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 - - 0505320304 ابتهاج عبد الغفور حسن بالي 8365968 االبتدائية الثامنة 1

 0504358184 عواطف راجحي 0505315105 عواطف أسعد عمر العقيب 8372295 االبتدائية السادسة عشر 2

 - - 0569999215 فاطمة أمحد عبدالرمحن الشهري 8360192 االبتدائية السابعة والعشرون 3

 0565172929 زكية عبد الكريم إسكندر علي 0505314224 عبري نهار جازي الرحيلي 8371271 االبتدائية الثامنة والعشرون 4

 0504351540 منرية رشيد علي العمرو 8368207 االبتدائية الثالثون 5
 لطيفة عقل حممد العقل

 حنان معوض جربان  اجلهين

0548549278 

0535577256 

 0505344616 القبسانيمنرية عبداهلل عبدالرحيم  0504358135 سناء حسن غامن الصرييف 8281880 االبتدائية احلادية والثالثون 6

 0504350271 تركستانيثريا عبدالقادر علم  0505313467 رويدا السيد ابراهيم عبد القادر 8424926 االبتدائية الثالثة والثالثون 7

 0508224103 الشنيفيميسون سعد  سليمان  0505306045 الفالتيعيشة ابراهيمٌ أبو بكر  8362193 االبتدائية اخلامسة واألربعون 8

 0500081098 عبري سامل عايش احملمدي 0504359924 سلوى راشد مربوك النمر 8487744 االبتدائية السادسة واألربعون 9

 0558182400 هدى إبراهيم سعد الشويعر 0532829022 زغونآمال فرج سعيد  8363128 االبتدائية الثامنة واالربعون 10

 0505303090 علي حممد الشمراني  زهره 0504366691 عبريٌ عبدالفتاح حممود حناس 8480960 االبتدائية التاسعة واألربعون 11

 - - 0598654553 وفاء علي حممد الشهري 8368856 االبتدائية الرابعة واخلمسون 12

 0561611978 حنان محد مسند املسند 8484983 االبتدائية اخلامسة واخلمسون 13
 )هند حممود حممد سيدي 

 (122منتدبه ب)خدجية عبداهلل فالتة 

0506321665 

0505791176 



 

       

 0505326586 عبريٌ عباس عبدالرحيم الشريف 0556054004 نوال حسن حممد حداد 8484976 الستونو االبتدائية التاسعة  14

 -  ال يوجد 0564759407 صباح عباس سعد الصاحلي 8426232 االبتدائية احلادية والسبعون 15

 0505326587 عبري سعود عبداهلل احلربي 0554114198 هدى سليمان محزة امللوقي 8370077 االبتدائية الثانية والسبعون 

 0503300235 حنان كامل صاحل جندي 8382069 االبتدائية اخلامسة والسبعون 
 كوكب حمارب يوسف االمحدي

 الرداديهدى حسن زين 

0500944462 

0569588873 

 0505316161 هيا عبيد حممد العايد 8486111 االبتدائية الرابعة والثمانون 
 املكينزيعبري عبداهلل عبدالوهاب 

 اهلل السهليعوض  عويضحنان 

0505325223 

0503316349 

 0567190647 العمرينورة حسن طلق  - - 8390358 االبتدائية احلادية والتسعون 

 - - 0569642703 تغريد مقعد حممد السبيعي 8489824 االبتدائية الرابعة والتسعون 

 0505316095 عبد العزيز حسني خباريآمنة  0553900239 م ام عمار مشرتك  الصياديخدجية عيد حممد  8482012 االبتدائية السابعة والتسعون 

 054588700 (3دفعة )احلجيلي معيتق خميضريبدرية  0544064000 الرازحيريم عبداهلل سامل  8372191 االبتدائية الثانية بعد املائة 

 0566794227 صفية حممد أمني نياز 0503320103 ليلى فراج عودة العلوي 8360103 االبتدائية السادسة بعد املائة 

  - ال يوجد 0545377744 راوية عبدالرمحن حممد األنصاري 8441656 االبتدائية الثامنة بعد املائة 

 0554340320 أمساء محدان ناصر اجلديع 0569001125 اميان عباس مبارك عويضة 8653290 االبتدائية العاشرة بعد املائة 

