
  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

  وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط30م/ فاطمه حممد علي الزهراني  .1

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط43م/ صلوح جويرب تركي الثبييت  .2

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط 25ث / هغدير ابراهيم امحد ابوورد  .3

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط58ب/ فوزيه مزهر فروان املالكي  .4

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط78ب/ مسريه عطيه امحد الثقفي  .5

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط15م/ خلود هالل حممد اهليفاني  .6

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط15م/ امل داخل حامد احلارثي  .7

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط31م/ سامله عياف حممد القرشي  .8

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية شرق ط2مج ت/ امساء حمسن شقري اخلديدي  .9

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية غرب ط27ب سلطانه هالل رجاء الثبييت  .10

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية غرب ط 9ب/ شاهرة حممد هادي القحطاني  .11

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية غرب ط1ث/ت/ اشاب رمحة عبد الرحيم عبد الرمحن  .12

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية غرب ط45م/ فوزية شعيل نويشي الثبييت  .13
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 مريم ظافر حممد الشهري  .14
ب/القيم االعلى 

 ط
 دراسات اسالمية غرب

 وكيلة مدرسة

مساعدة مكتب 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية غرب ط  2ث  زين حممد صاحل الوقداني  .15

 ط35ب  فائزة عواض على اخلديدي  .16
شريعة ودراسات  غرب

 اسالمية
 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ح7ث/ يعبدالكريم عواض الساملنسرين   .17

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ح 7ث/ يفوزية ضيف اهلل معيض اجلميع  .18

 وكيلة مدرسة إسالميةدراسات  احلوية ح 1م/ زين حممد أمحد احلجري  .19

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ب/ ذوي حجي يمنرية حامد شوميان القثام  .20

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ح64ب/ إميان فؤاد أمحد فرحات  .21

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ح4م/ نوال غويلي صوميل القثامي  .22

 نادية مانع خبيت الغامدي  .23
ب/شرق السيل 

 الصغري
 دراسات اسالمية احلوية

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ح 1م/ عذا سعد منيع احلارثي  .24

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ح6م/ نور غالب غالب العتييب  .25
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية احلوية ح34م/ هيفاء أسعد أمحد باصمد  .26

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 موضي أمحد زهري الشهري  .27
 م/االبناء بالقاعدة

 ح
 دراسات اسالمية احلوية

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية مشال جممع اجلفر يفوزية غزاي زهيميل العصيم  .28

 حسناء معيود معيوف اهلذلي  .29
ابتدائية اخلرائق 

 الشمالية
 دراسات اسالمية جنوب

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية اخلرمة جممع الدغمية السبيعيوضحى حممد حسني   .30

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية اخلرمة  مقررات  /1ث /  سارة سعد منصور العبنق   .31

 وكيلة مدرسة شريعة اخلرمة جممع الدغمية نهى إبراهيم دحيم احلواس  .32

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية رنية م /هند املخزومية يموضي فاهد عبداهلل السبيع  .33

 وكيلة مدرسة دراسات اسالمية رنية م /الضرم سارة حممد فهيد السبيعي  .34

 وكيلة مدرسة لغة عربية شرق ط/26ب/ نوره حممد سعد الشهري  .35

 وكيلة مدرسة لغة عربية شرق ط/11م/ مسريه علي حسن الشهري  .36

 وكيلة مدرسة لغة عربية شرق ط/51م/ وريسامية امحد عبداهلل املنص  .37
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة لغة عربية شرق ط/16ث/ يسلمى عبداهلل عبدربه الغشمر  .38

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

الساعة اىل 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة لغة عربية شرق 26ث/ اض الثبييتوعفاف معيض ع  .39

