
                                                                                                                                                                                

                                                  

 

 

 هـ 1440/  1439 للعام الليث تعليم بإدارة الوكيالت و القائدات حركة
 

 

ة  ََ اْلمَملكَة الَعربي ِّ

يَّة  اْلُسعود 
 وزارة التعليم

 بمحافظة الليثإدارة التعليم 

 الشؤون التعليمية ) اإلشراف التربوي (

 لجنة القيادات المدرسية

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://led.webqvtest.com   L301.P7.01بوابة المستفيد :     allaith@moe.gov.sa : البريد اإللكتروني  0177421000فاكس:   0177421034هاتف:  -المملكة العربية السعودية -الليثزهراء البركاتي ✍ 

 

 

            الليث تعليم مكتب:  أوال                  

 

 

 

 

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م

 مقبولة حسين محمد البارقي 1
 ب/ الليث األولى

 قائدة
 ب/ الليث األولى

 قائدة

 وكيلة وكيلة حامد حسن الزهراني إيمان 2

 سهى ردة مستور المحمادي 3
 ب/ الليث الثانية

 قائدة
 ب/ الليث الثانية

 قائدة

 وكيلة وكيلة فاطمه عطية علي الثعلبي 4

 فاطمة أحمد محمد  المجايشي 5
 ب/الثالثة بالليث

 قائدة
 ب/ الليث الثالثة

 قائدة

 وكيلة وكيلة مزينة عبد العزيز النعيري 6

 فوزية فيصل محمد عبيد 7

 م/ الليث األولى و

 م/ ث تعليم الكبيرات

 قائدة

 م/ الليث األولى و

 م/ ث تعليم الكبيرات

 قائدة

 وكيلة وكيلة م الخير اسماعيل منشىأ 8

 وكيلة وكيلة مريم سعيد الزهراني 9

 وكيلة وكيلة زهراء عمر حسن الزبيدي 10

 اليزيديفوزية هالل خاتم  11

الثانوية األولى بالليث) نظام 

 المقررات (

 قائدة

 الثانوية األولى بالليث

 ) نظام المقررات (

 قائدة

 وكيلة وكيلة أمنة عبدهللا علي  بايزيد 12

 وكيلة وكيلة حنان  علي محمد سالمة 13

 وكيلة وكيلة فاطمة ثابت عبد الرحمن السالم 14

 سارة إسماعيل سهل طيرة 15
 م تحفيظ القرآن بالليثب/

 قائدة
 بالليثالقرآن   تحفيظب/م 

 قائدة

 وكيلة وكيلة رحمة عبد هللا أحمد السراجي 16

 قائدة ب/الوسقة األولى عام+تحفيظ خديجة حسن صالح النعيري 17
ب/الوسقة األولى عام 

 تحفيظ+
 قائدة

 سهام صالح علي الغامديإ 18
 م/ث الوسقة

 قائدة
 م/ث الوسقة

 قائدة

 وكيلة وكيلة حورية موسى أحمد الصالحي 19

 قائدة م الوسقة الثانية /  ب عائشة أحمد محمد الحرتومي 20
 م الوسقة الثانية /  ب

 قائدة

21 
 وكيلة معلمة القعبة ث/م الحرتومي عوض عبدهللا عليه

22 
 قائدة ب/ صهدة قائدة ب/م اتانه مل عبدهللا مريس الحارثيأ

23 
 قائدة ب/ القعبة األولى قائدة ب/ القعبة األولى نور عبد هللا علي العسافي
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 هـ 1440/  1439 للعام الليث تعليم بإدارة الوكيالت و القائدات حركة
 

 

ة  ََ اْلمَملكَة الَعربي ِّ

يَّة  اْلُسعود 
 وزارة التعليم

 بمحافظة الليثإدارة التعليم 

 الشؤون التعليمية ) اإلشراف التربوي (

 لجنة القيادات المدرسية

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://led.webqvtest.com   L301.P7.01بوابة المستفيد :     allaith@moe.gov.sa : البريد اإللكتروني  0177421000فاكس:   0177421034هاتف:  -المملكة العربية السعودية -الليثزهراء البركاتي ✍ 

 

 

 

 أوال ً : مكتب تعليم الليث

 

 

 

 

 