 -  ال يوجد 0565775699 عائشة منري مناور احلربي 8393569 املائة بعداالبتدائية الثالثة عشر  



 

       

 0505343414 االخضرينادية عمار خمتار  0505315247 روحية ابراهيم حسن حممود 8480451 ملائةا بعداالبتدائية اخلامسة عشر  

 0555526705 اجلودي ضويانمها  0595976148 فدوى حممد عمر العبيد 8696823 بعد املائةاالبتدائية الثانية والعشرون  

 0568666045 اهلام حممد ناصر  درار 0504340857 حنان علي عبدالقادر سناري 8343687 املائةبعد  والعشروناالبتدائية الرابعة  

 0554585553 السوسيأمال حممد إبراهيم  0505319794 هاجر حممد سعيد القرايف 8645412 املائةبعد  والعشروناالبتدائية التاسعة  

 - - 0558806811 الغيدانينوري عوض اهلل عواد  - املائةعد ب الثالثوناالبتدائية احلادية و  

 - - 0504530746 انعام محد مطلق الرحيلي - بعد املائةاالبتدائية الثالثة والثالثون  

 0556305000 وضحى راشد شلوه احلربي 8644332 االبتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن 
 الصريصريعبد اهلل عيد بثينة 

 ساهمة سعيد حسن القحطاني

0569900242 

0505329190 

 0569915675 سلمى سامل إبراهيم  السويداء 0503311850 نادية فوزي عبداللطيف  منديلي 8694981 االبتدائية التاسعة لتحفظٌ القرآن 

 0555304370 نعيمة حسني حيدر جان 8487850 معهد الرتبية الفكرية 
 دولة عبداحلميد شحاتة

 منى بندر سلطان املطريي

0505315498 

0503198873 

 - - 0555308150 سلوى داود عبدالرحيم خباري - 110ابتدائية أروى بنت أبي العاص مقرها يف ب  

 0533809091 البيضانيريم حممد صاحل  - 30ابتدائية أم الدرداء مقرها ب 



 

       

 0541618070 دثريمشرتك م برهجي فاطمة أمحد  حسني  8622524 بدثرياالبتدائية األوىل  
 معلمة يف حال غياب املديرة

 الرداديمنى مبارك 
0507710127 

 - - 0569360166 مشرتك م الرذايااحلربي فوزية معتق مقبول  8694138 االبتدائية األوىل بالرذايا 

 االبتدائية األوىل بالعاقول 
8651720 

8356552 
 0555379153 زينب رمضان خليل ضاحي 0550928881 أحالم عبدالرمحن حممود عاشور

 - - 0582279966 أسرار سعد فرج البلوي - االبتدائية الثانية بالعاقول 

 0548335533 الصاعديمناء حامد  مرزوق  0501014884 الصويدرةمع حتفيظ  مشرتك الصاعديسعد اهلل  عويضفوزية  8694135 االبتدائية األوىل بالصويدرة 

 االبتدائية الثانية بالصويدرة 
0543032614 

8694104 
 0545363939 الصاعديراضي  ضفيدععزوة  0505347862 سلمى بركة سعد اهلل العويف

 0548335533 الصاعديمناء حامد  مرزوق  0501014884 الصاعديسعد اهلل  عويضفوزية  8694135 بالصويدرةالقرآن الكريم االبتدائية األوىل لتحفظٌ  

 - - 0504360891 مشرتك م عزة االمحدي أمينة عايد ابراهيم  - بالقبيبةالبتدائية األوىل  



 

       

 0536623633 عبداهلل مغلي احملمديإميان  0505325672 الصفوة مشرتك مبديوي حياة ابراهيم حممود  8344266 ابتدائية مدارس الصفوة 

 0562992390 مها حممد علي أمحد األمحدي 8654333 عبدالعزيز امللكابتدائية مدارس  
 هناء ناهر عيد العلوي

 احلربيوردة صنت اليف 

0554800923 

0553708707 

 0506439660 اهلوساويميمونة موسى حممد  0503491162 غدير امساعيل حممد نيازي 059027557 ابتدائية مدارس أجيال اإلبداع األهلية 

