالبدائع الثانٌة الثانوٌةبالبدائع الثانٌة الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالمطٌري عبدالرحمن بن سعود هدى37

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة األولى المتوسطةالبدائع بمحافظة األولى المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالوهٌبً علً محمد رٌا38

(القصٌم) البدائعبعلباء األولى الثانوٌةبعلباء األولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالمطٌري هللا منٌع بن داخل رٌم39

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة األولى المتوسطةالبدائع بمحافظة األولى المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالثنٌان عبدهللا بن صالح رٌم40

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة الثامنة االبتدائٌةالبدائع بمحافظة الثامنة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالزغٌبً سكٌت محمد رٌم41

(القصٌم) البدائععلباء ابتدائٌةعلباء ابتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالعمرو ناصر عبدالعزٌز رٌهام42

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة الخامسة االبتدائٌةالبدائع بمحافظة الخامسة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً بدر بن محمد عهود43

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة السابعة االبتدائٌةالبدائع بمحافظة السابعة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالعٌدي عبدهللا بن محمد عواطف44
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(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة األولى المتوسطةالبدائع بمحافظة األولى المتوسطةمعلمةتارٌخالجسار عبدهللا بن عبدالعزٌز فاطمه45

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة الرابعة الثانوٌةالبدائع بمحافظة الرابعة الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالجلعود عبدهللا بن سلٌمان لماء46

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة السادسة المتوسطةالبدائع بمحافظة الخامسة المتوسطةمعلمةحاسبالحربً كهف بن معٌبد مرٌم47

(القصٌم) البدائع بالبدائع السابعة االبتدائٌةالبدائع بمحافظة الثامنة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالعماش ناصر بن صالح مشاعل48

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة السادسة اإلبتدائٌةالبدائع بمحافظة السادسة اإلبتدائٌةمعلمةكٌمٌاءالحربً سالم فٌحان مشاعل49

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة الرابعة الثانوٌةالبدائع بمحافظة الرابعة الثانوٌةمعلمةحاسبالدخٌل رشٌد عبدالرحمن منى50

(القصٌم) البدائعبالعبدلٌة األولى الثانوٌةبالعبدلٌة األولى الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالمزم سلٌمان بن محمد منى51

(القصٌم) البدائعالبدائع بمحافظة الرابعة الثانوٌةالبدائع بمحافظة الرابعة الثانوٌةمعلمةأحٌاءالوهٌبً محمد بن منصور منٌره52

(القصٌم) البدائعبالبدائع األولى الثانوٌةبالبدائع األولى الثانوٌةمعلمةفٌزٌاءالمطٌري سافر بن عائض موض53ً

(القصٌم) البدائعدهٌماء إبتدائٌةدهٌماء إبتدائٌةمعلمةعربًالحربً حسن بن حمود هند54

(القصٌم) الشماسٌةبالشماسٌة األولى الثانوٌةبالشماسٌة األولى الثانوٌةمعلمةأحٌاءالٌحٌا عثمان ابراهٌم رقٌه55

(القصٌم) الشماسٌةالشماسٌة متوسطةالشماسٌة متوسطةمعلمةدٌنالنوٌصر فهد بن عبدهللا رقٌه56

(القصٌم) الشماسٌةبالنبقٌة األولى الثانوٌةبالنبقٌة األولى الثانوٌةمعلمةاجتماع علمالبلم سعد بن خمٌس بنت اٌمان57

(القصٌم) الشماسٌةبالنبقٌة األولى الثانوٌةبالنبقٌة األولى الثانوٌةمعلمةحاسبالرشٌدي خثالن بن مرٌزٌق ربٌعه58

(القصٌم) الشماسٌةبالنبقٌة االولى المتوسطةبالنبقٌة االولى المتوسطةمعلمةعربًالحربً حماد بن حمود عبٌر59

(القصٌم) الشماسٌةحزم بأم األولى الثانوٌةحزم بأم األولى الثانوٌةمعلمةمنزلً اقتصادالقهٌدان سلٌمان محمد غدٌر60

(القصٌم) الشماسٌةبالشماسٌة الثانٌة االبتدائٌةبالشماسٌة الثانٌة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً هللا  عوض غازي غزوى61

(القصٌم) الشماسٌةبالشماسٌة القران لتحفٌظ االولى االبتدائٌةبالشماسٌة القران لتحفٌظ االولى االبتدائٌةمعلمةعلومالهاللً ابراهٌم نصار نهله62

(القصٌم) الشماسٌةبالربٌعٌة االولى االبتدائٌةبالربٌعٌة االولى االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالمحٌمٌد محٌمٌد علً نوف63

(القصٌم) الشماسٌةبالشماسٌة القران لتحفٌظ االولى االبتدائٌةبالشماسٌة القران لتحفٌظ االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالغانم سلٌمان عبدهللا هدى64

(القصٌم) الشماسٌةبالشماسٌة االولى االبتدائٌةبالشماسٌة االولى االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالضالع حمد محمد هٌام65

(القصٌم) الفوارةبالفوارة االولى الثانوٌةبالفوارة األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالعبدالمنعم فرٌح محمد منٌره66

(القصٌم) الفوارةبالفوارة االولى االبتدائٌةالجدٌدة بالهبٌرٌة االولى االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالقصٌبً حسٌن عبدالرحمن اٌمان67

(القصٌم) الفوارةبمرغان االولى المتوسطةبمرغان األولى المتوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالحربً عوض متعب بدرٌه68

(القصٌم) الفوارةبالنمرٌة االولى الروضةبالنمرٌة االولى الروضهمعلمةأطفال رٌاضالصوٌنع ابراهٌم ناصر منٌره69

(القصٌم) الفوارةبالفوارة االولى الثانوٌةبالفوارة األولى الثانوٌةمعلمةنفس علمالفوزان راشد بن فوزان نجالء70

(القصٌم) الفوارةبالنمرٌة االولى الثانوٌةبالنمرٌة األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالحربً عبٌد خلف نوره71

(القصٌم) الفوارةبالفوارة االولى المتوسطةبالفوارة األولى المتوسطةمعلمةفنٌةالشهرانً مسفر سعد نوره72

(القصٌم) الفوارةبالنمرٌة االولى الثانوٌةبالنمرٌة األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالحربً هذال بن مسعد هند73

(القصٌم) الفوارةالشمالً بالمطٌوي االولى االبتدائٌةالشمالً بالمطٌوي االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالحربً عبدالعزٌز سعود هٌفاء74

(القصٌم) الفوارةبالفوارة االولى الثانوٌةبالفوارة االولى الثانوٌةمعلمةدٌنالمعٌوف احمد عبداللطٌف نوف75

(القصٌم) الفوارةبالجرٌر االولى االبتدائٌةبالجرٌر االولى االبتدائٌةمعلمةتارٌخالطرٌف عبدالرحمن عبدهللا عبٌر76

(القصٌم) الفوارةبالجرٌر االولى االبتدائٌةبالجرٌر االولى االبتدائٌةمعلمةعلومالحربً عبدهللا فالح مها77

(القصٌم) القوارةبالقوارة القرآن لتحفٌظ األولى اإلبتدائٌةبالقوارة القرآن لتحفٌظ األولى اإلبتدائٌةمعلمةدٌنالرشٌد سالم عبدهللا رقٌه78

(القصٌم) القوارةبالقوارة االولى الروضةبالقوارة االولى الروضةمعلمةأطفال رٌاضباحوٌرث عبدالقادر سعٌد فاتن79

