
 

 املنلكة العزبية الضعودية
 وسارة التعليه

 مبحافظة الطائف  للتعليهاإلدارة العامة 
 

 
 بنات(-الشؤون التعلينية)بنني

 اللجنة التنفيذية للرتشيحات املدرصية
 

 هـ 0441/0440للعام الذراسي للخشكيالث املذرسيت امساء املرشحاث ألداء اخخبار املقابلت الشخصيت
 ,النشاط الطالبي,االرشاد و الخوجيه  ,هصادر حعلن(, الروضاث )القيادة املذرسيت

 

1 

 

 18نموذج 

هقر اجراء  اجملال املذرسي املرشحت له الخخصص املكخب املذرست االسن م
 املقابلت

 هوعذ اجراء املقابلت الشخصيت
 الوقج الخاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة زضاغات إغالمٔ٘ ؾطق ط35ث  ضٓه عْض غطو اهلل املاللٕ .1  .1

هكخب هساعذة 
املذير العام 

للشؤوى 
 الخعليويت

 01:01 -01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 وكيلة مدرسة حاغب ؾطق ط8ث ىْضٗ عآض ضٔف اهلل احلاضثٕ .2  .2

 وكيلة مدرسة كٔنٔاٛ ؾطق ط20ث/ ميال فٔصل عآض الجبٔيت .3  .3

 وكيلة مدرسة كٔنٔاٛ ؾطق ط5ث آمال إبطأٍه ذلنس العنطٓطٕ .4  .4

 وكيلة مدرسة لػ٘ إجنلٔعٓ٘ ؾطق ط32ب ىْضٗ عبس اهلل مػفط الجبٔيت .5  .5

 وكيلة مدرسة لػ٘ إجنلٔعٓ٘ ؾطق ط37ب فاطن٘ غامل غفط الجبٔيت .6  .6

 وكيلة مدرسة لػ٘ إجنلٔعٓ٘ ؾطق ط8ث ٓػطٚ أمحس مػاعس العٍطاىٕ .7  .7

هذيرة هكخب 
ادارة االشراف 

 الرتبوي
 01:01 -01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 وكيلة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ غطب 8+ب ت 74ب  ميال غعٔس حػً الكطؾٕ .8  .8

 وكيلة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ غطب ط7ث  عاٜؿ٘ علٔاٌ عطٔ٘ الػفٔاىٕ .9  .9

 وكيلة مدرسة حاغب آلٕ غطب ط8و  ٍٔفاٛ خالس مػتْض الجبٔيت .10  .11

 غطب ط5و  أمل عبساهلل ذلنس الؿَطٖ .11  .11
زبلْو ضٓاض أطفال 

 +حاغب ألٕ
 مدرسةوكيلة 

 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات غطب ط45و  ىْال مػله غامل العصٔنٕ .12  .12
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هقر اجراء  اجملال املذرسي املرشحت له الخخصص املكخب املذرست االسن م
 املقابلت

 هوعذ اجراء املقابلت الشخصيت
 الوقج الخاريخ اليوم

 عٔسٗ ىاٜف ؾعْاٌ البكنٕ .13  .13
ث/غلطاى٘ بيت 

 عبس الععٓع
 وكيلة مدرسة كتاب ّغي٘ احلْٓ٘

هكخب هساعذة 
املذير العام 

للشؤوى 
 الخعليويت

 00 -01:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 وكيلة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ احلْٓ٘ و/احلالٗ ح اجلعٔس ضٓه جابط ؾحب٘ .14  .14

 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات احلْٓ٘ ح8و/ مؿاعل عبساهلل غفط الؿنطاىٕ .15  .15

 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات احلْٓ٘ ح8ث/ زاضًٓ صاحل  مصلح الطْٓطقٕ .16  .16

 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات احلْٓ٘ ح5ث/ عٔض٘ أمحس  الػفٔاىٕ عاٜؿ٘ .17  .17

 وكيلة مدرسة أحٔاٛ احلْٓ٘ شّٖ حػًب/  ضمح٘ ذلنس أمحس العٍطاىٕ .18  .18

 ةوكيلة مدرس كٔنٔاٛ احلْٓ٘ ح9ث/ العتٔيب بياٛ غعٔس ذلنس .19  .19

 وكيلة مدرسة لػ٘ اجنلٔعٓ٘ احلْٓ٘ ح22ث/ مؿاعل عْض مععل اجلعٔس .20  .21

هذيرة هكخب 
ادارة االشراف 

 الرتبوي
 00 -01:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 وكيلة مدرسة لػ٘ اجنلٔعٓ٘ احلْٓ٘ ح9ب/ ّعس أمحس عبساهلل املاللٕ .21  .21

