توجيه المعلمات البديالت 5341هـ
م

االسم

التخصص

المدرسة

1

جناة حممد يوسف ناصر

E

متوسطة الشهيباء

2

منال حممد مطلق الوايف

E

ثانوية ابو راكة

3

نفالء عبيد حممد املري

E

متوسطة الفارعه

4

ناديه عبداهلل منصور اجلربوع

E

ب 1حرميل

5

دالل صاحل عويض احلريب

E

ابتدائية البليطيح

6

بدور محد عبداهلل الدوسري

E

متوسطة اجلو

7

مها عبدالوهاب خبيت الشريف

E

ثانوية اجلو

8

أماين موسى أمحد مجعة احلريب

اقتصاد منزيل

ثانوية مغرياء

9

وفاء عايد سامل اجلهين

اقتصاد منزيل

متوسطة النشيفة

11

ندى حممد خليل حسني

اقتصاد منزيل

ثانوية ابو راكة

11

هالله شاهي اخلوير العنزي

اقتصاد منزيل

ثانوية الفارعه

12

جنالء فريح جاراهلل املعزي

اقتصاد منزيل

متوسطة اجلو

13

أمل نغيمش مهل احلريب

اقتصاد منزيل

ثانوية اجلو

14

حامده حممد سعيد العلوي

دين

م 2بابوراكة

15

سناء سعود عواد الصاعدي

دين

ثانوية ابو راكة

16

مرمي مسلم صاحل احلريب

دين

متوسطة ام ضباع

17

نسرين سليم عاتق البالدي

دين

ابتدائية االفارعة

18

مرمي ناصر فاحل احلريب

دين

ابتدائية البليطيح

19

نورة دخيل اهلل صالح اجلهين

دين

متوسطة اجلو

21

حنان عبدالعزيز عبداهلل اجلطيلي

دين

متوسطة اجلو

21

ساره ماضي سامل العنزي

دين

ثانوية اجلو

22

عبري فضيان بن بنيه االمحدي

عريب

متوسطة النشيفة

23

رمي عيد مهجي البالدي

عريب

م 2بابوراكة

24

أمساء سعد عواد الردادي

عريب

ثانوية ابو راكة

25

جواهر علي بريكان العويف

عريب

ثانوية ابو راكة

26

أمل حامد مبرييك الرايقي

عريب

ثانوية ابو راكة

27

نوف عطا اهلل طحيمر العنزي

عريب

ابتدائية ام ضباع

28

فاطمة مسعد سعيد اجلهين

عريب

ابتدائية ام ضباع

29

فايزه حضرم محود احلريب

عريب

متوسطة ام ضباع

31

فاطمه بنت مرزوق بن سبيل السحيمي احلريب

عريب

متوسطة ام ضباع

31

بسمة حسن قايد احلجي

عريب

متوسطة الفارعه

32

ابتسام محود سعود املطريي

عريب

ثانوية الفارعة

33

رجاء حممد محد احلريب

عريب

ثانوية الفارعة

34

تغريد عابد مفرح العويف

عريب

م 1حبرميل

35

رباب علي بن عبيد الصعيدي

عريب

م 1حبرميل

36

نادية حممود امحد الصبحي

عريب

متوسطة اجلو

37

خريه صمهود عبداهلل الغامدي

عريب

متوسطة اجلو

38

نوير هديهد عبدالغين القرشي

عريب

ثانوية اجلو

39

صفاء محدي حممد اللبدي

عريب

ثانوية اجلو

41

ابتسام محد عاتق اجلهين

فيزياء

متوسطة النشيفة

41

نوف عبد اهلل حممد الدبيسي

فيزياء

ثانوية ابو راكة

42

أماين عبدربه حجيالن البالدي

فيزياء

متوسطة ام ضباع

43

جوهرة سلمان سالمة العلوين

فيزياء

متوسطة الفارعة

44

حصه بشري سلمان البلوي

فيزياء

متوسطة اجلو

45

رحاب عطية حممد اجلربيت

فيزياء

ثانوية اجلو

46

بشرى عبداهلل حازم العلوين

رياضيات

متوسطة ام ضباع

47

رغد عبداخلالق نعيمان السلمي

مكتبات

ثانوية احلجر

48

أمرية ردة جرب العمري

نفس

ثانوية العذيب