(القصٌم) القوارةالترمس بقرائن االولى االبتدائٌةالترمس بقرائن االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالحربً سبٌل نافع مزنه80

(القصٌم) القوارةبالقوارة الثانٌة االبتدائٌةبالقوارة الثانٌة االبتدائٌةمعلمةتارٌخالحربً صنٌتان بن حمود منٌره81

(القصٌم) القوارةٌكلب بفٌضة األولى المتوسطةٌكلب بفٌضة األولى المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالقعدي سالم علً م82ً

(القصٌم) القوارةبالقوارة القرآن لتحفٌظ األولى اإلبتدائٌةبالقوارة القرآن لتحفٌظ األولى اإلبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالحسٌن محمد حسن نداء83

(القصٌم) القوارةٌكلب بفٌضة األولى االبتدائٌةٌكلب بفٌضة األولى االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالسحٌبانً براهٌم عبدالرحمن نوف84

(القصٌم) القوارةباعوٌجات األولى اإلبتدائٌةباعوٌجات األولى اإلبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالمطٌري عوٌض محمد وفاء85

(القصٌم) القوارةٌكلب بفٌضة األولى االبتدائٌةٌكلب بفٌضة األولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالضبٌب محمد عبدهللا اشواق86

(القصٌم) القوارةبالقوارة األولى المتوسطةبالقوارة األولى المتوسطةمعلمةرٌاضٌاتالصطامً فهد علً رٌم87

(القصٌم) القوارةبالقوارة الثانٌة االبتدائٌةبالقوارة الثانٌة االبتدائٌةمعلمةدٌنالحربً عبٌد عابد طفله88
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(القصٌم) القوارةبالقوارة األولى المتوسطةبالقوارة األولى المتوسطةمعلمةفٌزٌاءالحربً عواض حبٌب مزنه89

(القصٌم) القوارةبالصلٌبٌة االولى االبتدائٌةبالصلٌبٌة االولى االبتدائٌةمعلمةعربًالتوٌجري راشد فهد منٌره90

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع األولى الثانوٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع األولى الثانوٌةمعلمةعربًالحربً ٌحى سعد رشاء91

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً والخنقة بضمٌنة االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً والخنقة بضمٌنة االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالحوشانً صالح عبدالرحمن مرٌم92

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالجرذاوٌة األولى المتوسطةالنبهانٌه محافظة فً بالجرذاوٌة األولى المتوسطةمعلمةرٌاضٌاتالحربً ثانً موسى مرٌم93

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع األولى الثانوٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالحربً رافع غازي وضحى94

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع األولى الثانوٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع األولى الثانوٌةمعلمةأحٌاءالرثٌع محمد سلٌمان ابتهال95

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً والسلمات الغضٌاء متوسطةالنبهانٌه محافظة فً والسلمات الغضٌاء متوسطةمعلمةدٌنالعوفً محمد سلٌمان ابتهال96

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً اللهٌب برفاٌع األولى الثانوٌةالنبهانٌه محافظة فً اللهٌب برفاٌع األولى الثانوٌةمعلمةحاسبالغنٌم عقٌل صالح ابتهال97

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌة محافظة فً رشٌد بضلٌع الثانٌة االبتدائٌةالنبهانٌة محافظة فً رشٌد بضلٌع الثانٌة االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالحربً مبارك نٌاف ارٌج98

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً الناصفة متوسطةالنبهانٌه محافظة فً الناصفة متوسطةمعلمةدٌنالصقٌه دخٌل علً بدرٌه99

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً رشٌد بضلٌع االولى االبتدائٌةمعلمةتارٌخالقزالن محمد ابراهٌم بشائر100

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً االسامر ابتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً االسامر ابتدائٌةمعلمةعلومالمطٌري عوٌض رسمً تغرٌد101

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالنبهانٌه األولى الثانوٌةالنبهانٌه محافظة فً بالنبهانٌه األولى الثانوٌةمعلمةعربًالكرٌدٌس عبدهللا فهد تغرٌد102

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً وبدراء بصعٌنٌن االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً وبدراء بصعٌنٌن االولى االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالرتٌق ناصر فواز تهان103ً

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالعامودة االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً بالعامودة االولى االبتدائٌةمعلمةتارٌخالعوده ناصر عبدهللا حصه104

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً الحٌاص أبا ابتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً الحٌاص أبا ابتدائٌةمعلمةدٌنالوهٌبً سلٌمان عبدالعزٌز حنان105

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً االولى االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً شامان بن سالم رحاب106

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً والخنقة بضمٌنة االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً والخنقة بضمٌنة االولى االبتدائٌةمعلمةاجتماعٌاتالوابل صالح عبدالعزٌز رنا107

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً طلح بأبو األولى المتوسطةالنبهانٌه محافظة فً طلح بأبو األولى المتوسطةمعلمةدٌنالمطٌري حزام مثٌب رٌم108

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالصلٌبً األولى الثانوٌةالنبهانٌه محافظة فً بالصلٌبً األولى الثانوٌةمعلمةجغرافٌاالمطٌري جوٌد علٌثه سامٌه109

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالجرذاوٌة االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً بالجرذاوٌة االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالحربً فلٌان عقٌل شاهه110

(القصٌم) النبهانٌةبالنبهانٌة الروضةاألولىبالنبهانٌة الروضةاألولىمعلمةأطفال رٌاضالمرٌبض برجس هللا دخٌل طرٌفه111

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالنبهانٌه األولى الثانوٌةالنبهانٌه محافظة فً بالنبهانٌه األولى الثانوٌةمعلمةمكتباتالحربً محمد عبدهللا لطٌفه112

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالعازمٌة االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً بالعازمٌة االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالبنٌان صالح سلٌمان منى113

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً بالعامودة االولى االبتدائٌةالنبهانٌه محافظة فً بالعامودة االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالحربً سبٌل عاٌض منٌره114

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌه محافظة فً باألسامر األولى المتوسطةالنبهانٌه محافظة فً باألسامر األولى المتوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالجمعة سعد ابراهٌم مهاء115

(القصٌم) النبهانٌةالنبهانٌة محافظة فً بالركنه األولى المتوسطةالنبهانٌه محافظة فً بالركنه األولى المتوسطةمعلمةتارٌخالمحمود صالح حمد نسٌبه116

وقراها برٌدةببرٌدة عشر الحادٌة االبتدائٌةببرٌدة عشر الحادٌة االبتدائٌةمعلمةاجتماعٌاتالشمالً ناصر بن صالح الجوهره117

وقراها برٌدة(مقررات ) بالشقة الثانٌة الثانوٌة(مقررات ) بالشقة الثانٌة الثانوٌةمعلمةاعمال ادارةالعٌد صالح محمد نادٌة118

وقراها برٌدةببرٌدة الثالثة المتوسطةببرٌدة الثالثة المتوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالعتٌق عبدالرحمن محمد منى119

وقراها برٌدةبالشقة الخامسة االبتدائٌةبالشقة الخامسة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالجربوع ناصر عبدهللا فاطمه120

وقراها برٌدةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالفرٌدي فلً بن ناصر بدرٌه121

وقراها برٌدةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الثالثة المتوسطةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الثالثة المتوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالنغٌمشً صالح عبدهللا أمل122

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالفوزان سلٌمان محمد أمل123

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون السادسة االبتدائٌةببرٌدة والعشرون السادسة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالفرٌدي فالح متعب منٌفه124