 0583941951 هبه عبداهلل الزعيب - - 8443629 مدارس الندى النموذجية 

 0503302248 الوسيديأمساء عبدالعزيز منصور   0555311777 خاشقجيصباح  8481421 مدارس منارات املدينة األهلية 

 ابتدائية مدارس اخلندق األهلية 
8384431 

0561747716 
 0504348047 رامية طالل عبيد اهلل األمحدي 0562288362 سامل أمحد احلربيثريا 

 0504341965 سلوى حممد حسن سليمان 0582879670 إيناس حممد أبو بكر عبد الفتاح 8351009 ابتدائية مدارس التحفيظ األهلية 

 0564580023 نهى حممد أظهر سرور 8384811 مدارس األبرار 

 لينا عبداحلفيظ عيد العكلوك

 إسالم طاهر عايض التميمي

 أمل أكمل عبداحلكيم سندي

0500108737 

0506254647 

0503336937 

 0502590052 غدير حامد ناجي األمحدي 0504581113 دالل صديق عقيل موسى 8487150 مدارس دار اهلجرة 

 0507522921 ظالل عبدامللك أمحد عاشور 0500557299 منرية مجال عبداهلل سنبل 8366779 مدارس براعم اإلميان 

 0590909261 هند حممد عبداهلل حنفي 8426444 مدارس الفصحى األهلية 

 داود اجلهينمرام علي 

 اللطيفالعبد عبري صاحل 

 ناديه حامد محد السيد

0506327093 

0554389984 

0565303049 

 - - 0566540163 سحر عويد عبداهلل احلربي - لغراءا مدارس 

 - - 0567866228 أبو خضري سوهاء الذهبيةروضة وابتدائية اإلشراق  





 

       

 - - 0551116060 الفريٌديمها حسنيٌ خلف  8364240 املتوسطة الرابعة 
 0500608244 رمضانمحزة شحاته فاطمة  0544232758 آمال حممد رشيٌد احلربي 8368451 املتوسطة السابعة 

 504355897 اهلام يٌوسف أمحد حكيٌم 8367028 املتوسطة العاشرة 

 ناجية عبداهلل حامد احملمدي

 فاطمة محدان حامد اخلطيب

 آمال يوسف حمسن احليدري

553292001 

503338909 

504367120 

 0555281883 ابتسام رامس علي الشهري 8486688 املتوسطة التاسعة عشرة 

 خدجية عبد الكريم حسن جعفر

 فاطمة كرم  معمر أمحد

 فاطمة إدريس عبداهلل أمحد

0583811110 

562002227 

504357747 

 0569502030 مجيلة ابراهيمٌ سعيد علٌي 8423877 املتوسطة العشرون 
 العبرييحياة فاحل عيسى 

 إميان حممد محزة رفاعي

504363947 

504357559 

 555526705 122منتدبة اىل بجويٌعد اجلودي  ضويانمها  591727177 بامجالامنة عمر عبد القادر  8365939 املتوسطة اخلامسة والعشرون 

 504353899 أميمه حممد امنيٌ أبو سالمة 8480998 املتوسطة السابعة والعشرون 

 اهلوساويفوزية ابو بكر حامد 

 الشبيٌليسعاد حممد ناصر 

 الصاعديعلياء ساعد سعد 

545423434 

505308694 

506326768 

 املتوسطة الرابعة واألربعون 
 اليعمل 8370449

0543037125 
 504351052 ليلي طاهر حممد طاهر 504366181 نشاشقيمها عبد احلميدٌ عثمان 

 املتوسطة اخلامسة واألربعون 
8378415 

0543037459 
 0505302157 زهرة عبد الرؤوف أمحد كلجي 505313263 حياة سعد بكر كردي

 504681482 الذوييبنوال ذعار نايفٌ  8653107 املتوسطة السادسة واالربعون 
 باعقيٌل عيٌدروسنور عمر 

 اليوبيحنان سند عيد 

505317154 

0547473532 



 

       

 540573991 امٌيان فؤاد امساعيلٌ الشريف 8444742 املتوسطة احلاديةٌ واخلمسون 
 فاطمة حممد عبدالقادر البصري