 وكيلة مدرسة لػ٘ اإلجنلٔعٓ٘ احلْٓ٘ ح5و/ عاٜؿ٘ زخٔل اهلل صالل العتٔيب .22  .22

 وكيلة مدرسة لػ٘ اجنلٔعٓ٘ احلْٓ٘ بالكاعسٗ ب ت ميريٗ محس احلنٔسٖ الطّقٕ .23  .23

 وكيلة مدرسة اقتصاز ميعلٕ احلْٓ٘ ح8و/ خريٓ٘ محاز محٔس الطلحٕ .24  .24

 وكيلة مدرسة زضاغات اغالمٔ٘ جيْب 79ب/ غاضٗ ذلنس عاٜـ العتٔيب .25  .25

 وكيلة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ جيْب و+ث الػطٓخ غامٔ٘ غعْز مػاعس الػفٔاىٕ .26  .26
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 املقابلت
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 وكيلة مدرسة زضاغات اغالمٔ٘ الؿنال عؿري2ٗب/ مطٓه غعْز مػاعس العتٔيب .1  .27

هكخب هساعذة 
املذير العام 

للشؤوى 
 الخعليويت

 00:01 -00:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 كْثط غعس عآـ اجلعٔس .2  .28
ب حفص٘ بيت 

 عنطّ
 وكيلة مدرسة زضاغات إغالمٔ٘ الؿنال

 معى٘ غعس صئتاٌ العتٔيب .3  .29
ب/ؾطق 

 العطٔف
 وكيلة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ الؿنال

31.  
مطٓه ظاز ضٔف اهلل الػيامٕ  .4

 العتٔيب
 الؿنال و/عؿريٗ ملنت

زضاغات 

 اجتناعٔ٘ تاضٓذ
 مدرسةوكيلة 

 اىصاف مياحٕ عباؽ العتٔيب .5  .31
دلنع فٔضُ 

 املػلح
 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات الؿنال

 وكيلة مدرسة أحٔاٛ الؿنال ث/عؿريٗ حص٘ ذلنس ماضق البكنٕ .6  .32

 وكيلة مدرسة فٔعٓاٛ الؿنال ث/احملاىٕ حص٘ مصكط غعاٖ العتٔيب .7  .33

هذيرة هكخب 
ادارة االشراف 

 الرتبوي
 00:01 -00:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 وكيلة مدرسة كٔنٔاٛ الؿنال ثاىْٓ٘ احملاىٕ خلْز عابس ؾحات املْلس .8  .34

 فاطن٘ حيٕ امحس عػريٖ .9  .35
ب/مٔنْى٘ بيت 

 احلاضث
 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات حساز

 وكيلة مدرسة إقتصاز ميعلٕ حساز و/ ث حساز بػن٘ ؾاكط ذلنس أبْحطبُ .10  .36

 وكيلة مدرسة زعْٗ اخلطم٘ ب/الػلنٔ٘ ميريٗ غعاٖ قطٔه الػبٔعٕ .11  .37

 وكيلة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ اخلطم٘ اخلطم2٘ث/ غاضٗ محْز ضاّٖ الػبٔعٕ .12  .38
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 املقابلت

 هوعذ اجراء املقابلت الشخصيت
 الوقج الخاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ اخلطم٘ دلنع ظلٔه ؾفٔا عبساهلل ؾاضع الػبٔعٕ .13  .39

هكخب هساعذة 
املذير العام 

للشؤوى 
 الخعليويت

 00:01 -00:41 هـ0441/ 01/1 األحذ

 وكيلة مدرسة عله إجتناع اخلطم٘ ث الػطٓف صاحل غلطاٌ الػبٔعٕميريٗ  .14  .41

 وكيلة مدرسة حاغب آلٕ اخلطم٘ دلنع ظلٔه افياٌ عبساهلل ٍالل العتٔيب .15  .41

 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات اخلطم٘ اخلطم4٘ب/ فاطن٘ غعٔس ذلنس الػبٔعٕ .16  .42