وقراها برٌدةببرٌدة والثالثون التاسعة االبتدائٌةببرٌدة والثالثون التاسعة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالحربً حجر بن عفاس ملحه125

وقراها برٌدةببرٌدة القران لتحفٌظ الثالثة االبتدائٌةببرٌدة القران لتحفٌظ الثالثة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالرشودي سلٌمان صالح منى126

وقراها برٌدةببرٌدة الخمسون المتوسطةببرٌدة الخمسون المتوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالوشمً سالم بن صالح رشاء127

وقراها برٌدةمقررات نظام عشر الثامنة الثانوٌةمقررات نظام عشر الثامنة الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالمحٌمٌد عبدهللا محمد هدى128

وقراها برٌدةببرٌدة األربعون و الثالثة المتوسطةببرٌدة األربعون و الثالثة المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالعبٌد ابراهٌم محمد أمل129

وقراها برٌدةببرٌدة العشرون و الثالثة الثانوٌةببرٌدة العشرون و الثالثة الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالعقاب عبدالرحمن بن حمود منال130

وقراها برٌدةبالحمــر االولى اإلبتدائٌةبالحمــر االولى اإلبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالحربً فرٌح راضً مشاعل131

وقراها برٌدةببرٌدة الخامسة المتوسطةببرٌدة الخامسة المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالنقٌدان ابراهٌم بن محمد ماجده132
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وقراها برٌدةببرٌدة والسبعون الحادٌة االبتدائٌةببرٌدة والسبعون الحادٌة االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالفراج عبدالرحمن محمد مجد133

وقراها برٌدةبالملٌداء األولى الثانوٌةبالملٌداء األولى الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالرشٌدي مسعود مطٌع بدرٌه134

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الرابعة االبتدائٌةببرٌدة عشرة الرابعة االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالرشٌدي سمران محمد تركٌه135

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الحادٌة المتوسطةببرٌدة والعشرون الحادٌة المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالحربً مطلق الفى عواطف136

وقراها برٌدةببرٌدة االربعون المتوسطهببرٌدة االربعون المتوسطهمعلمةإنجلٌزيالعنزي مٌاح بن فٌاض رٌم137

وقراها برٌدةببرٌدة ثنٌان خب متوسطةببرٌدة ثنٌان خب متوسطةمعلمةإنجلٌزيالبقٌشً عبدهللا بن عبدالرحمن مارٌه138

وقراها برٌدةبضراس األولى الثانوٌةبضراس األولى الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالسحٌم عبدالرحمن سلٌمان مهاء139

وقراها برٌدةببرٌدة والستون التاسعة االبتدائٌةببرٌدة والستون التاسعة االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالحربً مهدي نزال هدى140

وقراها برٌدةبالملٌداء األولى الثانوٌةبالملٌداء األولى الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالرقٌبه محمد بن عبدالعزٌز اٌناس141

وقراها برٌدةببرٌدة واالربعون السادسة االبتدائٌةببرٌدة واالربعون السادسة االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالشمري حمد فواز غٌاس142

وقراها برٌدةببرٌدة العشرون و الثالثة المتوسطةببرٌدة العشرون و الثالثة المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالشبل حسنً بن محمد فوزٌه143

وقراها برٌدةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الرابعه المتوسطةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الرابعه المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالنوٌصر علً ناصر لٌال144

وقراها برٌدة(مقررات ) بالشقة الثانٌة الثانوٌة(مقررات ) بالشقة الثانٌة الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالحجٌالن عبدالكرٌم بن حمد منٌره145

وقراها برٌدةوالثالثون السابعة الثانوٌةوالثالثون السابعة الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالحربً عطاهللا عوض شاهه146

وقراها برٌدةببرٌدة الثالثون المتوسطةببرٌدة الثالثون المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالرشٌدي مرزوق عوده جوزاء147

وقراها برٌدةمقررات نظام عشر الثامنة الثانوٌةمقررات نظام عشر الثامنة الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالربدي سلٌمان بن محمد البندري148

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون السادسة المتوسطةببرٌدة والعشرون السادسة المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالحربً الجضعً مناور فوزٌه149

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الحادٌة المتوسطةببرٌدة والعشرون الحادٌة المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالحنٌشل عبدالعزٌز سلٌمان عفاف150

وقراها برٌدةببرٌدة الخمسون المتوسطةببرٌدة الخمسون المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالغفٌص ابراهٌم محمد فاتن151

وقراها برٌدةببرٌدة واالربعون الرابعة االبتدائٌةببرٌدة واالربعون الرابعة االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالغنٌم سلٌمان بن محمد لٌل152ً

وقراها برٌدةببرٌدة االربعون المتوسطهببرٌدة االربعون المتوسطهمعلمةإنجلٌزيالفهٌد عبدالعزٌز بن عبدهللا وفاء153

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الخامسة االبتدائٌةببرٌدة والعشرون الخامسة االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالصبٌحً عبدالكرٌم بن فهد موض154ً

وقراها برٌدةبضراس األولى الثانوٌةبضراس األولى الثانوٌةمعلمةأحٌاءالسوٌد محمد بن عبدالرحمن منٌره155

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون السادسة الثانوٌةببرٌدة والعشرون السادسة الثانوٌةمعلمةأحٌاءالرشٌدي طوٌق ملٌحان بخت156

وقراها برٌدةبالغماس االولى االبتدائٌةبالغماس االولى االبتدائٌةمعلمةأحٌاءالقبٌسً سلٌمان بن محمد رٌم157

وقراها برٌدةبالعاقول األولى الثانوٌةبالعاقول األولى الثانوٌةمعلمةأحٌاءالضوٌان عبدهللا سلٌمان هٌله158

وقراها برٌدةببرٌدة العشرون و الثالثة المتوسطةببرٌدة العشرون و الثالثة المتوسطةمعلمةأحٌاءالرشٌدي سلمان بن سعدي عواطف159

وقراها برٌدة(مقررات ) والثالثون الحادٌة الثانوٌة(مقررات ) والثالثون الحادٌة الثانوٌةمعلمةأحٌاءالمطٌري مسلم شعٌفان حصه160

وقراها برٌدة(مقررات ) بالشقة الثانٌة الثانوٌة(مقررات ) بالشقة الثانٌة الثانوٌةمعلمةأحٌاءالرشٌدي نجاء بن زوٌد زوداء161

وقراها برٌدةببرٌدة القران لتحفٌظ الثامنة االبتدائٌةببرٌدة القران لتحفٌظ الثامنة االبتدائٌةمعلمةتارٌخالدلٌالن سلٌمان محمد مزنه162

وقراها برٌدةببرٌدة ضراس متوسطةببرٌدة ضراس متوسطةمعلمةتارٌخالنصٌان سلٌمان عبدالعزٌز لولوه163

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الرابعة االبتدائٌةببرٌدة عشرة الرابعة االبتدائٌةمعلمةتارٌخالشومر عثمان ابراهٌم عبٌر164

وقراها برٌدةببرٌدة األربعون و الثالثة المتوسطةببرٌدة األربعون و الثالثة المتوسطةمعلمةتارٌخالخمٌس علً بن عبدالكرٌم هنادي165

وقراها برٌدة(مقررات)ببرٌدة والثالثون الرابعة الثانوٌة(مقررات)ببرٌدة والثالثون الرابعة الثانوٌةمعلمةتارٌخالرشٌدي فرٌح محمد مدٌحه166