 عبدالفتاح مصطفى مجيلانتصار 

0569499408 

506305536 

 0503493225 فاطمة عبداهلادي صاحل الغامدي 8441213 املتوسطة السادسة واخلمسون 
 بشرى هاجع سعدون العنزي 

 حيٌي أمحد بالجي زبيٌدة 

0506949908 

0504354015 

 الستون واملتوسطة الثامنة  
8696720 

0543115884 
 0541051095 أمٌيمة عبد القادر إبراهيم السمان

فاطمة حممد سليم اللهييب 

 احلربي
0541175842 

 - هناء سامل ناصر بالفقريٌ  0555301130 جهينة عبد احلميٌد ابراهيمٌ  ساعد 0555301130 املتوسطة الثانية والسبعون 

 505326109 أمل بدر حممد أبو عظمة 0543245554 منى صاحل مرزوق املزيين 0543005597 املتوسطة الثالثة والسبعون 

 - - 0503324424 أمل عبد العزيز مجال - املتوسطة الرابعة والسبعون 

 - - 0532896495 فاطمة بهاء الدين كردي 8380015 124مدرسة زينب بنت علي بن أبي طالب مقرها ب  

 0505316095 آمنة عبدالعزيز خباري 0553900239 الصياديخدجية عيد حممد  8482012 97متوسطة أم عمار بن ياسر مقرها ب 

 0503323338 حنان بالل عبد رب اخلري املولد 8441727 املتوسطة األوىل لتحفٌظ القرآن الكريٌم 
 سوزان حممد حسن علوي

 صقرخدجية عباس أمحد 

0566844600 

0503307240 

 0505468963 حياة عبداهلل عباس العلي 0506331330 منى سعيد حممد البلوشي 8342316 املتوسطة الثانية لتحفظٌ القرآن الكريٌم 



 

       

 - - 0504360891 أمينة عايد ابراهيم االمحدي - القبيبةمتوسطة عزة بنت احلارث  

 0555350657 هناء سعيد نافع العويف 8691531 املتوسطة االوىل بالصويدرة 
 معلمة يف حال غياب املديرة 

 ليلى محدان حامد اخلطيب
0590399541 

 - - 0506336984 مشاعل سويٌلم صيٌاف احلربي 8651950 املتوسطة األوىل بالعاقول 

 - - 0545552086 الدريعيعبري مطر فهد  - املتوسطة األوىل بالرذايا 

 - - 0541618070 فاطمة امحد حسني برهجي 8622524 بدثرياملتوسطة األوىل 



 

       

 االبرار االهلية 
8364811 

8391869 
 0507759463 حنان خويتم ظاهر اجلابري 0504368969 تغريد كمال حممد غالي

 0504341965 سلوى حممد حسن سليمان 0582879670 حممد ابو بكر عبد الفتاحإيناس  8351009 التحفيظ االهلية 

 اخلندق 
8384431 

0561747716 
 0504348047 رامية طالل عبيد اهلل األمحدي 0562288362 سامل أمحد احلربيثريا 

 0505325672 حياة ابراهيم حممود بديوي 8344266 الصفوةمدارس  
 احملمدي مغلي  عبداهللإميان 

 نوف زبن األمحدي

0536623633 

0544440970 

 0565303049 نادية حامد محد السيد 0590909261 هند حممد عبد اهلل حنفي 8426244 الفصحى االهلية 

 0505306664 نبيلة يوسف حممد احلداد 8654333 امللك عبد العزيز 
 عبري حممد عبد اهلل احلصني

 جيهان حممد محزة سنبل

0505143422 

0542480219 

 0505324877 عبري عبد اللطيف حممد النجار 0505315313 هيام عبد احلميد زارع 8481421 املنارات

 0502699598 خدجية ضيف اهلل أمحد فتحي 0505375156 سامية يوسف عبد العزيز التوجيري 8486826 دار اهلجرة





 

       

 0504395955 دنيا عواد محدان حادي 0590234588 فاطمة حضيض ناجي املطريف 8367036 الثانوية االوىل باملدينة 

 0503301230 الكريداماجدة صاحل عبدالعزيز  8440412 الثانوية األوىل لتحفيظ القرآن الكريم باملدينة 
 حصة حممد سامل البلوي

