
 
 
 
 
 
 

 
 لجنة القيادات المدرسية 

 11من  1صفحة 
 

 ذسن١ ايكٝادات املدزض١ٝ ) َدٜس /٠ , ٚنٌٝ/ـ١ ( باإلداز٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبرافظ١ ايطا٥ف  

 ٖـ1439/  1438يًعاّ ايدزاضٞ 

 أٚاًل ـــ ذسن١ قٝادات املدازع ٚٚنال٥ٗا )بٓني ( :

 : َدزض١ ( قا٥د110ـــ قاد٠ املدازع ٚعددِٖ ) 1        

 َهتب ايتعًِٝ   بٗااملهًف املدزض١  ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم املًو بٔ َسٚإعبد 0ب َدزض١ د قـا٥ عبدايًطٝف عبداهلل غربم ايػاَدٟ  1

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم اإلَاّ ٚزؽ 0ب َدزض١ د قـا٥ عبداهلل أمحد عبدايسذِٝ املايهٞ  2

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ٚد 0ب َدزض١ د قـا٥ غاشٟ إبساِٖٝ ذلُد ايٓفٝعٞ  3

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ايٛيٝد بٔ عبد املًو 0ب َدزض١ د قـا٥ ُد اافس عبد اهلل ايػٗسٟذل  4

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم االَاّ ذلُد بٔ ضعٛد 0ب َدزض١ د قـا٥ َٓؿٛز عًٞ عبداهلل ايباش  5

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم َايو بٔ عٛف 0ب َدزض١ د قـا٥ فٝؿٌ ضعٝد عايٞ ايجبٝيت  6

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم املكداد بٔ عُسٚ 0ب َدزض١ د قـا٥ اٟٚفٗد ذلُد عٛض اجلدز  7

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ٖػاّ بٔ ايعاف 0ب َدزض١ د قـا٥ ضامل ذلطٔ ضامل ايكسغٞ  8

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ب . ؾف٠ٛ ايطًٝع١ َدزض١ د قـا٥ غانس ضعٛد ابساِٖٝ ايعؿُٝٞ  9

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با عجُإ بٔ َظعٕٛ 0ّاجلصٜس٠  0ب َدزض١ د قـا٥ ؾاحل أمحد عًٞ ايعباٜس  11

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با ّ ذــسجــٌ 0ب َدزض١ د قـا٥ ٚيٝد خًف عبداهلل ايكسغٞ  11

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب عبداهلل بٔ عاَس يًترفٝظ 0ب َدزض١ د قـا٥ محاد ذلُدعٝك٘ احلازثٞ  12

 ػسبَهتب ايتعًِٝ باي نجِحيٞ بٔ أ 0ّ  األذٓف  0ب َدزض١ د قـا٥ ذلُد فاٜص ذلُد ايجبٝيت  13

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب إبٔ خــًــدٕٚ 0ب َدزض١ د قـا٥ عُس عبداهلل عُس ايجبٝيت  14

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب قٝظ بٔ عاؾِ  0ب َدزض١ د قـا٥ عادٍ ذلُد تسنٞ ايجبٝيت   15

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب إبٔ نجري 0ب َدزض١ د قـا٥ َعٝض قٝف اهلل عابد ايجبٝيت  16

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب املعايٞ األ١ًٖٝ 0ب َدزض١ د قـا٥ َٓؿٛز َطًل ايجبٝيتَطًل   17

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ٚا٥ٌ بٔ ذحس 0ب َدزض١ د قـا٥ ؾاحل َطفس َػازٟ ايٓفٝعٞ  18

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ضفٝإ ايجكفٞ 0ب َدزض١ د قـا٥ خايد َسشٚم َعٝٛض ايعتٝيب  19

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ متاّ بٔ ايعباع 0ب ض١ َدزد قـا٥ عبٝد ضًُٝإ ضًّٛ اخلُاؽ  21

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ٟأبٛ أٜٛب األْؿاز 0ب َدزض١ د قـا٥ عاٜض عبدايسمحٔ فا٥ص املطريٟ  21

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ذــسا٤ 0ب َدزض١ د قـا٥ ؾاحل عطا اهلل َاغع املطريٟ  22



 
 
 
 
 
 