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الثانٌة المتوسطةببرٌدة عشرة الثانٌة المتوسطةمعلمةتارٌخالمطلق مطلق محمد هدى167

وقراها برٌدة(مقررات ) والثالثون الحادٌة الثانوٌة(مقررات ) والثالثون الحادٌة الثانوٌةمعلمةتارٌخالدبٌخى سلٌمان عبدهللا لٌلى168

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الثانٌة المتوسطةببرٌدة عشرة الثانٌة المتوسطةمعلمةتارٌخالصقعبً حمد بن عبدالرحمن مها169

وقراها برٌدةببرٌدة والثالثون الثانٌة الثانوٌةببرٌدة والثالثون الثانٌة الثانوٌةمعلمةجغرافٌاالسعوي عبدهللا بن سلٌمان نادٌه170

وقراها برٌدةبالملٌداء األولى الثانوٌةبالملٌداء األولى الثانوٌةمعلمةجغرافٌاالحمٌده حمد ناصر هند171

وقراها برٌدةببرٌدة والسبعون الحادٌة االبتدائٌةببرٌدة والسبعون الحادٌة االبتدائٌةمعلمةجغرافٌاالخضٌر هللا عبد ناصر هدى172

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةمعلمةحاسبالعجالن ابراهٌم عبدهللا اٌمان173

وقراها برٌدةببرٌدة العاشرة المتوسطةببرٌدة العاشرة المتوسطةمعلمةحاسبالحمود عبدهللا حمود رٌم174

وقراها برٌدة(مقررات) ببرٌدة الثانٌة الثانوٌة(مقررات) ببرٌدة الثانٌة الثانوٌةمعلمةحاسبالبطً علً سلٌمان مشاعل175

وقراها برٌدةبضراس األولى الثانوٌةبضراس األولى الثانوٌةمعلمةحاسبالناجم عبدهللا بن محمد عبٌر176
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وقراها برٌدةالسفلى بالشقة األولى المتوسطةالسفلى بالشقة األولى المتوسطةمعلمةحاسبالعازمً جبٌر بن عبدالرحمن فاطمه177

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الحادٌة المتوسطةببرٌدة والعشرون الحادٌة المتوسطةمعلمةحاسبالدخٌل زٌد عبدهللا نهى178

وقراها برٌدة(مقررات) ببرٌده الخامسة الثانوٌة(مقررات) ببرٌده الخامسة الثانوٌةمعلمةحاسبالمقبل عبدالرحمن عبدالعزٌز هٌله179

وقراها برٌدةببرٌدة واألربعون التاسعة المتوسطةببرٌدة واألربعون التاسعة المتوسطةمعلمةحاسبالصقعوب عبدهللا بن حمد نوره180

وقراها برٌدةببرٌدة الثالثة المتوسطةببرٌدة الثالثة المتوسطةمعلمةحاسبالجهنى حماد حمدان رانٌا181

وقراها برٌدةببرٌدة السادسة المتوسطةببرٌدة السادسة المتوسطةمعلمةحاسبابوقرٌحه حمود نائف رنا182

وقراها برٌدةببرٌدة واالربعون الحادٌة المتوسطةببرٌدة واالربعون الحادٌة المتوسطةمعلمةحاسبالصمعانً محمد صالح مرام183

وقراها برٌدةببرٌدة ثنٌان خب متوسطةببرٌدة ثنٌان خب متوسطةمعلمةحاسبالمحٌمٌد عبدهللا بن سلٌمان منٌره184

وقراها برٌدةببرٌدة القران لتحفٌظ الخامسة االبتدائٌةببرٌدة القران لتحفٌظ الخامسة االبتدائٌةمعلمةدٌنالمقبل علً عبدالرحمن زٌنب185

وقراها برٌدةببرٌدة العاشرة المتوسطةببرٌدة العاشرة المتوسطةمعلمةدٌنالٌحً عبدهللا بن سلٌمان أسماء186

وقراها برٌدةبالملٌداء األولى الثانوٌةبالملٌداء األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالرشٌدي مهناء بن مصلح عاٌشه187

وقراها برٌدةببرٌدة والثمانون الثانٌة االبتدائٌةببرٌدة والثمانون الثانٌة االبتدائٌةمعلمةدٌنالعبوش عبدهللا موسى مرزوقة188

وقراها برٌدةببرٌدة واألربعون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة واألربعون الثامنة االبتدائٌةمعلمةدٌنالحصان عثمان محمد هدى189

وقراها برٌدةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الخامسة المتوسطةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الخامسة المتوسطةمعلمةدٌنالتوٌجري خضٌر بن غدٌر نوره190

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةمعلمةدٌنالرواف عبدهللا على قماشه191

وقراها برٌدةببرٌدة التسعون االبتدائٌةببرٌدة التسعون االبتدائٌةمعلمةدٌنالرباح عبدهللا علً م192ً

وقراها برٌدةببرٌدة السادسة المتوسطةببرٌدة السادسة المتوسطةمعلمةدٌنالوزان ابرهٌم عبدهللا بدرٌه193

وقراها برٌدةببرٌدة والستون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة والستون الثامنة االبتدائٌةمعلمةدٌنالدبٌبً عبدهللا علً هدى194

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الثامنة المتوسطةببرٌدة والعشرون الثامنة المتوسطةمعلمةدٌنالمحطب عبدهللا صالح هدى195

وقراها برٌدةبالغماس االولى االبتدائٌةبالغماس االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالدبٌخً سلٌمان بن محمد بدرٌه196

وقراها برٌدةببرٌدة الثالثون الثانوٌةببرٌدة الثالثون الثانوٌةمعلمةدٌنالمقبل محمد مقبل ماجده197

وقراها برٌدةببرٌدة عشر الحادٌة االبتدائٌةببرٌدة عشر الحادٌة االبتدائٌةمعلمةدٌنالطوٌان زاٌد عبدهللا بدرٌه198

وقراها برٌدةالمتوسط القسم-للموهوبات عنها هللا رضً عائشة المؤمنٌن أمالمتوسط القسم-للموهوبات عنها هللا رضً عائشة المؤمنٌن أممعلمةدٌنالحربً علً عبٌدهللا سهام199

وقراها برٌدةببرٌدة والستون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة والستون الثامنة االبتدائٌةمعلمةدٌنالمحٌمٌد محمد علً مزنه200

وقراها برٌدةببرٌدة االربعون المتوسطهببرٌدة االربعون المتوسطهمعلمةدٌنالجربوع سلٌمان ناصر منال201

وقراها برٌدةبرٌدة فً الكرٌم القران لتحفٌظ الرابعة الثانوٌةبرٌدة فً الكرٌم القران لتحفٌظ الرابعة الثانوٌةمعلمةدٌنالتوٌجري ابراهٌم صالح امل202

وقراها برٌدةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةمعلمةدٌنالحربً هلٌل محمد شرٌفه203

وقراها برٌدةببرٌدة والخمسون الثالثة االبتدائٌةببرٌدة والخمسون الثالثة االبتدائٌةمعلمةدٌنالحربً سالم سلمان بدرٌه204

وقراها برٌدةببرٌدة الملٌداء متوسطةببرٌدة الملٌداء متوسطةمعلمةدٌنالتوٌجري عبدهللا علً دالل205

وقراها برٌدةببرٌدة واألربعون التاسعة المتوسطةببرٌدة واألربعون التاسعة المتوسطةمعلمةدٌنالتوٌجري عبدهللا محمد لولوة206