 وكيلة مدرسة لغة عربية شرق 75ب/ وفاء عمار حييى السفياني  .40

 وكيلة مدرسة لغة عربية غرب ط/42ب هدى عبد الرمحن عمر الثمالي  .41

 وكيلة مدرسة لغة عربية غرب ط/50م عواطف عواض جابر احلارثي  .42

 وكيلة مدرسة لغة عربية غرب ط/7الثانوية / معتوق املولدقبالن فاطمة   .43

 فاطمة حممد زويد النمري  .44
ب الصفا 

 والشريف/ط
 لغة عربية غرب

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة لغة عربية احلوية /الواسط/ ح 1م يتهاللة مطر وصل اهلل الثبي  .45

 وكيلة مدرسة لغة عربية احلوية ح /6م/ مغزي محود القثامي ءثريا  .46

 وكيلة مدرسة لغة عربية احلوية ح /9ب/ فوزية عارف بداي القثامي  .47

 وكيلة مدرسة لغة عربية احلوية ح /1ث/ خزنة زايد خويشان املطريي  .48

 سلطيفة حميميد احلميدي الدها  .49
م/ السيل 

 الصغري/ ح
 عربيةلغة  احلوية

 وكيلة مدرسة
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة لغة عربية احلوية مقررات/ ح 4ث/ نادية سعود زحيفان اخلماش  .50

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 مدرسةوكيلة  لغة عربية احلوية ح5ب/ ر بنيه اجلعيدمنال سائ  .51

 وكيلة مدرسة لغة عربية مشال جممع القرشيات عفراء حسن عوض اخلماش  .52

 وكيلة مدرسة لغة عربية مشال جممع اجلفر عفاف هزاع حممد الشريف  .53

 وكيلة مدرسة لغة عربية مشال ب/سامودة مزنة حميل نفال السبيعي  .54

 وكيلة مدرسة لغة عربية جنوب جممع السريج يانأماني عواض  عبد اهلل احلمي  .55

 وكيلة مدرسة لغة عربية جنوب شرق ب/م حتفيظ قيا ييتسامية ضيف اهلل هالل الثب  .56

 وكيلة مدرسة لغة عربية حداد جممع القريع فايزة مدخل دخيل الطلحي  .57

 وكيلة مدرسة لغة عربية تربة 3م/ منرية مارق حشيش البقمي  .58

 وكيلة مدرسة لغة عربية اخلرمة 2ث/ الشريففيحاء محود علي   .59

 وكيلة مدرسة لغة عربية اخلرمة جممع الدغمية حصه إبراهيم يوسف  العبيسي  .60

 وكيلة مدرسة لغة عربية اخلرمة جممع الدغمية نورة ثواب عبد اهلل السبيعي  .61

 وكيلة مدرسة لغة عربية رنية 6ب / نوره فهد غامن السبيعي  .62
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة لغة عربية رنية ب / القاعدة جوهرة قاسي محود السبيعي  .63

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة لغة عربية رنية 1م /  طفلة عايض ماضي السبيعي  .64

 وكيلة مدرسة لغة عربية رنية 1ب/ السبيعيغزية فهيد عبداهلل   .65

 وفاء حممد عيضة الثبييت  .66
ث /الثانية 

 تطوير/ط
 مكتبات غرب

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة تاريخ شرق ط/28م/ تركية عيضه رده الثبييت  .67

 وكيلة مدرسة تاريخ شرق ط/17ث/ مها حممد سعد الزهراني  .68

 وكيلة مدرسة تاريخ غرب ط/33م الطويرقيفاطمة محاد عبداهلل   .69

 وكيلة مدرسة تاريخ غرب ط9ب/ ذهبة ردة معيض احلارثي  .70

 وكيلة مدرسة تاريخ احلوية ح1م فطوم علي صالح النفيعي  .71

 وكيلة مدرسة تاريخ احلوية 1ب الواسط نوير مقبول مبارك الشلوي  .72

 وكيلة مدرسة تاريخ احلوية 1م/ أمل علي دغيليب القثامي  .73

 وكيلة مدرسة تاريخ احلوية 44ب / حصة مستور تركي العصيمي  .74
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة تاريخ مشال جممع العرفاء نوال عايض حممد ال سلطان  .75