 
 لجنة القيادات المدرسية 

 11من  2صفحة 
 

 َهتب ايتعًِٝ   بٗااملهًف املدزض١  ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 ب ايتعًِٝ باحل١َٜٛهت قــدٜــس٠ 0ب َدزض١ د قـا٥ َعٝٛض بسنٞ عاٜض ايعؿُٝٞ  23

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ايكِٝ األضفٌ 0ب َدزض١ د قـا٥ ضعد عاٜض قُٝػإ احلازثٞ  24

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ايسٜٚدف 0ب َدزض١ د قـا٥ ضعد دخبٌ اهلل زاجح احلازثٞ  25

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ايطٌٝ ايؿػري 0ب َدزض١ د قـا٥ عبداهلل ضسٜح ضسذإ ايكجاَٞ  26

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ طٝب١ 0ب َدزض١ د قـا٥ شٜٚد خٜٛػإ املطريٟ عبداهلل  27

 باحل١َٜٛهتب ايتعًِٝ  ب. بٔ ذبإ باحلسع َدزض١ د قـا٥ عًٞ ضعٝد عًٞ ايكرطاْٞ  28

 باحل١َٜٛهتب ايتعًِٝ  ب. األَري عبد الزمحٔ بايكاعد٠ َدزض١ د قـا٥ زاغد عبد اهلل ضعد ايكسْٞ  29

 اجلٓٛبَهتب ايتعًِٝ ب املعدٕ 0ب َدزض١ د ـا٥ق مخٝظ ذلُد عًٞ أبٛ زنٝ٘  31

 اجلٓٛبَهتب ايتعًِٝ ب ايــصٚزإ 0ب َدزض١ د قـا٥ ضفس ضعد ضاعد ايرٜٚيب  31

ُّاز احلازثٞ  32  َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ ايــطــد 0ب َدزض١ د قـا٥ ضعٝد َطس ع

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ بـــٛا 0ب َدزض١ د قـا٥ عا٥ض َطفس ذباْإ احلًػًٟٛ  33

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ أبٛ ايطٝب 0ب َدزض١ د قـا٥ محٝدإ قًٌٝ محٝدإ احلازثٞ  34

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ ّ املسٜفل 0ب َدزض١ د قـا٥ عبدايعصٜص غاٜع ذلُد احلازثٞ  35

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ ّ ايعطا٤ 0ب َدزض١ د قـا٥ عادٍ شٜد ضامل احلازثٞ  36

 برتبَ٘هتب ايتعًِٝ  ضساق١ بٔ َايو 0ب ١ َدزضد قـا٥ عبداهلل ْاؾس َٓفٛز ايبكُٞ  37

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ ّ  عسٜٔ ايعًِ األ١ًٖٝ 0ب َدزض١ د قـا٥ عاٜض فٝؿٌ طاَٞ ايبكُٞ  38

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ ضًُإ ايفازضٞ 0ب َدزض١ د قـا٥ فٛاش عبداهلل فٛاش ايعؿُٝٞ  39

 يتعًِٝ برتبَ٘هتب ا املٓؿٛز١ٜ 0ب َدزض١ د قـا٥ ْاٜف ذلُد عبداهلل ايبكُٞ  41

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ عؿُا٤ 0ب َدزض١ د قـا٥ ذلُد عا٥د عبدايػايب ايبكُٞ  41

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ طًر١ بٔ عبٝد اهلل 0ب َدزض١ د قـا٥ َطًط َٓاذٞ غايف ايبكُٞ  42

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ ايــطــسدٟ 0ب َدزض١ د قـا٥ ذلُد دٚخٞ فكا ايبكُٞ  43

 َهتب ايتعًِٝ بعػري٠ أبٛ تـُــاّ 0ب َدزض١ د قـا٥ دذلُد أمحد إبساِٖٝ أبٛ شٜ  44

 َهتب ايتعًِٝ بعػري٠ ّ ضــاَــٛد٠ 0ب َدزض١ د قـا٥ ذلُد عٛاض ضاٜس ايكسغٞ  45

 َهتب ايتعًِٝ بعػري٠ ّ عػري٠ َهنت 0ب َدزض١ د قـا٥ تسنٞ َعٝٛض ضعٝد ايجبٝيت  46

 ايتعًِٝ بـسْـٝـَ٘هتب  أبٛ ًَـٝـح 0ب َدزض١ د قـا٥ غسضإ ذلُد غاشٟ املٓٝعٞ  47

 َهتب ايتعًِٝ بـسْـٝـ٘ ّ ايــػــافــ١ 0ب َدزض١ د قـا٥ ذلُد ٚؾٌ اهلل املطسيف  48
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 َهتب ايتعًِٝ   بٗااملهًف املدزض١  ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 َهتب ايتعًِٝ بـسْـٝـ٘ ّ  ايـطـًِ 0ب َدزض١ د قـا٥ ضًُٝإ ْاؾس ضًُٝإ ايطبٝعٞ  49