 وكيلة مدرسة عطبٔ٘لػ٘  جيْب ؾطق ب/قٔا االّىل تطكٔ٘ عاٜض عبساهلل العتٔيب .17  .43

 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات جيْب ؾطق ب/غعآل عاٜؿ٘ عبٔس عبٔساهلل الجبٔيت .18  .44

 وكيلة مدرسة ضٓاضٔات جيْب ؾطق ب/قٔا االّىل خلْز ذلػً حػني الطلحٕ .19  .45

 وكيلة مدرسة أحٔاٛ جيْب ؾطق و/ قٔا األّىل ىْضٗ مػلط عاٜض احلاضثٕ .20  .46

هذيرة هكخب 
ادارة االشراف 

 الرتبوي
 00:01 -00:41 هـ0441/ 01/1 األحذ

 وكيلة مدرسة جػطافٔا مٔػاٌ و/املياضح ىْف غياٌ ابطأٍه العتٔيب .21  .47

 وكيلة مدرسة ملتبات ُاملْٓ ث/ زغٔبح٘ مَطٗ ظٓس مصاخط الؿطٓف .22  .48

 وكيلة مدرسة حاغب آلٕ ُاملْٓ ث/ زغٔبح٘ ػفٔاىٕلمَا مطظّق حامس ا .23  .49

 وكيلة مدرسة كٔنٔاٛ ُاملْٓ ث/ظله العتٔيب عاٜؿ٘ فاضع غلٔه .24  .51

 وكيلة مدرسة جػطفٔا تطب٘ برتب2٘و/  فاطن٘ غعٔساٌ ذلنس البكنٕ .25  .51

 بسضُٓ علٙ حػني الكطؾٕ .26  .52
دلنع خالسٓ٘ 

 حضً
 وكيلة مدرسة أحٔاٛ تطب٘
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 مدرسة قائدة آزاب ؾطق ث ظٓيب بيت عنط خسجي٘ حػني ؾاكط الجكفٕ .1  .53

هكخب هساعذة 
العام  املذير

للشؤوى 
 الخعليويت

 00:55 -00:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 قائدة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ ؾطق ط18ب/ فاطن٘ ذلنس قاغه الػامسٖ .2  .54

 قائدة مدرسة لػ٘ اجنلٔعٓ٘ ؾطق و/اخلٔعضاٌ أمل عبساهلل مضٔف الكطؾٕ .3  .55

 قائدة مدرسة مالبؼ ّىػٔخ ؾطق ط19ب/ عاٜؿ٘ أمحس علٕ زغطٓطٖ .4  .56

 قائدة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ غطب ط10ث  ععٓعٗ عبساهلل أمحس الؿَطٖ .5  .57

 قائدة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ احلْٓ٘ ح 8و/ ىْضٗ ذلنس علٕ العنطٖ .6  .58

 قائدة مدرسة اقتصاز ميعلٕ احلْٓ٘ ح44ب/  ىْٓط مصكط قعٔس العتٔيب .7  .59

هذيرة هكخب 
ادارة االشراف 

 الرتبوي
 00:55 -00:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 قائدة مدرسة زضاغات اغالمٔ٘ جيْب ب/لٔ٘ االّىل علٔاٛ غعس مجعاٌ الػامسٖ .8  .61

 قائدة مدرسة ضٓاضٔات الؿنال دلنع زغٔبخ خريات عٔض٘ مػاعس الجبٔيت .9  .61

 املُْٓ ب / احلفريٗ حياٌ مػله ظآس العبسلٕ .10  .62
لػ٘ عطبٔ٘ ّعلْو 

 اجتناعٔ٘
 قائدة مدرسة

 اجليْب  دلنع الػطٓخ  أمل محٔس ذلنس الطْٓطقٕ .11  .63
 لػ٘ عطبٔ٘

 قائدة مدرسة

 قائدة مدرسة لػ٘ عطبٔ٘ اجليْب  ّازٖ مطفْض  صاحل٘ ذلنس غطأٍس الْشٓياىٕ .12  .64
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 قائدة روضة ضٓاض اطفال جيْب ضّض٘ كالر أمريٗ علٕ أمحس احلنٔاىٕ .1  .65

هكخب هساعذة 
املذير العام 

للشؤوى 
 الخعليويت

 0:01 -0:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 ضٓاض أطفال اخلطم٘ ضّض٘ ابْمجٔسٗ غاضٗ محسٖ محساٌ اجلابطٖ .2  .66
 قائدة روضة