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة تاريخ مشال م/عشرية مكنت ميمريم جباد ضيف اهلل الغنا  .76

 وكيلة مدرسة تاريخ جنوب شرق ب/ الذيابات هدى زيد هالل الثقفي  .77

 وكيلة مدرسة تاريخ ميسان م/ العرايف يفمريم خبيت ضيف اهلل املطر  .78

 مدرسةوكيلة  تاريخ ميسان ب/مثان مدينوال دخيل اهلل معيض الغا  .79

 وكيلة مدرسة جغرافيا شرق ط/30م/ موضي غائب ناصر الدعجاني  .80

 آمنه زحاف امحد املالكي  .81
ث/ساره آل الشيخ 

 ط/
 جغرافيا شرق

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة جغرافيا جنوب جممع الزوران سارة فهد فهيد احلمياني  .82

 وكيلة مدرسة جغرافيا اخلرمة جممع اهلجرة  حورية بركة راشد الصاعدي  .83

 وكيلة مدرسة جغرافيا رنية م /القاعدة يساره عبدالرمحن نايف السبيع  .84

 وكيلة مدرسة علوم حاسب شرق ط/24ث/ هدى دخيل اهلل معيوض الثبييت  .85

 وكيلة مدرسة حاسب شرق ط/24م/ هامريه حسني عبدالرازق مرو  .86
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة حاسب غرب ط/36م  عهود محيد عايض العتييب  .87

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ26/7/1439 اخلميس

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة حاسب احلوية ح/41م  وفاء خلف ضاوي اجلعيد  .88

 وكيلة مدرسة علوم حاسب جنوب 30ث/ مها بدر حدجيان العتييب  .89

 وكيلة مدرسة إدارة أعمال احلوية ح1ث/  ميعبد اهلل ماطر القثادنيا   .90

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/28م/ ديعواطف ابراهيم يزيد الزاي  .91

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/26ب/ ناديه سعد زبن العتييب  .92

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/10ث/ حممد علي الشهري ة شئعا  .93

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/76ب صاحل ماضي الزهرانيحياة   .94

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/12م/ منريه معيوض زويد اجلميعي  .95

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/15م/ دارين حممد سعد القثامي  .96

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/15م/ يتبدريه عبداهلل عايض الثبي  .97

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/31م/ الصوماليساميه علي علمي   .98

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/31م/ بدريه حممد علي الغامدي  .99

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/39م/ منى فراج حممد احليدري  .100



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/26ث منريه منصور حباب البقمي  .101

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/24ث/ عايده بدر حدجيان العتييب  .102

 نوره مسفر علي الزهراني  .103
ث/مشاعل بنت عبد 

 العزيز
 وكيلة مدرسة رياضيات شرق

 وكيلة مدرسة رياضيات شرق ط/34ب/ ريم فهد عبداهلل الزهراني  .104

 وكيلة مدرسة رياضيات غرب 27ث/ لطيفة ظافر حممد األمحري  .105

 وكيلة مدرسة رياضيات غرب ط/1م /  مستورة صاحل بكر اجلميعي  .106

 وكيلة مدرسة رياضيات غرب ط/2ث رمحة حممد خضر الساملي  .107

 مدرسةوكيلة  رياضيات غرب ط/7ب  اميان شاكر خضر الطويرقي  .108

 وكيلة مدرسة رياضيات غرب ط/31ث/ طجنالء جاراهلل  وصل الصوا  .109

 وكيلة مدرسة رياضيات غرب ب/ت/ االوىل نوره علي سعيد الغامدي  .110

 وكيلة مدرسة رياضيات احلوية ح 8ث  منال سهل خلف القرشي  .111

 سارة سفر مقبل العصيمي  .112
م / السيل الصغري 

 ح
 رياضيات احلوية

 وكيلة مدرسة



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(

 

10 

 

مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة رياضيات احلوية /ح 1م/ عهود فهد قنيفذ العصيمي  .113

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة رياضيات احلوية /ح 7م/ نوال شوعي عبده  محدي  .114