 َهتب ايتعًِٝ بـسْـٝـ٘ اإلَاّ ايرتَرٟ 0ب َدزض١ د قـا٥ ْاؾس فاٖد عبداهلل ايطبٝعٞ  51

 َهتب ايتعًِٝ بـسْـٝـ٘ ّ  غــٝــب 0ب َدزض١ د قـا٥ ٝؿٌ ذاَد ايجُايٞف  51

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ أبٛ مجٝد٠ 0ب  َدزض١ د قـا٥ ٖراٍ عبداهلل زاشح ايطبٝعٞ  52

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ ايدغ١ُٝ 0ب َدزض١ د قـا٥ َطًِ باتٌ شاٜد ايطبٝعٞ  53

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ عسٜٔ ايعًِ األ١ًٖٝ 0ب َدزض١ د قـا٥ عبداهلل َطًِ ْاؾس ايطبٝعٞ  54

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ ايفسشدم 0ب َدزض١ د قـا٥ ذلُد َٓاذٞ ٖاجد ايطبٝعٞ  55

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ احلـحـف 0ب  َدزض١ د قـا٥ ذلُد ضًطإ جاشع ايطبٝعٞ  56

 خلس١ََهتب ايتعًِٝ با أبٛ أضا١َ ايباًٖٞ 0ب َدزض١ د قـا٥ ضعد َفسد غايف ايطبٝعٞ  57

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ احلـحـٝـف 0ب َدزض١ د قـا٥ فٝؿٌ اليف َؿًح ايكسغٞ  58

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با إبٔ األثــٝــس 0ّ َدزض١ د قـا٥ عبداهلل ضعٝد ضامل ايعُسٟ  59

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با ايعال٤ بٔ احلكسَٞ 0ّ َدزض١ د قـا٥ عبٝداهلل عُس ذلُد ايػاَدٟ  61

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با ضٌٗٝ عُسٚ 0ّ َدزض١ د قـا٥ طاملٞذلُد ْاؾس أمحد اي  61

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با األْديظ األ١ًٖٝ 0ّ َدزض١ د قـا٥ عبدايعًِٝ ذلُد ذطني احلازثٞ  62

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با ؾف٠ٛ ايطًٝع١ األ١ًٖٝ 0ّ َدزض١ د قـا٥ ؾاحل ذلُد ؾاحل ايعُسٟ  63

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با ايريَٛى 0ّ َدزض١ د قـا٥ ْاٜف َٓؿٛز ذباب ايبكُٞ  64

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با املًٗب ٚث. اَس بٔ فٗري٠ 0ّ َدزض١ د قـا٥ تسنٞ عجُإ عبداهلل ايػاَدٟ  65

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ذبٝب بٔ شٜد 0ّ َدزض١ د قـا٥ فٗد َطًِ ضًُٝإ املرنٛزٟ  66

 عًِٝ بايػسبَهتب ايت املج٢ٓ بٔ ذازث١ 0ّ َدزض١ د قـا٥ ضعٝد احلطٔ أمحد عطريٟ  67

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب أبٞ ذلحٔ ايجكفٞ 0ّ َدزض١ د قـا٥ ضعٛد عبداهلل ٚؾٌ ايطٛاط  68

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب األْؿاز ) عهاا ( 0ّ َدزض١ د قـا٥ فٗد ذطٔ عًٞ ايكرطاْٞ  69

ُّس 0ّ َدزض١ د قـا٥ عٝدإ ذلُد عٝدإ ايػاَدٟ  71  َهتب ايتعًِٝ بايػسب عبدايعصٜص بٔ َع

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ أّ ايكس٣ 0ّ َدزض١ د قـا٥ اٜض ضًُٝإ اخلُاؽفٝؿٌ ع  71