 وكيلة روضة ضٓاض أطفال ؾطق ط4الطّض٘ / تَاىٕ عٔضُ عْض اهلل العتٔيب. 1  .67

 وكيلة روضة ضٓاض أطفال احلْٓ٘ /ح1الطّض٘ تَاىٕ حػاٌ ذلػً الػطٓيب.2  .68

 وكيلة روضة ضٓاض أطفال احلْٓ٘ ح3الطّض٘ / مػتْضِ غفطاٌ خضطاٌ احلاضثٕ.3  .69

 وكيلة روضة ضٓاض أطفال احلْٓ٘ ح4الطّض٘ / ىْف أمحس ذلنس الػامسٖ.4  .71

 ؾطق ط21ث فاطن٘ ذلػً ؾاٍط العْيف .1  .71

اقتصاز ميعلٕ + 

ماجػتري تْجُٔ 

 ّاضؾاز

 مرشدة طالبية

هذيرة هكخب 
ادارة االشراف 

 الرتبوي
 0:01 -0:01 هـ0441/ 01/1 األحذ

 اضؾاز ىفػٕ ؾطق ط 29ث ٍيس غعٔس عبسالطحٔه الػلٔناىٕ .2  .72
 مرشدة طالبية

 عله ىفؼ مشال ث /العطٔف ابتػاو بؿري خلٔف العيعٖ .3  .73
 مرشدة طالبية

 االجتناععله  تطبُ برتبُ 2ث/ ىْال خالس غعٔس البكنٕ .4  .74
 مرشدة طالبية
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هقر اجراء  اجملال املذرسي املرشحت له الخخصص املكخب املذرست االسن م
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 رائدة نشاط عطبٔ٘لػ٘  ؾطق ط 27و/  فسّٚ صامل  مػيس احلنٔاىٕ .1  .75

هكخب هساعذة 
املذير العام 

للشؤوى 
 الخعليويت

 01:01 -01 هـ0441/ 08/1 ثننياأل

 رائدة نشاط لػ٘ اجنلٔعٓ٘ ؾطق  ط  2 و / ىْف عبس الععٓع أمحس الػامسٖ  .2  .76

 رائدة نشاط لػ٘ اجنلٔعٓ٘ ؾطق ط 27و /  ىْضٗ ذلنس ظافط الؿَطٖ .3  .77

 رائدة نشاط احٔاٛ ؾطق ط77ب/ فطٓسٗ ؾاكط حػً احلاضثٕ .4  .78

 رائدة نشاط حاغب الٕ غطب ط40و /  غياٛ ضزٗ ملَٕ اخلالسٖ .5  .79

 رائدة نشاط لػ٘ اجنلٔعٓ٘ غطب ط81ب/  ىْال علٕ عبسا هلل املؿَْضٖ .6  .81

هكخب هساعذة 
املذير العام 

للشؤوى 
 الخعليويت

 01:55 -01:01 هـ0441/ 08/1 ثننياأل

 رائدة نشاط ضٓاضٔات غطب ط7ب/ فاطن٘ غعس معٍط الكطىٕ .7  .81

 رائدة نشاط اقتصاز ميعلٕ غطب ط6ث/ فاطن٘ امحس صالح املاللٕ .8  .82

 رائدة نشاط اقتصاز ميعلٕ احلْٓ٘ ح19ب/  ىْف غلٔناٌ عاقل العتٔيب .9  .83

 رائدة نشاط ملتب٘ جيْب ث/مجاى٘ ظٍطاٛ عبساهلل أمحس عػريٖ .10  .84
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 زضاغات إغالمٔ٘ ؾطق ط17و مسٔح٘ معٔض طٔػاٌ املاللٕ .1  .85
 أمينة مصادر التعلم

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 9:01 -9 هـ0441/ 08/1 األثنني

 زضاغات إغالمٔ٘ ؾطق و اخلٔعضاٌ دلٔسٗ غفط صاحل الػفٔاىٕ .2  .86
 أمينة مصادر التعلم