 فطوم حممد السيف الرباق

0506303489 

0504793668 

 0505328713 مها حممد حسن سليمان 0506331330 منى سعيد حممد البلوشي 8342316 الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم باملدينة 

 0555305131 فايزة عبداهلل حممد سعيد األمحدي 0597500344 جناة فرج عبدالقادر التونسي 8447900 الثانوية الثالثة باملدينة 

 0504356441 حورية  عبد اهلل احلربي 0569319007 آمال حممد امحد الشريف 8368923 الثانوية اخلامسة باملدينة 

 0506332228 نسرين حممد أمحد خليل 8483152 الثانوية العاشرة باملدينة 
 فاطمة حممد صاحل منجل

 ضحى سعد عبد اهلل حمروس

0505312683 

0556550664 

 0553323755 املغامسيوفاء حممد أمحد  0500106173 املخلفي محيد  ابتسام غالي  8388564 الثانوية السادسة عشر باملدينة 

 8480221 الثانوية التاسعة عشر باملدينة 
مريفت عبد العزيز حممد 

 احلجريي
0504764834 

 حسن أمني العليأمل 

 شعاع حممد اجلهين

0550512211 

0505340084 



 

       

 0505328401 املورعيمها حممد مشرف  0547360507 رقية حممد األنصاري 8343887 الثانوية السابعة والعشرون باملدينة 

 0598101584 حنان عمر أمحد الشيخ 0505325432 منى زكي عباس عامودي 8442599 الثانوية اخلامسة والثالثون باملدينة 

 0566677794 سلوى محد عبداهلل العريفي 0505300899 خواجهليلى محزه صاحل  8489169 الثانوية الثالثة واألربعون باملدينة 

 الثانوية اخلامسة واألربعون باملدينة 
8653266 

0531822344 
 0505321865 طراوةام السعد حممد أمحد  0503557442 وسام حممود ابراهيم التميمي

 0555316324 أحالم نواوي اجلاوي 0503324950 زينب حممد عبداهلل السبيعي 8484528 الثانوية السادسة واألربعون باملدينة 

 0555321164 شاديه حممد حنيف اهلل خبش 8404778 الثانوية السابعة واألربعون باملدينة 
 ابتسام سعيد علي الغامدي

 سهيلة سعود عبد اهلل الشمري

0503301748 

0504350566 

 0504341468 مرح بكر حسن فالته 0503001202 املغريهناء نايف  - الثانوية التاسعة واألربعون باملدينة 

 - - 0567898950 إكرام علي احلسني - 133بمقرها  عمرثانوية أم املؤمنني حفصة بنت  



   

       

 0555312569 عبري حممد عبد اهلل السويلم 0501421583 السحيمي مريزيقالعنود عبداهلل  8651808 الثانوية األوىل بالعاقول 

 - - 0555350657 هناء سعيد نافع العويف - بالصويدرهالثانوية األوىل  

 - - 0545552086 الدريعيعبري مطر فهد  - الثانوية األوىل بالرذايا 



 

       

 0503328159 حممد غالي  تغريد كمال 8391869 مدارس األبرار  األهلية 
 الساعدي إسراء

 أماني نزهة

0544440703 

0551404066 

 الثانويةاملرحلة  األهليةمدارس منارات املدينة  
8440777 

8481267 
 0505315313 هيام عبد احلميد عبد اهلل زارع

 إهلام عبد اهلل أمحد معال

 منال عبد القادر حممد شعاب

0556822027 

0566643646 

 0502699598 فتحي خدجية أمحد ضيف اهلل  505375156 ساميه  يوسف بن عبدالعزيز التوجيري 8486826 الثانويةاملرحلة  األهليةمدارس دار اهلجرة  

 0508334025 اهلام عبداهلل األمحدي 8345797 ثانوية مدارس الصفوة األهلية 
 ليلى هاجد العتييب

 العويف هديبانمنال 

0553300284 

0503303364 

 ثانوية امللك عبد العزيز 
0553426600 

8654333 

 0505306664 نبيلة يوسف حممد احلداد
 عبري حممد عبداهلل احلصني

 جهان حممد محزة سنبل

0505143422 

0541093905 