 وكيلة مدرسة رياضيات احلوية /ح 1ث/ محود سعد القثاميأمرية   .115

 وكيلة مدرسة رياضيات احلوية ح15ب/ مها رجاء ناجم القثامي  .116

 وكيلة مدرسة علوم ورياضيات احلوية ح1ب / الواسط  ينورة عبداهلل مرزوق املطري  .117

 أمساء معتوق عويض العمريي  .118
جممع السريج 

 عام
 رياضيات جنوب

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة رياضيات جنوب 37م/  عبري سفر  مفلح العتييب  .119

 وكيلة مدرسة رياضيات مشال جممع احلفر منرية ناصر علي السنيدي  .120

 وكيلة مدرسة علوم رياضيات جنوب شرق ب/قيا األوىل مرام أمحد علي السهيمي  .121

 وكيلة مدرسة علوم رياضيات تربة جممع العرقني هياء محيدي حممد البقمي  .122

 وكيلة مدرسة رياضيات تربة 3م/ فايزة سعد معيش اجلعيد  .123

 وكيلة مدرسة رياضيات املويه م/ املويه فضة كريزي محدي العتييب  .124



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 سهام بسيس شبيب السبيعي  .125
م / هند 

 املخزومية
 رياضيات رنية

 وكيلة مدرسة

مكتب مساعدة 
املدير العام 

 للشؤون
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/21ب هدى فهد مبارك العصيمي  .126

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/4م/ جواهر عبدالغين علي اجبع  .127

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/22م/ نوره حممد صاحل الشهري  .128

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/30م/ مجهور امحد العصيمينوال   .129

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/32م/ هند سفر بريكان اجلعيد  .130

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/3ث/ يسعديه عبداهلل مسفر الزهران  .131

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/14ث/ فوزيه حاسن عبداحملسن فطيس  .132

 وكيلة مدرسة احياء شرق ط/20ث/ منريه حباب نوار اجلعيد  .133

 وكيلة مدرسة نبات واحياء دقيقه شرق ط/51م/ شريفه معيض عايض احلارثي  .134

 وكيلة مدرسة احياء غرب /ط 7ث/ رقيعائشة عبد الرحيم حامد الطوي  .135

 وكيلة مدرسة احياء غرب / ط 8م  خلود محيد عايض العتييب  .136



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة احياء غرب م االوىل /ط عسرييعائشة عبد الوهاب امحد   .137

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة احياء علم نبات غرب ط /42م يزهور عبد اهلل مسفر الشهر  .138

 وكيلة مدرسة إحياء احلوية /ح 64ب/ بدرية عايض معبود العتييب  .139

 وكيلة مدرسة أحياء احلوية /ح 4م/ عواطف محود سلمان العتييب  .140

 ييبعزيزة  عبيد عبداهلل العت  .141
ب/شرق  السيل 

 الصغري
 أحياء احلوية

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة أحياء احلوية الواسط /ح 1م/ ايلرندة ياسني حامد أبو احلم  .142

 مياهلل محود القثاعيدة ضيف   .143
أم املؤمنني م/

 جويرية
 أحياء احلوية

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة أحياء احلوية /ح 5ث/ عائشة ناصر أمحد الساملي  .144

 وكيلة مدرسة أحياء مشال جممع القرشيات تهاني معتوق خضر الطويرقي  .145

 وكيلة مدرسة أحياء جنوب 37م/  يبمنرية سامل عبداهلل العتي  .146

 وكيلة مدرسة أحياء جنوب 52م/  نوف عطية عاطي الثقفي  .147

 بدرية عيضة مستور الثبييت  .148
جممع السريج 

 عام
 احياء جنوب

 وكيلة مدرسة



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة أحياء جنوب شرق م/ قيا نورة مسلط عايض احلارثي  .149

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

الساعة من 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة علم نبات تربة 2م/ فلوة سفر خامت املرزوقي  .150