وقراها برٌدة(االبتدائً القسم)النور معهد(االبتدائً القسم)النور معهدمعلمةدٌنالحربً رغٌان عبدهللا حسناء207

وقراها برٌدةببرٌدة العاقول متوسطةببرٌدة العاقول متوسطةمعلمةدٌنالعجالن سلٌمان عبدالعزٌز لولوه208

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الخامسة االبتدائٌةببرٌدة عشرة الخامسة االبتدائٌةمعلمةدٌنالسوٌد عبدهللا بن محمد والء209

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الخامسة المتوسطةببرٌدة عشرة الخامسة المتوسطةمعلمةدٌنالمحٌمٌد عبدهللا جارهللا منٌره210

وقراها برٌدة( وسلم علٌه هللا صلى) محمد بنت زٌنب روضة( وسلم علٌه هللا صلى) محمد بنت زٌنب روضةمعلمةأطفال رٌاضٌحٌان بن سعد بن صالح منى211

وقراها برٌدةببرٌدة عشر الثانٌة الروضةببرٌدة عشر الثانٌة الروضةمعلمةأطفال رٌاضالعجاجً عبدالرحمن صالح فرح212

وقراها برٌدةببرٌدة عشر السادسة الروضةببرٌدة عشر السادسة الروضةمعلمةأطفال رٌاضالفراج الرحمن عبد سلٌمان شذا213

وقراها برٌدةالملٌداء روضةالملٌداء روضةمعلمةأطفال رٌاضالعتٌبً هللا  ضٌف مزنان غاده214

وقراها برٌدةعنها هللا رضى سفٌان أبى بنت رملة المؤمنٌن أم روضةعنها هللا رضى سفٌان أبى بنت رملة المؤمنٌن أم روضةمعلمةأطفال رٌاضالشهري صالح بن علً رٌسه215

وقراها برٌدةببرٌدة عشر السادسة الروضةببرٌدة عشر السادسة الروضةمعلمةأطفال رٌاضالفاٌزي محمد بن عبدالرحمن حصه216

وقراها برٌدةبالبصر األولى الروضةبالبصر األولى الروضةمعلمةأطفال رٌاضالشاوي عبدهللا تركً نورة217

وقراها برٌدة( وسلم علٌه هللا صلى) محمد بنت زٌنب روضة( وسلم علٌه هللا صلى) محمد بنت زٌنب روضةمعلمةأطفال رٌاضالظالع محمد سلٌمان موض218ً

وقراها برٌدةببرٌدة الخامسة الروضةببرٌدة الخامسة الروضةمعلمةأطفال رٌاضالجلعود ابراهٌم سلٌمان شوق219

وقراها برٌدةببرٌدة عشر الخامسة الروضةببرٌدة عشر الخامسة الروضةمعلمةأطفال رٌاضالفراج الرحمن عبد سلٌمان تماضر220
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وقراها برٌدة(مقررات) ببرٌده الخامسة الثانوٌة(مقررات) ببرٌده الخامسة الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالحمود صالح بن ناصر أسماء221

وقراها برٌدةببرٌدة الغماس متوسطةببرٌدة الغماس متوسطةمعلمةرٌاضٌاتالقرنً سعد عبدهللا شرٌفه222

وقراها برٌدةببرٌدة واالربعون الحادٌة المتوسطةببرٌدة واالربعون الحادٌة المتوسطةمعلمةرٌاضٌاتالحربً عبٌد عابد علٌا223

وقراها برٌدةببرٌدة والثمانون الثانٌة االبتدائٌةببرٌدة والثمانون الثانٌة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالعوفً راشد محمد اسماء224

وقراها برٌدةبالقرعاء األولى الثانوٌةبالقرعاء األولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالعٌاف محمد بن صالح نوره225

وقراها برٌدةببرٌدة القرعاء متوسطةببرٌدة القرعاء متوسطةمعلمةرٌاضٌاتالفاٌزي محمد بن علً حصه226

وقراها برٌدةببرٌدة القران لتحفٌظ الخامسة االبتدائٌةببرٌدة القران لتحفٌظ الخامسة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالضوٌان محمد صالح سحر227

وقراها برٌدةببرٌدة السابعة الثانوٌةببرٌدة السابعة الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالمبٌرٌك صالح عبدهللا ارٌج228

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالمحسن عبدالعزٌز بن عبدهللا منٌره229

وقراها برٌدةببرٌدة القران لتحفٌظ السادسة االبتدائٌةببرٌدة القران لتحفٌظ السادسة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالنقٌدان عبدالعزٌز صالح عواطف230

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالعنزي فرحان متعب منٌفه231

وقراها برٌدةببرٌدة واالربعون الرابعة االبتدائٌةببرٌدة واالربعون الرابعة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالعنزي سعود صالح منٌره232

وقراها برٌدةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالحربً محمد حمدان عبٌر233

وقراها برٌدةخوٌلد بنت خدٌجة ابتدائٌةخوٌلد بنت خدٌجة ابتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالسعوي علً عبدالكرٌم دالل234

وقراها برٌدةببرٌدة األربعون و الخامسة المتوسطةببرٌدة األربعون و الخامسة المتوسطةمعلمةرٌاضٌاتالمبٌرٌك علً بن محمد تهان235ً

وقراها برٌدةببرٌدة والستون الرابعة االبتدائٌةببرٌدة والستون الرابعة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالحربً عٌاد بن سالم دالل236

وقراها برٌدةسمعً عوق والتسعون الثالثة االبتدائٌةسمعً عوق والتسعون الثالثة االبتدائٌةمعلمةسمعًالنعٌم حسٌن بن مشاري بدور237

وقراها برٌدة(مقررات نظام ) عشر السادسة الثانوٌة(مقررات نظام ) عشر السادسة الثانوٌةمعلمةعربًالخرٌف صالح بن سلٌمان رحاب238

وقراها برٌدةببرٌدة والثمانون الخامسة االبتدائٌةببرٌدة والثمانون الخامسة االبتدائٌةمعلمةعربًالربدي فهد ابراهٌم خلود239

وقراها برٌدةبالشقة القران لتحفٌظ االولى االبتدائٌةبالشقة القران لتحفٌظ االولى االبتدائٌةمعلمةعربًالزغٌبً ابراهٌم محمد وفاء240

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الرابعة الثانوٌةببرٌدة والعشرون الرابعة الثانوٌةمعلمةعربًاالسمري سعٌد عبدهللا عائشه241

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةمعلمةعربًالعجاجً محمد ابراهٌم امل242

وقراها برٌدةببرٌدة والخمسون الخامسة االبتدائٌةببرٌدة والخمسون الخامسة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً بالود عبدالرحمن رازان243

وقراها برٌدةببرٌدة القران لتحفٌظ الثامنة االبتدائٌةببرٌدة القران لتحفٌظ الثامنة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً كلٌب صنٌتان مهاء244

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الرابعة الثانوٌةببرٌدة والعشرون الرابعة الثانوٌةمعلمةعربًالحربً مفرج صالح هٌفاء245

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الرابعة الثانوٌةببرٌدة عشرة الرابعة الثانوٌةمعلمةعربًالحربً محمد بن سعود عبٌر246

وقراها برٌدةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةبرٌدة والستون الحادٌة االبتدائٌةمعلمةعربًالعرمانً عتٌق سبٌل مندٌله247