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ عبدايسمحٔ ايٓاؾس 0ّ َدزض١ د قـا٥ إبساِٖٝ عٝد محٛد ايجبٝيت  72

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ مسس٠ بٔ جٓدب 0ّ َدزض١ د قـا٥ عبدايسشام َعٝٛض ذاَد ايصاٜدٟ  73

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ث ض١ًُ بٔ ٖػاّ 0ّ َدزض١ د قـا٥ ضعد خكس ضامل املٓحَٛٞ  74
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 َهتب ايتعًِٝ   بٗااملهًف املدزض١  ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ إبٔ ذصّ 0ّ َدزض١ د قـا٥ َػعٌ عابد عبدايسمحٔ ايػسبٞ  75

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ذلُد ايفاتح 0ّ َدزض١ د قـا٥ ذلُد عبداهلل خبٝت ايػاَدٟ  76

 ب ايتعًِٝ باحل١َٜٛهت ث ايطٌٝ ايؿػري 0ّ َدزض١ د قـا٥ ؾالح ؾاحل عابد ايعؿُٝٞ  77

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ث ايطٌٝ ايهبري 0ّ َدزض١ د قـا٥ بٓدز ضفس َفسح ايػًٟٛ  78

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ثسطب١ 0أذد ث 0ّ َدزض١ د قـا٥ خايد أمحد شاٖس ايفٝفٞ  79

 اجلٓٛبَهتب ايتعًِٝ ب ذٚ ايٓٛزٜٔ 0ّ َدزض١ د قـا٥ ذلُد عبدايسمحٔ جابس ايجبٝيت  81

 اجلٓٛبَهتب ايتعًِٝ ب ث ايــصٚزإ 0ّ َدزض١ د قـا٥ ٚؾٌ اهلل قًٌٝ ايجبٝيت عبدايسمحٔ  81

 َهتب ايتعًِٝ باجلٓٛب ث ايطسٜخ 0ّ َدزض١ د قـا٥ عابد عٝك٘ َطًِ ايجبٝيت  82

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ أْظ بٔ َايو 0ّ َدزض١ د قـا٥ عبداهلل ضعد ضًطإ ايبكُٞ  83

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ عطا٤ بٔ أبٞ زٜاح 0ّ  َدزض١د قـا٥ خايد ضًطإ عبداهلل ايبكُٞ  84

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ ث  احلػسد 0ّ َدزض١ د قـا٥ ذعاز فٝؿٌ غاشٟ ايبكُٞ  85

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ عسٜٔ ايعًِ األ١ًٖٝ 0ّ َدزض١ د قـا٥ ضعد ضٓد ذلُد ايطبٝعٞ  86

 ٝـ١َهتب ايتعًِٝ بـسْـ ايعُا٥س 0ّ َدزض١ د قـا٥ َٓري ذلُد غازع ايطبٝعٞ  87

 َهتب ايتعًِٝ باملٜٛ٘ أّ ايدّٚ 0ّ  َدزض١ د قـا٥ عبداهلل ؾاحل احلؿٝين  88

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با اإلَاّ َايو 0ث َدزض١ د قـا٥ عبداهلل أمحد عبداهلل ايصٖساْٞ  89

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با احلدٜب١ٝ 0ث َدزض١ د قـا٥ ذلُد ذطٔ أمحد ايصٖساْٞ  91

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با األْديظ األ١ًٖٝ 0ث َدزض١  دقـا٥ ضعٝد عبدايسمحٔ عًٞ ٜػُٛؽ  91

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با ايكريٚإ 0ث َدزض١ د قـا٥ خايد ضعد عبداهلل ايفكاز  92

 يػسمَهتب ايتعًِٝ با أزلاٍ املًُه١ األ١ًٖٝ 0ث َدزض١ د قـا٥ ممدٚح عٛض ؾاحل ايؿدريٟ  93

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم أل١ًٖٝؾف٠ٛ ايطًٝع١ ا 0ث َدزض١ د قـا٥ ضًطإ أمحد ذاَد ايجكفٞ  94

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب األْديظ 0ث  َدزض١ د قـا٥ فٗد عٛاض َكبٍٛ ايجبٝيت  95

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ايــٗدا 0ّ. ايٓعُإ ايبدزٟ ٚ ث َدزض١ د قـا٥ عجُإ عبداهلل أمحد ايالَٞ  96