 وكيلة مدرسة فيزياءوالرياضيات غرب ط/4ث/ مها حممود احرار خباري  .151

 وكيلة مدرسة فيزياء غرب ط/23ث أمل زاهر زاهر الشهري  .152

 وكيلة مدرسة فيزياء ورياضيات غرب ت/ط/2ث/ ر النفيعيقسجى سعود ص  .153

 وكيلة مدرسة فيزياء ورياضيات غرب ط/27ث غادة جباد راجح الغاليب  .154

 وكيلة مدرسة فيزياء جنوب جممع كالخ أمساء  حممود حممد القرني  .155

 وكيلة مدرسة فيزياء حداد جممع مهور دالل فهد علي الوقداني  .156

 وكيلة مدرسة فيزياء تربة 2م/ املرزوقينورة سفر بادي   .157

 وكيلة مدرسة فيزياء تربة ب/العصلة ميفاطمة حممد عبد اهلل البق  .158

 وكيلة مدرسة فيزياء تربة جممع العالوة موضي ناصر هذال البقمي  .159

 وكيلة مدرسة كيمياء شرق ط/16ث/ هيا حميميد حامد الشيباني  .160

 وكيلة مدرسة كيمياء شرق ط/18ث/ الربيعيحنان عالي عواض   .161



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة كيمياء غرب ط/19ث مها رجاء عجالن اجلودي  .162

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 جواهر حسن ناجي اهلذلي  .163
ث/االبناء 

 باهلدا/ط
 كيمياء غرب

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة كيمياء تربة جممع احلشرج زينة صاحل علي الشهري  .164

 وكيلة مدرسة كيمياء اخلرمة املتوسطة الثانية عيميثاء سند عبد اهلل السبي  .165

 وكيلة مدرسة كيمياء اخلرمة جممه الدغمية نيرمحة امحد عبداهلل الشمرا  .166

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية شرق ط/39ب الغامديتهاني سعيد محدان   .167

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية شرق ط/65ب/ ميدالل دخيل اهلل خلف القثا  .168

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية شرق ط/11م/ جنالء مشعل صاحل الثبييت  .169

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية شرق ط/31م/ عبري حممد مجعان العبادي  .170

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية شرق ط/2م ت/ صاحل علي الشهريريم   .171

 وكيلة مدرسة لغات اجنبيه شرق /ط 14ث/ امساء ظافر عوض الشهري  .172

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية غرب ط/36ث  مريم سعيد جعفر الزهراني  .173



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية غرب ط 1ث/ت/ عبري حممد مقبول العصيمي  .174

مساعدة مكتب 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية احلوية ب/رحيه/ح خلود مطر أمحد الزهراني  .175

 شهد حسن حممد الزهراني  .176
م /األبناء 

 بالقاعدة/ح
 لغة إجنليزية احلوية

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة لغة إجنليزية احلوية ح 8م  شذا عوض عتيق اجلعيد  .177

 وكيلة مدرسة لغة إجنليزية احلوية ح/1ب/ الواسط  ميهديل عبداهلل مرتوك القثا  .178

 آمال عمر إبراهيم زرقي  .179
ث /األبناء 

 بالقاعدة/ح
 لغات اجنبية احلوية

 وكيلة مدرسة

 أمل زائد عوض الدعجاني  .180
حليمة ب / 

 السعدية/ح
 لغة إجنليزية احلوية

 وكيلة مدرسة

 وكيلة مدرسة لغات اجنبية مشال ب/عشرية الثانية فوزية سعد عواض  العصيمي  .181

 وكيلة مدرسة لغة اجنليزية مشال ث/الشباشبة عهود عبداهلل عابد القرشي  .182

 مدرسة وكيلة لغة اجنليزية تربة 2م/ ني سعدى سعيد عبداهلل الزهرا  .183

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي شرق /ط 67ب/ امحد حممد الغامدي ةحيا  .184



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي شرق ط/24م/ رمحه منري عابد القرشي  .185

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي شرق ط/30م/ نيعبدالرحيم حممد املرغالعبري   .186