وقراها برٌدةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الثانٌة الثانوٌةببرٌدة الكرٌم القرآن لتحفٌظ الثانٌة الثانوٌةمعلمةعربًالعبٌدان عبدهللا بن فهد منٌره248

وقراها برٌدةببرٌدة والستون الخامسة االبتدائٌةببرٌدة والستون الخامسة االبتدائٌةمعلمةعربًالسبٌعً عبدالمحسن فهد اسماء249

وقراها برٌدة(مقررات)ببرٌدة والثالثون الرابعة الثانوٌة(مقررات)ببرٌدة والثالثون الرابعة الثانوٌةمعلمةعربًالفوزان محمد بن عبدهللا وفاء250

وقراها برٌدةبالملٌداء الثانٌة االبتدائٌةبالملٌداء الثانٌة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً جزاء عبدالعزٌز نوف251

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الثامنة المتوسطةببرٌدة والعشرون الثامنة المتوسطةمعلمةعربًالقفاري ابراهٌم بن جربوع رحاب252

وقراها برٌدةبالملٌداء االولى االبتدائٌةبالملٌداء االولى االبتدائٌةمعلمةعربًالنجران محمد بن عثمان دالل253

وقراها برٌدةببرٌدة والخمسون الثالثة االبتدائٌةببرٌدة والخمسون الثالثة االبتدائٌةمعلمةعربًالوابلً عبدهللا بن عبدالرحمن بدرٌه254

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة والعشرون الثامنة االبتدائٌةمعلمةعربًالصعب فهد بن مشاري نوف255

وقراها برٌدةمقررات نظام عشر الثامنة الثانوٌةمقررات نظام عشر الثامنة الثانوٌةمعلمةعربًالعتٌبً مطلق زاٌد ساره256

وقراها برٌدةبالملٌداء الثانٌة االبتدائٌةبالملٌداء الثانٌة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً جالل دعٌع فاطمه257

وقراها برٌدةببرٌدة العاقول متوسطةببرٌدة العاقول متوسطةمعلمةعربًالعٌاف سلٌمان بن محمد مشاعل258

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الرابعة الثانوٌةببرٌدة عشرة الرابعة الثانوٌةمعلمةعربًالعجالن علً عبدالرحمن لمٌاء259

وقراها برٌدةعسٌالن ابتدائٌةعسٌالن ابتدائٌةمعلمةعربًالحربً محارب بن خلٌف سلطانه260

وقراها برٌدةببرٌدة واالربعون الثانٌة االبتدائٌةببرٌدة واالربعون الثانٌة االبتدائٌةمعلمةعلومالعنزي هندي بن موسى هدى261

وقراها برٌدة(فكري)الكرٌم القرآن لتحفٌظ الرابعة الثانوٌة(فكري)الكرٌم القرآن لتحفٌظ الرابعة الثانوٌةمعلمةفكريالضالع علً سلٌمان لولوه262

وقراها برٌدةفكري تربٌه عشر الحادٌة االبتدائٌهفكري تربٌه عشر الحادٌة االبتدائٌهمعلمةفكريالرمٌان عبدالعزٌز صالح لولوه263

وقراها برٌدةببرٌدة واألربعون الثامنة االبتدائٌةببرٌدة واألربعون الثامنة االبتدائٌةمعلمةفنٌةالرشٌدي حوٌشان بن طماح مرٌم264
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وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون السابعه المتوسطهببرٌدة والعشرون السابعه المتوسطهمعلمةفٌزٌاءالحربً خلوي بن الفً عواطف265

وقراها برٌدةببرٌدة البصر متوسطةببرٌدة البصر متوسطةمعلمةفٌزٌاءالسلٌم صالح بن ابراهٌم رحاب266

وقراها برٌدةبالعاقول األولى الثانوٌةبالعاقول األولى الثانوٌةمعلمةفٌزٌاءالموسى حمد بن رشٌد هدى267

وقراها برٌدةببرٌدة واالربعون الحادٌة المتوسطةببرٌدة واالربعون الحادٌة المتوسطةمعلمةفٌزٌاءالحربً محمد معٌبد نشمٌه268

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةببرٌدة والعشرون الحادٌة الثانوٌةمعلمةكٌمٌاءالحربً قبالن بن عبدهللا منال269

وقراها برٌدةببرٌدة والثالثون الثانٌة الثانوٌةببرٌدة والثالثون الثانٌة الثانوٌةمعلمةكٌمٌاءالصمعانً عبدالكرٌم سلٌمان هند270

وقراها برٌدة(مقررات نظام ) عشر السادسة الثانوٌة(مقررات نظام ) عشر السادسة الثانوٌةمعلمةكٌمٌاءالحربً محسن بن سعود منٌره271

وقراها برٌدةببرٌدة والثالثون الثانٌة الثانوٌةببرٌدة والثالثون الثانٌة الثانوٌةمعلمةمكتباتابالخٌل عبدالعزٌز بن محمد نوره272

وقراها برٌدةببرٌدة عشرة الحادٌة الثانوٌةببرٌدة عشرة الحادٌة الثانوٌةمعلمةمكتباتالحمٌدان صالح محمد البندري273

وقراها برٌدةمقررات نظام الثامنة الثانوٌةمقررات نظام الثامنة الثانوٌةمعلمةمكتباتالراشد سلٌمان محمد هند274

وقراها برٌدة(مقررات) ببرٌدة الثانٌة الثانوٌة(مقررات) ببرٌدة الثانٌة الثانوٌةمعلمةمكتباتالعنزي فرحان وطبان أسماء275

وقراها برٌدة(مقررات ) والثالثون الحادٌة الثانوٌة(مقررات ) والثالثون الحادٌة الثانوٌةمعلمةمكتباتالدبٌخً سلٌمان صالح تهان276ً

وقراها برٌدة(مقررات) ببرٌدة الثانٌة الثانوٌة(مقررات) ببرٌدة الثانٌة الثانوٌةمعلمةمكتباتالعنزي فرحان وطبان أسماء277

وقراها برٌدةببرٌدة والخمسون الخامسة االبتدائٌةببرٌدة الثانٌة اإلبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالحمٌضً صالح عبدهللا نهاد278

وقراها برٌدةببرٌدة والعشرون الخامسة الثانوٌةببرٌدة والعشرون الخامسة الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالعجاجً سلٌمان صالح شوق279

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض اللغفٌة متوسطةالخبراء برٌاض اللغفٌة متوسطةمعلمةإنجلٌزيالسالمً فوران بن غازي العنود280

(القصٌم) الخبراء رٌاضباللغفٌة األولى الثانوٌةباللغفٌة األولى الثانوٌةمعلمةأحٌاءالدخٌل علً بن محمد روان281

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالحربً رجاء فالح شرٌفه282

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةمعلمةدٌنالوهٌبً منصور بن عبدهللا عائشه283

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالخبراء الكرٌم القرآن تحفٌظ متوسطةبالخبراء الكرٌم القرآن تحفٌظ متوسطةمعلمةعربًالقرٌش صالح محمد مزنه284

(القصٌم) الخبراء رٌاضباللغفٌة األولى الثانوٌةباللغفٌة األولى الثانوٌةمعلمةأحٌاءالعتٌق صالح بن علً ندى285

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالذٌبٌة االولى االبتدائٌةبالذٌبٌة االولى االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً جدٌع جلوي نوره286

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةمعلمةاجتماعٌاتالحربً عزوان جلعود نوف287