 ِٝ بايػسبَهتب ايتعً دلُع ٚادٟ ذلسّ َدزض١ د قـا٥ َؿًح ذطني دخٌٝ اهلل ايجكفٞ  97

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ايطا٥ف 0ث َدزض١ د قـا٥ ذطٔ ذطني أمحد ايعٛيف  98

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ؾف٠ٛ ايفسضإ األ١ًٖٝ  0ث َدزض١ د قـا٥ فٝؿٌ ضعٝد ضًِٜٛ ايجبٝيت  99

 باحل١ٜٛ ايتعًَِٝهتب  املًو عبدايعصٜص 0ث َدزض١ د قـا٥ عبداهلل عٛض عاٜض ايػًٟٛ  111



 
 
 
 
 
 

 
 لجنة القيادات المدرسية 

 11من  5صفحة 
 

 َهتب ايتعًِٝ   بٗااملهًف املدزض١  ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 اجلٓٛبَهتب ايتعًِٝ ب دلُع مثاي١ َدزض١ د قـا٥ ْاؾس شاٜد ٜصٜد ايصاٜدٟ  111

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ ث بـــٛا 0ّ َدزض١ د قـا٥ طالٍ َٓاذٞ َبازى ايػًٟٛ  112

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ دلُع احلؿ١ٓ َدزض١ د قـا٥ عبداإلي٘ َطًل غداد اجلعٝد  113

 َدزض١ د قـا٥ فٝرإ غالب َدغؼ ايبكُٞ  114
فٝظ ايكسنٕ ايهسِٜ ث حت 0ّ

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ برتب٘

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ دلُع ذساق١ َدزض١ د قـا٥ ضاَٞ ْافع بداح ايعٛيف  115

 َهتب ايتعًِٝ بعػري٠ دلُع ايعدٍ َدزض١ د قـا٥ ضًطإ ذطني ْاؾس ايعؿُٝٞ  116

 َهتب ايتعًِٝ بس١ْٝ ايعفري١ٜ 0ث َدزض١ د قـا٥ ٜٛضف ْاؾس ايطبٝعٞ  117

 َهتب ايتعًِٝ بس١ْٝ ايعُا٥س 0ث  َدزض١ د قـا٥ عبداهلل ايطبٝعٞضعد ذلُد   118

 َهتب ايتعًِٝ ٜاخلس١َ ث احلـحـٝـف 0ّ َدزض١ د قـا٥ خايد غاحل فسٜح ايبكُٞ  119

 َهتب ايتعًِٝ باملٜٛ٘ أّ ايـــدّٚ 0ت  َدزض١ د قـا٥ ٜصٜد عٛض ايعاشَٞ  111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 لجنة القيادات المدرسية 

 11من  6صفحة 
 

 
 

 : )بنات(قائدات  المدارس ووكيالتها ثانياً ـــ حركة        
 :( قائدة 117وعددهن ) ـــ قائدات  المدارس ورياض األطفال 1        

َهتب  املدزض١ املٓكٛي١ /املهًف١ بٗا ايعٌُ املهًف١ ب٘ االضِ ّ
 ايتعًِٝ

 احل١ٜٛ زٚق١ ايٛاضط  قا٥د٠ ٖٓادٟ ذلُد َكبٍٛ ايعؿُٝٞ 1

 احل١ٜٛ زٚق١ ايطٌٝ ايهبري ٠قا٥د ذٓإ ضعٛد قٝف اهلل ايعتٝيب 2

 احل١ٜٛ ح2ايسٚق١ / قا٥د٠ ٖد٣ ذلطٔ محٛد اخلُاؽ 3

 اخلس١َ ايسٚق١ األٚىل باخلس١َ قا٥د٠ تػسٜد ؾاحل ؾاحل ايصٜس 4

 اخلس١َ زٚق١ أبٛ مجٝد٠ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا ضاز٠ محدٟ محدإ اجلابسٟ 5

 اخلس١َ زٚق١ اًِٝ ١ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلاَع١ًُ قا٥ُ عٗٛد فٗد ًٌٖٝ  ايعؿُٝٞ 6

 املٜٛ٘ زٚق١ أمسا٤ بٓت أبٞ بهس َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا مج١ًٝ ذطني نٗٝدٟ احلازثٞ 7