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي شرق ط/28ث/ امل معتوق حممود شويش  .187

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي شرق ط/2ث/ت/ عواطف مجيل امحد الثبييت  .188

 مدرسةوكيلة  اقتصاد منزلي شرق ط/21ث/  سلمى إبراهيم حممد عسريي  .189

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي شرق 1ث/ دليل سفر مفلح العتييب  .190

 وكيلة مدرسة اسرة ومنو طفل غرب ط/24ب سامل أمحد الطلحي هرمح  .191

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي غرب ط/23ث مريم دوخي ذعار الشلوي  .192

 مدرسةوكيلة  اقتصاد منزلي غرب ط/24ب أريج حممد أمحد الغاليب  .193

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي احلوية ح 1م/الواسط / منى عبد اهلل عايض الثبييت  .194

 وكيلة مدرسة اقتصاد منزلي احلوية ح/47م منى صاحل حميسن العتييب  .195

 احلوية ح 8م/ أمحد علي القحطانيه وضح  .196
 اقتصاد منزلي وتربية

 فنية
 وكيلة مدرسة



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 مشال جممع اجلفر العتييبامرية شداد صنيتان   .197
 اقتصاد منزلي وتربية

 فنية

 وكيلة مدرسة

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ29/7/1439 األحد

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 فاتن حمماس عجري احلارثي  .198
جممع السريج 

 عام
 قتصاد منزليا جنوب

 وكيلة مدرسة

 اقتصاد منزلي جنوب ابتدائية لية طليحان احلارثي منى حممد  .199
 وكيلة مدرسة

 منال عبدالعزيز أمحد متار  .200
اخلرائق  ب/

 الشمالية
 جنوب

تغذية وعلوم 

 أطعمة

 وكيلة مدرسة

 حداد جممع حداد آمال حممد محيد الصحفي  .201
تغذية وعلوم 

 أطعمة

 وكيلة مدرسة

 اقتصاد منزلي ميسان اخليالةجممع  زهرة حسن عبداهلل عسريي  .202
 وكيلة مدرسة

 اقتصاد منزلي رنية 1م /  ريأمرية ابراهيم ناصر الدوس  .203
 وكيلة مدرسة

 تربية فنية غرب ط/10ث يوفاء حممد عابد السليمان  .204
 وكيلة مدرسة

 ود هندي زايد احلارثي  .205
مركز 

 التوحد/ط
 تربية خاصة غرب

 وكيلة مدرسة



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

االملح ث +م السبيعي مفرج معيض جوزاء  .206  رنية 
كيمياء + ماجستري 

 توجيه وإرشاد
 مرشدة طالبية 

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ30/7/1439 االثنني

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 الشنربي حامد عبدالرمحن وفاء  .207
 احملمدية/  مج

 بالشفاء
  اجتماع علم شرق

 مرشدة طالبية

3/ث اجلهين عوده ظبيان جيهان  .208  مرشدة طالبية اجتماع علم شرق 

ح3/ث السعدي سلطان عوض فاطمة  .209  مرشدة طالبية علم اجتماع احلوية 

 مرشدة طالبية علم اجتماع تربة جممع العرقني حصة سعد وران البقمي  .210

 الغامدي أمحد صاحل نوال  .211
 أبي بنت مجانة/ ث

 طالب
 نفس علم جنوب

 مرشدة طالبية

 مرشدة طالبية نفس علم جنوب السرج/ مج الروقي محدان حممد نوير  .212

 رنية ت/ب السبيعي حممد طماح نورة  .213
وخدمة  اجتماع/ب

 اجتماعيه 

 مرشدة طالبية

الشباشبه مج/ احلارثي سعد اليف نوال  .214  مرشدة طالبية نفس علم ميسان 

مكتب مساعدة  معلمة موهوبات لغة عربية احلوية ح34م/ دعيعوض اهلل اجل جنالء عيضه  .215
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ30/7/1439 االثنني