 زضاغات إغالمٔ٘ ؾطق و اخلٔعضاٌ أمل ذلنس علٕ العصٔنٕ .3  .87
 أمينة مصادر التعلم

 زضاغات إغالمٔ٘ ؾطق ط9ث علٕ ميصْض احلنٔسٖظًٓ  .4  .88
 أمينة مصادر التعلم

 لػ٘ عطبٔ٘ ؾطق ط54ب ضقٔ٘ عطٔ٘ عبسالطحٔه الكطؾٕ .5  .89
 أمينة مصادر التعلم

 لػ٘ عطبٔ٘ ؾطق ط39ب مطاو عبساهلل أمحس املاللٕ .6  .91
 أمينة مصادر التعلم

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 9:01 -9 هـ0441/ 08/1 األثنني

 ملتبات ّمعلْمات ؾطق ط32ث علٔاٛ علٕ عبساهلل الجكفٕ .7  .91
 أمينة مصادر التعلم

 ؾطق ط67ب حياٌ ذلنس جْٓعس الصدريٖ .8  .92
عله اجتناع 

 ّخسم٘ اجتنآ٘
 أمينة مصادر التعلم

 ىْضٗ عْض حامس احلاضثٕ .9  .93
 )ب+و( دلنع 

 ط2/ت
 أمينة مصادر التعلم حاغب آلٕ ؾطق

 أمينة مصادر التعلم حاغب ؾطق ط26ث الجبٔيتتَاىٕ علٕ غفط  .10  .94
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 أمينة مصادر التعلم حاغب ؾطق ط29ث تَاىٕ ذلنس عبٔػاٌ العصٔنٕ .11  .95

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 9:01 -9 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم حاغب آلٕ ؾطق عنطبيت  ث ظٓيب  غاضٗ غعٔس غعس امليحْمٕ .12  .96

 أمينة مصادر التعلم ضٓاضٔات ؾطق ط14ث عْاض الطلحٕ ثطٓا ضجااهلل .13  .97

 أمينة مصادر التعلم احٔاٛ ؾطق ط50ب تَاىٕ عامط معٔض الكطؾٕ .14  .98

 أمينة مصادر التعلم احٔاٛ ؾطق ط9و ّجاىات علٕ غالم٘ البلْٖ .15  .99

 أمينة مصادر التعلم فٔعٓاٛ ؾطق /ط3ث ميال غلٔناٌ أمحس العلْاٌ .16  .111

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 01 -9:05 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم فٔعٓاٛ ّضٓاضٔات ؾطق ط29ث مَا جابط خلف الصّٓيب .17  .111

 أمينة مصادر التعلم فٔعٓاٛ ؾطق ث غاضٗ آل الؿٔذ فاطن٘ عْٓض غطأٍس اجلعٔس .18  .112

 التعلمأمينة مصادر  لػ٘ اجنلٔعٓ٘ ؾطق ط27و أمل عبساهلل خلف الطبٔعٕ .19  .113

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ اجنلٔعٓ٘ ؾطق ط27و حٔاٗ ذلنس عْض الجنالٕ .20  .114
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 مبحافظة الطائف  للتعليهاإلدارة العامة 
 

 
 بنات(-الشؤون التعلينية)بنني

 اللجنة التنفيذية للرتشيحات املدرصية
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 أمينة مصادر التعلم زضاغات اغالمٔ٘ غطب ط9ب/ تطكٔ٘ ذلٔل ذلنس العتٔيب .21  .115

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 01 -9:05 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم زضاغات اغالمٔ٘ غطب ط17ب/ بسضٓ٘ غعْز ىاصط السّغطٖ .22  .116

 أمينة مصادر التعلم زضاغات اغالمٔ٘ غطب ط6+ب ت 42ب/ غاضٗ غعس حاغً الْقساىٕ .23  .117

 أمل خضط عٔاف الٔاغٕ .24  .118
 8+ب ت  74/ ب

 ط
 أمينة مصادر التعلم زضاغات اغالمٔ٘ غطب

 أمينة مصادر التعلم زًٓ غطب ط8و/ احلاضثٕ ذلنس عبري غفط .25  .119

 أمينة مصادر التعلم ؾطٓع٘ غطب ط40و/  عبسالطحٔه املاللٕىَل٘ امحس  .26  .111

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 01 -9:05 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم حاغب إلٕ غطب ط4ث/ ضٓه ذلنس غعٔس الػامسٖ .27  .111