 جٓٛب غسم زٚق١ غكؿإ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ٖٓادٟ امحد عُس ايدٜين 8

 ز١ْٝ ايسٚق١ األٚىل بس١ْٝ ْب جدٚهلاَع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظا ْٛز٠ ضامل ذلُد ايربقٞ 9

 ز١ْٝ ايسٚق١ ايجا١ْٝ بس١ْٝ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا َديٛي١ َبازى عبداهلل احلُاد 10

 ز١ْٝ زٚق١ ايعُاٜس َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا ضاز٠ ذلُد فاٜص احلُاد 11

 ايػسم ط3ب/ت  قا٥د٠ أَاٍ ضعد ضعٝد احلُٝاْٞ 12

 ايػسم ط11ب/ قا٥د٠ ا١َٓٝ َطس محاد ايهًٗٝٞ 13

 ايػسم ط +ؾعٛبات ايتع19ًِب/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ٖٝفا٤ عابد عبداهلل ايكسغٞ 14

 ايػسم ط +ؾعٛبات تع25ًِب/  قا٥د٠ َؿباح ضفس َطفس ايعؿُٝٞ 15

 ايػسم ط39ب/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ فٛش١ٜ ذاَد ؾاحل احلازثٞ 16

 ايػسم ط+ؾعٛبات تع34ًِب/ قا٥د٠ ُد عًٞ األمحسْٟٛف ذل 17

 ايػسم ط37ب/ قا٥د٠ جٝٗإ خًٌٝ امحد أٚزقٓحٞ 18

 ايػسم ط9+بت 46ب/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ مس١ٝ ضعد محٝدٟ احلازثٞ 19

 ايػسم ط47ب/  قا٥د٠ غاد١ٜ ضعٝد غاَإ ايجبٝيت 20

 ايػسم ط50ب/ قا٥د٠ اجلعٝد خٜٛػإ َٗا ثالب 21

 ايػسم ط+ ؾعٛبات ايتع58ًِب/ قا٥د٠ ا٥ػ١ َبازى ذاَد احلازثٞع 22

 ايػسم ط61ب/ قا٥د٠ زْد٠ حي٢ ذلُد ايعطريٟ 23



 
 
 
 
 
 

 
 لجنة القيادات المدرسية 

 11من  7صفحة 
 

َهتب  املدزض١ املٓكٛي١ /املهًف١ بٗا ايعٌُ املهًف١ ب٘ االضِ ّ
 ايتعًِٝ

 ايػسم ط75ب/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ فاٜص٠ غاشٟ زَٝح ايػُسٟ 24

 ايػسب ط+ ؾعٛبات تع9ًِب/ قا٥د٠ ْٛز٠ ضعٝد عًٞ ايػٗساْٞ 25

 ايػسب ط+ؾعٛبات تع17ًِب/ قا٥د٠ ْٛز٠ ذلُد ضعٝد ايػٗساْٞ 26

زِٜ قٝف ايهسِٜ عبد االي٘  27
 ايػسب ب ن١َٓ ايكسغ١ٝ قا٥د٠ ايُٓسٟ

 احل١ٜٛ ح8ب/ قا٥د٠ ْٛز ٚؾٌ اهلل ؾاحل ايجبٝيت 28

 احل١ٜٛ ح 10ب/ قا٥د٠ ايػاَدَٟسِٜ عبداهلل ضعٝد  29

 احل١ٜٛ ب ايطٌٝ ايؿػري قا٥د٠ ٖٝا فاٜص أمحد احلازثٞ 30

 احل١ٜٛ ب/ايطٌٝ ايهبري قا٥د٠ د ايعؿُٝٞذبًٝٝـ ضع  َٛقٞ 31

 اجلٓٛب ب/اخلسا٥ل ايػُاي١ٝ قا٥د٠ ْٛف َؿًح َٓؿٛز ايعتٝيب 32

 اجلٓٛب ب/بًكٝظ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ فاط١ُ ذلُد عًٞ ايٓفٝعٞ 33

 اجلٓٛب ب/املًعب +ؾعٛبات تعًِ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ َطتٛز٠ شاٜد ذلُد ايجبٝيت 34