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

216.  
مسرية حممد عبدالرمحن  

 الغامدي
 احياء شرق ط15م/

 معلمة موهوبات



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 معلمة موهوبات 0احياء غرب ط10م/ عبداجلبارنسرين حسن سامل   .217

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ30/7/1439 االثنني

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 جنود عائض عابد املالكي  .218
ث/البندري بنت 

 عبدالعزيز
 كيمياء شرق

 معلمة موهوبات

 معلمة موهوبات فيزياء غرب ط36ث/ نوف علي معيوف الطلحي  .219

 معلمة موهوبات فيزياء اجلنوب جممع لية يرينسرين عبدالعزيز حممد عس  .220

 معلمة موهوبات لغة اجنليزية شرق 51م/ يصباح حسن عبد اهلل العسري  .221

 معلمة موهوبات لغة اجنليزية غرب 1م/ هبة كامل حممد القرشي  .222

 معلمة موهوبات اقتصاد وإدارة شرق 32م/ نوف فهد شرف الغاليب  .223

  فريدة  علي حممد العامودي  .224
ب / الواسط 

 األوىل /ح
 احلوية 

شريعة ودراسات 

 إسالمية 

 رائدة نشاط  طالبي

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ30/7/1439 االثنني

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 رائدة نشاط  طالبي لغة عربية تربة 2م/  موضي عايض عبداهلل البقمي  .225

 رائدة نشاط  طالبي جغرافيا رنية 6ب/  نورة حممد مخيس الدوسري  .226

 رائدة نشاط  طالبي رياضيات شرق ط3ب/ ت  صفية مطر عبداهلل الثبييت  .227

 نشاط  طالبيرائدة  احياء شرق ط6ب/ يعمرفايزة عبدالعزيز عومير ال  .228



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 رائدة نشاط  طالبي احياء احلوية ح7م/ نوف عبداهلل محدان العتييب  .229

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ30/7/1439 االثنني

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 طالبي  رائدة نشاط لغة اجنليزية شرق ط65ب/ ثيارفوزية دخيل اهلل سلطان احل  .230

 رائدة نشاط  طالبي لغة اجنليزية غرب باهلدا 1ب/ هناء فيصل جابر العيلي  .231

 رائدة نشاط  طالبي لغة اجنليزية اجلنوب لية 1ب/  نورة عيد موسى املالكي  .232

 رائدة نشاط  طالبي حاسب الي شرق ط17م/ ليلى خالد مستور الثبييت  .233

 ميالبق عبد اهلل  عائشه مهدي  .234
ثانوية ساره ال 

 الشيخ
 دراسات اسالميه شرق

 أمينة مصادر تعلم 

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ30/7/1439 االثنني

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 أمينة مصادر تعلم دراسات إسالميه شرق ط6/املتوسطه عبري على سفر الثبييت  .235

 أمينة مصادر تعلم عقيده احلويه ح5/الثانويه  زكيه عوض خلف العصيمي  .236

 أمينة مصادر تعلم لغه عربيه احلويه ح1/اإلبتدائيه  سعاد عبداهلل حممد احلسين  .237

 أمينة مصادر تعلم لغه عربيه احلويه ح1/الثانويه  مريهياء عبد الرمحن عايض الع  .238

 أمينة مصادر تعلم رياضيات شرق م القربنى عمر/ب فوزيه حممد أمحد املناعي  .239

 منى عوض معيض محيد الثبييت  .240
اإلبتدائيه 

 حتفيظ9/
 رياضيات شرق

 أمينة مصادر تعلم



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
 )القيادة املدرسية ,النشاط الطالبي ,االرشاد و التوجيه ,املوهوبات ,مصادر تعلم(
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 أمينة مصادر تعلم أحياء شرق ط12/اإلبتدائيه  عزه عتيق أمحد الزهراني  .241

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ30/7/1439 االثنني

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 أمينة مصادر تعلم أحياء شرق ط17/الثانويه  سلوى عتيق أمحد الزهراني  .242