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الذٌبٌة متوسطةالخبراء برٌاض الذٌبٌة متوسطةمعلمةفنٌةالعاٌد عبدهللا بن علً اسماء288

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالسٌح األولى الثانوٌةبالسٌح األولى الثانوٌةمعلمةاجتماع علمالعبدهللا عٌسى بن مبارك باسمه289

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الذٌبٌة متوسطةالخبراء برٌاض الذٌبٌة متوسطةمعلمةإنجلٌزيالعزاز حمد ابراهٌم بشرى290

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض األولى المتوسطةالخبراء برٌاض األولى المتوسطةمعلمةدٌنالثنٌان عبدهللا صالح حصه291

(القصٌم) الخبراء رٌاضالمصك متوسطةالمصك متوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالعرٌنً عبٌد محٌمٌد حصه292

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالدلٌمٌة األولى الثانوٌةبالدلٌمٌة األولى الثانوٌةمعلمةعربًالشاٌع براهٌم عبدالرحمن حنان293

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الثالثة االبتدائٌةالخبراء برٌاض الثالثة االبتدائٌةمعلمةعربًالسدرانً علً بن محمد خلود294

(القصٌم) الخبراء رٌاضالحمر بشعٌب االولى االبتدائٌةالحمر بشعٌب االولى االبتدائٌةمعلمةرٌاضٌاتالعوفً خلٌف معتق ذٌره295

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالخبراء الكرٌم القرآن تحفٌظ متوسطةبالخبراء الكرٌم القرآن تحفٌظ متوسطةمعلمةدٌنالخرٌجً عبدهللا ابراهٌم رحاب296

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الثانٌة المتوسطةالخبراء برٌاض الثانٌة المتوسطةمعلمةإنجلٌزيالعرٌنً حسن سلٌمان رهام297

(القصٌم) الخبراء رٌاضباللغفٌة االولى االبتدائٌةباللغفٌة االولى االبتدائٌةمعلمةعلومالحربً محمد سعد رٌم298

(القصٌم) الخبراء رٌاضبعطً األولى الثانوٌةبعطً األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالرثٌع علً صالح زٌنب299

(القصٌم) الخبراء رٌاض(مقررات) الخبراء رٌاض بمحافظة االولى الثانوٌة(مقررات) الخبراء رٌاض بمحافظة االولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالدواس سلٌمان بن عبدهللا سهٌر300

(القصٌم) الخبراء رٌاضباللغفٌة االولى الثانوٌةباللغفٌة األولى الثانوٌةمعلمةفٌزٌاءالوهٌبً محمد سلٌمان عبٌر301

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض اللغفٌة متوسطةالخبراء برٌاض اللغفٌة متوسطةمعلمةدٌنالحربً عبدالهادي مطر عزٌزه302

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الثانٌة الثانوٌةالخبراء برٌاض الثانٌة الثانوٌةمعلمةمنزلً اقتصادالسلٌم عبدهللا محمد غاده303

(القصٌم) الخبراء رٌاضبعطً األولى الثانوٌةبعطً األولى الثانوٌةمعلمةجغرافٌاالسحٌبانً عمر عبدهللا فاطمه304

(القصٌم) الخبراء رٌاضبثادج األولى الثانوٌةبثادج األولى الثانوٌةمعلمةعربًالحربً صنهات منور فرٌده305

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةالخبراء برٌاض الثانٌة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً باجح متعب فوزٌه306

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالخبراء االولى االبتدائٌةبالخبراء االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالفرحان سلٌمان صالح مرام307

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض عطاء متوسطةالخبراء برٌاض عطاء متوسطةمعلمةعربًالحربً سالم مناحً مرٌم308
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(القصٌم) الخبراء رٌاضبالبتراء االولى االبتدائٌةبالبتراء االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالقرٌشً صالح بن محمد منٌره309

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالذٌبٌة الثانٌة االبتدائٌةبالذٌبٌة الثانٌة االبتدائٌةمعلمةعربًالحربً غازي بندر منٌفه310

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالقرٌن االولى االبتدائٌةبالقرٌن االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالعوفً خلٌف معتق مهٌظه311

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض الكرٌم القرآن لتحفٌظ األولى الثانوٌةالخبراء برٌاض الكرٌم القرآن لتحفٌظ األولى الثانوٌةمعلمةحاسبالسحٌبانى ابراهٌم بن عبدالرحمن مواهب312

(القصٌم) الخبراء رٌاض(مقررات) الخبراء رٌاض بمحافظة االولى الثانوٌة(مقررات) الخبراء رٌاض بمحافظة االولى الثانوٌةمعلمةاجتماع علمالحربً ماطر بطً نوال313

(القصٌم) الخبراء رٌاضالخبراء برٌاض األولى المتوسطةالخبراء برٌاض األولى المتوسطةمعلمةتارٌخالعبداللطٌف فهد عبدهللا هند314

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالذٌبٌة األولى الثانوٌةبالذٌبٌة األولى الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالحربً محمد فرٌح وضحى315

(القصٌم) الخبراء رٌاضبالخبراء االولً الحكومٌه الروضةبالخبراء االولً الحكومٌه الروضةمعلمةأطفال رٌاضالحربً هللا دخٌل سعٌد نوره316

(القصٌم) الصقور عقلةالغربٌة بالطرفٌة األولى الثانوٌةالغربٌة بالطرفٌة األولى الثانوٌةمعلمةمنزلً اقتصادالعبدان زٌد بن حمد اٌمان317

(القصٌم) الصقور عقلةعقاب عمائر ابتدائٌةالعقاب عمائر ابتدائٌةمعلمةدٌناللحٌدان علً بن عبدالعزٌز باسمه318

(القصٌم) الصقور عقلةالرٌشٌة فٌضة ابتدائٌةالغربٌة بالطرفٌة األولى الثانوٌةمعلمةتارٌخالجناع االحمد احمد بن عبدهللا خلود319

(القصٌم) الصقور عقلة أمباري متوسطةالصقور بعقلة أمباري متوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالشمرى فالح بن سلٌمان سهام320

(القصٌم) الصقور عقلة الغربٌة الطرفٌة ثانوٌةالغربٌة بالطرفٌة األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالعبدالواحد صالح عبدهللا شذى321

(القصٌم) الصقور عقلة النقرة متوسطةالصقور بعقلة الظاهرٌة متوسطةمعلمةمنزلً اقتصادالغنام صالح غنام عهود322

(القصٌم) الصقور عقلة بالعقلة الثانٌة ابتدائٌةبالعقلة الثانٌة االبتدائٌةمعلمةدٌنالحربً سالم بن سوٌلم غرٌبه323

(القصٌم) الصقور عقلةالغربٌة الطرفٌة متوسطةالصقور بعقلة الغربٌة الطرفٌة متوسطةمعلمةعربًالشبر راشد سعد نوره324

(القصٌم) الصقور عقلة بالعقلة األولى المتوسطةبالظاهرٌة األولً الثانوٌةمعلمةدٌنالعمٌرٌنً صالح عبدالكرٌم هدى325

(القصٌم) الصقور عقلة بالعقلة الثانٌة األبتدائٌةبالعقلة الثانٌة االبتدائٌةتعلم صعوبات معلمةتعلم صعوباتالشوٌعر عبدالعزٌز سلٌمان شروق326

(القصٌم) الصقور عقلة المحالنً متوسطةبالمحٌالنً األولً الثانوٌةمعلمةرٌاضٌاتالصحفً خلف مخضور اسمهان327