 اجلٓٛب ط83ب/  قا٥د٠ ًف ايصاٜدٟأٌَ عُس خ 35

 عػري٠ ب/احملاْٞ قا٥د٠ غفاق١ عُس عاَس ايعتٝيب 36

 عػري٠ بعػري٠ 2ب/ قا٥د٠ تػسٜد امحد ؾبٝح ايعطٟٛ 37

 عػري٠ ب/غسم ايعطٝف قا٥د٠ عبري َطًل دغًٝٝب ايعتٝيب 38

 جٓٛب غسم ب/ايكاع َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ج١ًًٝ َطًل غداد اجلعٝد 39

 َٝطإ ب/ايػعاعٝب َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا د٣ ضعد عٜٛض احلازثٖٞ 40

 اخلس١َ باخلس١َ 1ب/ قا٥د٠ عُػا٤ ايفدٜع فٝرإ ايػسٜف 41

 اخلس١َ باخلس١َ 2ب/ قا٥د٠ غسعا٤ عبداهلل شاٜد ايطًُٞ 42

 اخلس١َ باخلس١َ 5ب/ قا٥د٠ ٚقرا ْاؾس ذلٌٝ ايطبٝعٞ 43

 اخلس١َ ب/ايدغ١ُٝٝ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ػعٌٝجٛاٖس ٜٛضف محد اي 44

 اخلس١َ ب/ت اخلس١َ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ زلال٤ ذلُد ٜعكٛب اهلاجسٟ 45

 تسب١ برتب١ 1ب/ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ غاي١ٝ ذلُد غٛزدٟ ايبكُٞ 46

 تسب١ برتب١ 2ب/ قا٥د٠ امسا٤ محد ضعد ايبكُٞ 47

برتب١+ ؾعٛبات تعًِ  3ب/ قا٥د٠ سٟضاز٠ ابساِٖٝ زدعإ ايدٚض 48
 تسب١ ٚعٛم فهسٟ



 
 
 
 
 
 

 
 لجنة القيادات المدرسية 

 11من  8صفحة 
 

َهتب  املدزض١ املٓكٛي١ /املهًف١ بٗا ايعٌُ املهًف١ ب٘ االضِ ّ
 ايتعًِٝ

 تسب١ برتب١ 5ب/ قا٥د٠ غٝد١ َازم ذطني ايبكُٞ 49

 تسب١ ب/ايعال٠ٚ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ضاز٠ ذطني عاٜض ايبكُٞ 50

 تسب١ ب/ايعؿُا٤ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا ضاز٠ ذلُد عا٥ض ايبكُٞ 51

 تسب١ ب/ايعؿ١ً َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا ايبكُٞفٝرا٤ ضًطإ َكعد  52

 املٜٛ٘ ب/ت اّ ايدّٚ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا َٛقٞ نًٝب عُاز ايسٚقٞ 53

 زْٝ٘ ب/ايكسّ قا٥د٠ يطٝف١ عبٝد عبداهلل  ايدٚضسٟ 54

 ز١ْٝ ب/ايداز ايبٝكا٤ قا٥د٠ َٛقٞ ضامل ذلُد ايربقٞ 55

 ايػسم ط6ّ/ قا٥د٠ دإ ذلُد ايجبٝيتَكبٛي١ مح 56

 ايػسم ط12ّ قا٥د٠ ذٝا٠ طاٖس َسشٚم ايصاٜدٟ 57

ضٛشإ امحد ضًُإ َبازى  58
 ايػسم ط15ّ/ قا٥د٠ ايتُُٝٞ

 ايػسم ط18ّ/ قا٥د٠ ضٗاّ عاٜض دخٌٝ اهلل ايجبٝيت 59

 ايػسم ط24ّ/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ َٗا ضعد محٝدٟ احلازثٞ 60

 ايػسم ط30ّ/ قا٥د٠ ٝد محٛد أبٛ زاعضًطاْ٘ مح 61

 ايػسم ط39ّ/ قا٥د٠ فاط١ُ ضامل ضعٝد ايصٖساْٞ 62

 ايػسم ط43ّ/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ خري١ٜ جابس عبداهلل ايػٗساْٞ 63

 ايػسب ط1ّ/ت قا٥د٠ يطٝف١ َبازى ضعد احلُٝاْٞ 64

 ايػسب هلدابا 1ّ/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ زق١ٝ َعتٛم عبدايسمحٔ ايُٓسٟ 65