 أمينة مصادر تعلم كيمياء رنيه 1/الثانويه  مشاء ألغزيل راشد فهيد   .243

 أمينة مصادر تعلم اجنليزيهلغه  شرق ساره ال الشيخث/ رجب مصلح املالكي ةمنري  .244

 أمينة مصادر تعلم لغه اجنليزيه شرق ط66/اإلبتدائيه  ه على احلميانيضرويده عي  .245

 أمينة مصادر تعلم لغه اجنليزيه غرب اإلبتدائيه األوىل ييرقأمل عبد الرحيم حامد الطو  .246

 أمينة مصادر تعلم اجنليزيهلغه  احلويه 44/اإلبتدائيه  فاطمه عبداهلل حممد سهلي  .247

 أمينة مصادر تعلم لغه اجنليزيه اجلنوب 30/الثانويه  نوف عويض عيد احلارثي  .248

 أمينة مصادر تعلم لغه اجنليزيه جنوب شرق بشقصان 1ث /م دهيله عوض اهلل شامي اجلعي  .249

 مصادر تعلمأمينة  حاسب علوم شرق مقررات9/الثانويه رنا محدان محيد الطلحي  .250

 تغريد عيضه عثمان العويف  .251
قاعدة امللك /ث

 اجلويه باحلويه
 علوم حاسب احلويه

 أمينة مصادر تعلم

 أمينة مصادر تعلم مكتبات ومعلومات شرق 8/الثانويه  كيحنان غازي عبد اهلل املال  .252



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
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مقر اجراء  اجملال املدرسي املرشحة له التخصص املكتب املدرسة االسم م
 املقابلة

 موعد اجراء املقابلة الشخصية

 الوقت التاريخ اليوم

 قائدة مدرسة   دراسات شرق وث/مشاعل 11م/ فوزية مصلح قبيل الذوييب  .253

مكتب مساعدة 
املدير العام 

للشؤون 
 التعليمية

 هـ1/8/1439 الثالثاء

من الساعة 
التاسعة صباحًا 

اىل الساعة 
 الواحدة ظهرا

 قائدة مدرسة احياء شرق 15م/ غريبه حسن حممد احلارثي  .254

 قائدة مدرسة أحياء  شرق 30ب /  اطفاطمة عتيق عوض اهلل السو  .255

 قائدة مدرسة لغة عربية غرب 6ث/ مجيلة سعيد سويلم الثبييت  .256

 قائدة مدرسة اقتصاد منزلي غرب مقرارات6ث/ سناء حممد عطاهلل الغرييب  .257

 قائدة مدرسة فيزياء غرب 4وث/8م/ ويعالاميان عبدالوهاب سلمان ال  .258

 قائدة مدرسة رياضيات احلوية م/قاعدة امللك فهد جهري حممد مناحي العتييب  .259

 قائدة مدرسة احياء احلوية 44ب/ يمضواح ظافر القحطانعائشة   .260

 قائدة مدرسة حاسب ألي  احلوية ذوي حجي  م/ جنوى عواض عايض القثامي  .261

 قائدة مدرسة اقتصاد منزلي  احلوية ح /6ث /  مديفوزية عبد اهلل أمحد الغا  .262

 ثريا حامد شديد اخلماش  .263
 ىلم / الثالثة + ت األو

 ح /
 قائدة مدرسة أحياء  احلوية

 قائدة مدرسة رياضيات وعلوم  احلوية ح/1ث / الواسط /  غادة  سعد عبنده الدهاسي  .264

 /ح  4م / منى عبد الرحمن عامر األسمري  .265
 لغة عربية الحوية

  
 قائدة مدرسة

 /ح 1ث /  سارة عجالن بخيت القثامي  .266
 الحوية

 علم نفس
 قائدة مدرسة



  

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 بمحافظة الطائف  للتعليماإلدارة العامة 

 

 

 ات(بن-الشؤون التعليمية)بنين

 للترشيحات المدرسية اللجنة التنفيذية

 

  هـ 1439/1440للعام الدراسي  للتشكيالت املدرسية امساء املرشحات ألداء اختبار املقابلة الشخصية
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