(القصٌم) الصقور عقلة الجفن متوسطةالركاٌا بذوقان االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالمحٌمٌد عبدالعزٌز بن سلٌمان اسٌا328

(القصٌم) الصقور عقلة الظاهرٌة ابتدائٌةبالظاهرٌة االولى االبتدائٌةمعلمةتارٌخالجهنً محسن مبروك اٌمان329

(القصٌم) الصقور عقلةالشمطاء ابتدائٌةبالظاهرٌة االولى االبتدائٌةمعلمةتارٌخالسماري عبدالعزٌز بن سعود بدور330

(القصٌم) الصقور عقلة سعٌدة عمائر متوسطةبالظاهرٌة األولً الثانوٌةمعلمةدٌنالتركً تركً فهد تركٌه331

(القصٌم) الصقور عقلة الركاٌا ذوقان متوسطةالصقور بعقلة األولً الثانوٌةمعلمةأحٌاءالبقعاوي حمود سعدي تغرٌد332

(القصٌم) الصقور عقلةالغربٌة الطرفٌة متوسطةالصقور بعقلة الغربٌة الطرفٌة متوسطةمعلمةجغرافٌاالمطٌري مناور بن علً رٌم333

(القصٌم) الصقور عقلة الغربٌة متوسطةالطرفٌةبعرٌفجان األولى الثانوٌةمعلمةدٌنشامان بن ابراهٌم سعد ساره334

(القصٌم) الصقور عقلة بالعقلة الثانٌة األبتدائٌةبالعقلة الثانٌة االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالحربً عبدهللا متعب سهام335

(القصٌم) الصقور عقلة بالشقران  األولى األبتدائٌةبالشقران االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالسلمً علً بن عبدالرحمن شروق336

(القصٌم) الصقور عقلة بالطرفٌة األولى الثانوٌةبالحٌسونٌة األولً الثانوٌةمعلمةمنزلً اقتصادالواصل محمد بن عبدالعزٌز عائشه337

(القصٌم) الصقور عقلة بالطرفٌة األولى الثانوٌةالغربٌة بالطرفٌة األولى الثانوٌةمعلمةاجتماع علمالحماد ابراهٌم سلٌم عبٌر338

(القصٌم) الصقور عقلةالشمطاء ابتدائٌةبالقاعٌة االولى االبتدائٌةمعلمةجغرافٌاالحمٌد صالح فهد فلاير339

(القصٌم) الصقور عقلة سعٌدة عمائر ابتدائٌةسعٌده بعمائر االولى االبتدائٌةمعلمةتغذٌةدعجم عبدالوهاب محمد مرٌم340

(القصٌم) الصقور عقلة الزبٌر بنت صفٌة روضةعنها هللا رضً الزبٌر بنت صفٌة روضةمعلمةأطفال رٌاضالقعٌط عبدالعزٌز عبدهللا منى341

(القصٌم) الصقور عقلة المحالنً متوسطةالمحٌالنً متوسطةمعلمةدٌنالمطٌري عوٌض بن فٌحان منى342

(القصٌم) الصقور عقلة الحٌسونٌة ثانوٌةبالحٌسونٌة االولى االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالحربً دٌحان خضران مها343

(القصٌم) الصقور عقلة الظاهرٌة ثانوٌةالقاعٌة متوسطةمعلمةرٌاضٌاتالمزٌد فهٌد بن مزٌد نهى344

(القصٌم) الصقور عقلة بالعقلة األولى الثانوٌة الصقور بعقلة األولً الثانوٌةمعلمةإنجلٌزيالشهري سرور علً نوال345

(القصٌم) الصقور عقلة بالعقلة  األولى األبتدائٌةبالعقلة االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالشمري دهش سلٌمان نوف346

(القصٌم) الصقور عقلة بالمحالنً األولى المتوسطةبأمباري االولى االبتدائٌةمعلمةإنجلٌزيالحربً عٌد زابن نوٌر347

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بعٌون األولى الثانوٌةالجواء بعٌون األولى الثانوٌةمعلمةحاسبالسنتلً عثمان بن حمد اضواء348

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بعٌون األولى الثانوٌةالجواء بعٌون األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالجمل ابراهٌم اسلٌمان بدرٌه349

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بغاف األولى المتوسطةالجواء بغاف األولى المتوسطةمعلمةعربًالناصر عبدهللا سلٌمان نوال350

(القصٌم) الجواء عٌونبالطراق االولى االبتدائٌةبالطراق االولى االبتدائٌةمعلمةفنٌةالحربً الفقٌه حمٌد بن عبدهللا  بنت نوره351

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بعٌون االولى االبتدائٌةالجواء بعٌون االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالسلمان عبدالعزٌز سلٌمان حنان352



التعلٌمً القطاعمدرسة إلى التوجٌةالمدرسة اسمالعملالتخصصاالســـمم

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بغاف االولى االبتدائٌةالجواء بغاف االولى االبتدائٌةمعلمةمنزلً اقتصادالعقٌل عبدالعزٌز عبدالرحمن خوله353

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بعٌون االولى االبتدائٌةالجواء بعٌون االولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالجربوع محمد صالح رحاب354

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بعٌون القرآن لتحفٌظ األولى اإلبتدائٌةالجواء بعٌون القرآن لتحفٌظ األولى اإلبتدائٌةمعلمةدٌنالرشٌد محمد سلٌمان مشاعل355

(القصٌم) الجواء عٌونالجواء بعٌون الثانٌة اإلبتدائٌةالجواء بعٌون الثانٌة اإلبتدائٌةمعلمةدٌنعساف بن عبدالرحمن محمد وفاء356

(القصٌم) قصٌباءبقصٌباء األولى المتوسطةبقصٌباء األولى المتوسطةمعلمةدٌنالسعٌد محمد بن سلٌمان مرٌم357

(القصٌم) قصٌباءبشري األولى الثانوٌةبشري األولى الثانوٌةمعلمةجغرافٌاالسلوم علً سلوم منٌره358

(القصٌم) قصٌباءعنها هللا رضً السعدٌة حلٌمة روضةعنها هللا رضً السعدٌة حلٌمة روضةمعلمةأطفال رٌاضالسلٌم محمد سلٌمان هاجر359

(القصٌم) قصٌباءبشري األولى الثانوٌةبشري األولى الثانوٌةمعلمةتارٌخالشمري مبارك دخٌل ترفه360

(القصٌم) قصٌباءبشري األولى الثانوٌةبشري األولى الثانوٌةمعلمةدٌنالقبٌسً علً عبدالعزٌز عبٌر361

(القصٌم) قصٌباءبقصٌباء األولى الثانوٌةبقصٌباء األولى الثانوٌةمعلمةحاسبالشمالً عبدهللا عبدالعزٌز عفاف362

(القصٌم) قصٌباءالترمس بمحٌر األولى الثانوٌةالترمس بمحٌر األولى الثانوٌةمعلمةحاسبالجالس سلٌمان على فاطمه363

(القصٌم) قصٌباءالترمس بعزٌزٌة األولى االبتدائٌةالترمس بعزٌزٌة األولى االبتدائٌةمعلمةدٌنالحربً حذٌفه محمد مرزوقه364

(القصٌم) قصٌباء( فكري عوق ) بقصٌباء االولى االبتدائٌة( فكري عوق ) بقصٌباء االولى االبتدائٌةخاصة تربٌة معلمةفكرٌه تربٌةالقحطانً محمد حثالن نوره365