 احل١ٜٛ ح +ؾعٛبات تع41ًِّ/ قا٥د٠ ذؿ١ عٝك١ عٛض ايٓفٝعٞ 66

 اجلٓٛب ط37ّ/ قا٥د٠ َسِٜ عبدايسمحٔ امحد ايصٖساْٞ 67

 عػري٠ ّ/احلفاٜس قا٥د٠ عا٥ػ١ فازع َطس ايعتٝيب 68

 اخلس١َ باخلس١َ 1ّ/ َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ مساح ذطني ذلُد ايٓفٝط٘ 69

 ز١ْٝ بس١ْٝ 2ّ/ قا٥د٠ احلُادٖٓد ذلُد فاٜص  70

 ايػسم ط َكسزات 3ث/ قا٥د٠ فاط١ُ عًٞ ضٛدإ اجلعٝد 71

 ايػسم /ط25ث  قا٥د٠ َٓاٍ أمحد ضًِٝ ابٛ اهلطٌٝ 72

 ايػسم ط32ث /  قا٥د٠ غسٜف١ عبداهلل عًٞ املايهٞ 73



 
 
 
 
 
 

 
 لجنة القيادات المدرسية 

 11من  9صفحة 
 

َهتب  املدزض١ املٓكٛي١ /املهًف١ بٗا ايعٌُ املهًف١ ب٘ االضِ ّ
 ايتعًِٝ

 ايػسب ط31ث/ ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ؾاحل١ ذلُد عبدٙ األمسسٟ 74

 ايػسب ط34ث/  قا٥د٠ َفكًٞ ايبًٟٛ َٛش٠ محدإ 75

 احل١ٜٛ ح َكسزات4ث/ قا٥د٠ َٗا ضابسخاشّ ايػٗساْٞ 76

 احل١ٜٛ ط َكسزات22ث/ قا٥د٠ عا٥ػ١ عٜٛض عٛاض ايجبٝيت 77

 احل١ٜٛ ث/ايطٌٝ ايؿػري قا٥د٠ ضرس َاْع ذلُد ايػٗسٟ 78

 اجلٓٛب ث مجا١ْ بٓت ابٞ طايب قا٥د٠ عفسا٤ ذٓظ شاٜد احلازثٞ 79

 ز١ْٝ بس١ْٝ 1ث/ قا٥د٠ ْٛزٙ ذلُد فاٜص احلُاد 80

تعًِٝ  2ط +ث35ث/ قا٥د٠ زق١ٝ ذلُد خًف ايُٓسٟ 81
 ايهبريات ط

 ايػسم

ط )ب + 2دلُع ايترفٝظ  قا٥د٠ زا١ْٝ فٗد قٓٝفر ايعؿُٝٞ 82
)ّ 

 ايػسم

 احل١ٜٛ دلُع جًٌٝ)ب+ ّ( قا٥د٠ ضٗاّ فٗد ذلُد ايكجاَٞ 83

 اجلٓٛب دلُع ٚادٟ َسفٛض)ب+ ّ( ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ٞؾاحل١  ذلُد غساٖٝدايٛذٜٓاْ 84
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َهتب  املدزض١ املٓكٛي١ /املهًف١ بٗا ايعٌُ املهًف١ ب٘ االضِ ّ
 ايتعًِٝ
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 دلُع

تعًِٝ  2ط + ّ /11)ّ/
 ط(21ايهبريات ط  +ث

 ايػسم
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 اجلٓٛب دلُع ايؿسٜسات)ب+ّ+ث( ٚن١ًٝ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ فاط١ُ عٛاض ذلُد ايجبٝيت 102
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)ب+ ّ ذساق١ (+ث ؾف١ٝ  ْب جدٚهلاَع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظا ؾاحل١ ابساِٖٝ طعُ٘ ايعدٚاْٞ 104
 تسب١ ايعاَس١ٜ

 قا٥د٠ ضاز٠ زاجح عٝد ايعؿُٝٞ 105
 )ب+ ّ خايد١ٜ ذكٔ(

 +ث خايد٠ األْؿاز١ٜ
 تسب١

 تسب١ دلُع احلػسد)ب/ّ/ث( َع١ًُ قا١ُ٥ بعٌُ قا٥د٠ ظاْب جدٚهلا َٓري٠ عاٜض َفًح ايبكُٞ 106
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