 أمينة مصادر التعلم ضٓاضٔات غطب ط5و /  عاٜؿ٘ فَطاٌ علٕ الؿَطٖ .28  .112

 أمينة مصادر التعلم ضٓاضٔات غطب ط27ث/ مجاح الػامسٖعفاف خلف  .29  .113

 أمينة مصادر التعلم احٔاٛ غطب ط50و/ فآعٗ أمحس عبس اهلل العْيف .30  .114
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 أمينة مصادر التعلم فٔعٓاٛ غطب ط33ث/ عاٜؿ٘ بطٓلاٌ مطظّق الؿلْٖ .31  .115

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 01:05 -01:01 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ اجنلٔعٓ٘ غطب ط 24ب/  ىْضٗ حامس محٔس الػفٔاىٕ .32  .116

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ اجنلٔعٓ٘ غطب ط81ب/  زلٔل غعٔس ذلنس الكطىٕ .33  .117

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ اجنلٔعٓ٘ غطب / الساض البٔضاٛو مسريٗ خلف اهلل مبطٕ الطلحٕ .34  .118

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ اجنلٔعٓ٘ غطب ط 2ث/ فآعٗ  غعس عآض اليفٔعٕ .35  .119

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ اجنلٔعٓ٘ غطب ط7ث/  زمْع عبس الععٓع زخٔل اهلل احلاضثٕ .36  .121

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 01:05 -01:01 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ اجنلٔعٓ٘ غطب ط27ث/ بسضٓ٘ امحس عبساهلل العْيف .37  .121

 أمينة مصادر التعلم زضاغات إغالمٔ٘ احلْٓ٘ ابتسأٜ٘ احلالٗ فاطن٘ مػعْز أمحس العسّاىٕ .38  .122

 أمينة مصادر التعلم زضاغات إغالمٔ٘ احلْٓ٘ ح5ث/ أمل زغـ غعٔس الكحطاىٕ .39  .123

124.  
إٓياؽ عبس اجملٔس عبس احلفٔظ  .40

 املػطبٕ
 أمينة مصادر التعلم زضاغات إغالمٔ٘ احلْٓ٘ ب/الكْٓػه
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 أمينة مصادر التعلم لػ٘ عطبٔ٘ احلْٓ٘ ب/الكْٓػه فاطن٘ مػلط ذلنس عالٕ البكنٕ .41  .125

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 01:05 -01:01 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم تاضٓذ احلْٓ٘ ب/الكْٓػه غازٗ غامل ماطط العتٔيب .42  .126

 أمينة مصادر التعلم آلٕحاغب  احلْٓ٘ ح8و/ ّضحٙ ىاجٕ معٔض محس الؿلْٖ .43  .127

 أمينة مصادر التعلم علْو احلاغب اآللٕ احلْٓ٘ ح4و/ ىسٚ علٕ معْٔف الطلحٕ .44  .128

 أمينة مصادر التعلم ضٓاضٔات ٘احلْٓ ب/ شّٖ حػً صاحل٘ عاٜض مػتْض العصٔنٕ .45  .129

 أمينة مصادر التعلم ضٓاضٔات احلْٓ٘ ح 19ب/ ىػطًٓ عبساهلل علٕ العصٔنٕ .46  .131

ادارة هسرح 
 الخعلين
 )بناث(

 00:01 -01:41 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم ضٓاضٔات احلْٓ٘ ح34و/ خلْز مجعاٌ عبساهلل املاللٕ .47  .131

 أمينة مصادر التعلم علْو ّضٓاضٔات احلْٓ٘ ابتسأٜ٘ ضحاب عبري عبساهلل غْٓس الكجامٕ .48  .132

 أمينة مصادر التعلم احٔاٛ احلْٓ٘ ح 1و/  زالل حامس ذلٔػً العصٔنٕ .49  .133

 جٍْطٗ ظٓس عٔس الؿطٓف .50  .134
و / اإلبياٛ 

 بالكاعسٗ
 أمينة مصادر التعلم احٔاٛ احلْٓ٘
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 أمينة مصادر التعلم أحٔاٛ احلْٓ٘ ح8و/ لٔلٙ ذلنس حػً ضاجحٕ .51  .135

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 00:01 -01:41 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ إجنلٔعٓ٘ احلْٓ٘ ح14و /  عبل٘ عبساهلل ذلنس العْميط .52  .136

 أمينة مصادر التعلم اقتصاز ميعلٕ احلْٓ٘ ابتسأٜ٘ ضحي٘ مسريٗ غعٔس دلسّع الكطىٕ .53  .137

 أمينة مصادر التعلم زضاغات إغالمٔ٘ اجليْب 52و/ الكطؾٕأمحس  ابتػاو عبساهلل  .54  .138

 أمينة مصادر التعلم زضاغات إغالمٔ٘ اجليْب 83ب  ععٓعٗ غعس عالٕ الجبٔيت .55  .139

 أمينة مصادر التعلم زضاغات إغالمٔ٘ اجليْب 52و/ صاحل٘ علٕ ذلنس الؿَطٖ .56  .141

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 00:01 -01:41 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ عطبٔ٘ اجليْب 30ث/  لٔلٙ غعٔس مفطح العٍطاىٕ .57  .141

 أمينة مصادر التعلم ملتبات ّمعلْمات اجليْب ث/ لٔ٘ الطحٔه الجبٔيتأمل مؿعل عبس  .58  .142

 اجليْب 30ث/  مَا بسض حسجياٌ العتٔيب .59  .143
علْو حاغب ألٕ 

 ّإزاضٗ تطبْٓ٘
 أمينة مصادر التعلم

 أمينة مصادر التعلم أحٔاٛ اجليْب 52و/  عآؿ٘ غاعس قابل الػفٔاىٕ .60  .144
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 أمينة مصادر التعلم اقتصاز ميعلٕ اجليْب 30ث/  ميال أمحس عبساهلل العْيف .61  .145

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 00 -00:01 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم زضاغات اغالمٔ٘ الؿنال دلنع فٔض٘ املػلح ؾاٍ٘ بيسض مػعس العتٔيب .62  .146

 التعلم أمينة مصادر لػ٘ عطبٔ٘ جيْب ؾطق ب قٔا األّىل غحط عبساإللُ غلٔناٌ صحطٗ .63  .147

 جيْب ؾطق ث/ قٔا األّىل حياٌ محاز محازٖ املعبسٖ احلطبٕ .64  .148
ملتبات 

 ّمعلْمات
 أمينة مصادر التعلم

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ عطبٔ٘ اخلطم٘ 1ث/ منؿُ حٔالٌ قاغٕ الػبٔعٕ .65  .149

 أمينة مصادر التعلم لػ٘ العطبٔ٘ تطب٘ 1و/ فْظٓ٘ محساٌ ؾْضزٖ البكنٕ .66  .151

هسرح ادارة 
 الخعلين
 )بناث(

 00 -00:01 هـ0441/ 08/1 األثنني

 أمينة مصادر التعلم علْو حاغب تطب٘ 2و/ بكنٕصْال عاٜـ ال أمريٗ .67  .151

 أمينة مصادر التعلم علْو حاغب تطب٘ 3و/ فْظُٓ مَسٖ عبساهلل البكنٕ .68  .152

 أمينة مصادر التعلم فٔعٓاٛ تطب٘ 2ث/ ىاٍس مَسٖ ؾباب الطاجحٕ .69  .153

 أمينة مصادر التعلم كٔنٔاٛ تطب٘ دلنع احلاٜطٓ٘ العصٔنٕىْضٗ غاظٖ حامس  .70  .154

 



 

 املنلكة العزبية الضعودية
 وسارة التعليه

 مبحافظة الطائف  للتعليهاإلدارة العامة 
 

 
 بنات(-الشؤون التعلينية)بنني

 اللجنة التنفيذية للرتشيحات املدرصية
 

 هـ 0441/0440للعام الذراسي للخشكيالث املذرسيت امساء املرشحاث ألداء اخخبار املقابلت الشخصيت
 ,النشاط الطالبي,االرشاد و الخوجيه  ,هصادر حعلن(, الروضاث )القيادة املذرسيت

 

15 

 

 18نموذج 

 

 تنويى هاو 

 

 للنزشحات جملال  اختبار احلاصب اآللي العنلي 

  مصادر التعله

 هـ41/7/4111املوافق نيط خلاصيجزى يوو 

 مبقز ادارة التجويشات املدرصية جبوار مزكش التدريب الرتبوي 

 متاو الضاعة التاصعة صباحًايف 

 
 اخلاص بوا مزشحة احضار جواس احلاصب اآلليوعلى كل 

 على كل مزشحة
 

 احملدد واملقز االلتشاو باحلضور يف املوعد 