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م
24 

ب/م/ث البراكيت وث /  مزنة مبروك  فيصل البركاتي

 الوسقة مقررات

/  ب/م/ث البراكيت وث وكيلة

 الوسقة مقررات

 وكيلة

25 
 وكيلة وكيلة صالحة علي بلقاسم البركاتي

26 
 صالحة أحمد محمد الحاتمي

 ب القعبة الثانية
 قائدة

 ب القعبة الثانية
 قائدة

 وكيلة وكيلة عيدة عبد الرزاق الحاتمي 27

 قائدة 1ب/ الشواق  قائدة 1ب/الشواق  عزة محمد عطيان القارحي 28

 قائدة ب/م الحبقة قائدة ب/م الحبقة روضة عيد حمزة العيافي 29

 فاطمة أحمد مهدي العيافي 30

   م/ث الشواق        

 قائدة

 م/ث الشواق

 قائدة

 وكيلة وكيلة صالحة حسن محمد الحرتومي 31

 وكيلة وكيلة سليمانة عبيد محمد المسعودي 32

 قائدة ب/ الشواق الثانية قائدة الثانية ب/م الشواق براهيم محمد العيافيإرقية 33

 قائدة ب / تحفيظ  القرآن بالشواق قائدة ب / تحفيظ  القرآن بالشواق مرضية علي حسن العيافي 34

 زهراء عبيد أحمد الصعب 35
 ب/م/ث سلم الزواهر

 قائدة
 ب/م/ث سلم الزواهر

 قائدة

 وكيلة وكيلة جوهرة عبيد أحمد الصعب 36

 قائدة ب/ الحسينية قائدة ب/ الحسينية راية عبدهللا علي العسافي 37

 قائدة ب/ م الماء الحار قائدة ب/م الماء الحار هندية حمزة سعود المولد 38

 فاطمة حسين حسن الصمداني 39
 م ث / حفار

 قائدة
 م ث / حفار

 قائدة

 وكيلة وكيلة أمنة محمد سالم العيافي 40

 تحفيظب/الغالة عام+ ب  عبدالحكيم األنصاريندى محروس  41

 

 قائدة
 ب/الغالة عام + ب تحفيظ

 قائدة

 وكيلة وكيلة خديجة عباس هاشم المهابي 42

 عهود محمد سعد الجريسي        43
 م/ث الغالة

 قائدة
 م/ث الغالة

 قائدة

 وكيلة وكيلة وردة متعب خلف  المخلفي 44

 قائدة ب/م عواها قائدة عواهاب/م  هناء فؤاد خضر بغدادي 45
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 هـ 1440/  1439 للعام الليث تعليم بإدارة الوكيالت و القائدات حركة
 

 

ة  ََ اْلمَملكَة الَعربي ِّ

يَّة  اْلُسعود 
 وزارة التعليم

 بمحافظة الليثإدارة التعليم 

 الشؤون التعليمية ) اإلشراف التربوي (

 لجنة القيادات المدرسية

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://led.webqvtest.com   L301.P7.01بوابة المستفيد :     allaith@moe.gov.sa : البريد اإللكتروني  0177421000فاكس:   0177421034هاتف:  -المملكة العربية السعودية -الليثزهراء البركاتي ✍ 

 

 

 

 أوال ً : مكتب تعليم الليث

 

 

 

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م

 قائدة ب/ المجيرمة مشرفة الشؤون التعليمية بأضم بدور عبيد عطية المالكي 46

 قائدة ث /  المجيرمة م  بدرية عبد الرحمن محمد مدخلي 47
 ث / المجيرمة م 

 قائدة

 وكيلة معلمة قطاع الليث الحازمي ابراهيم عبدالعزيز نوف 48

 فوزية اسماعيل يحيى خشوري 49

 م ث /  طفيل ب 

 قائدة

 ب م ث /  طفيل

 قائدة

 وكيلة وكيلة سلمى عطاهلل عاطي الحسناني 50

 وكيلة وكيلة هدى أحمد سالم صديق 51

 عفاف سويد سود أحمد 52
 ب/م/ث سعيا

 قائدة

 ب/م/ث سعيا

 قائدة

 وكيلة وكيلة عبير معيتيق عيد الغانمي 53

 وكيلة معلمة م / ث الشواق الجهني أحمد سعيد عهود 54

 وكيلة ث / بني يزيد فادية عبد الرحمن عبد هللا تمبكاني 55
 ب م ث / السعدية

 قائدة

56 
 معلمة الشواق ث/م يمشلو طيب محمد منال

 وكيلة

 المالكيسحر حسين عتيق  57
  الوسقة  /وث ث البراكيت م ب

 مقررات
 قائدة

 ب/م/ث يلملم
 قائدة

 وكيلة وكيلة ب/م/ث يلملم منيرة عبد هللا صالح الجهني 58

 قائدة ب/م دقم العويد قائدة ب/م دقم العويد فاطمة  محمد ابراهيم العسيري 59

 قائدة األولى ب /غميقة قائدة ب/ غميقة  األولى شيخة أحمد سالم الجبيري 60

و ب /م تحفيظ  2غميقةب  حامدة عقيل سفران الجبيري 61

 غميقة

و ب /م تحفيظ  2ب غميقة قائدة

 غميقة

 قائدة

 كيلة وكيلة صالحه مرزوق حسين الجبيري 62

 قائدة م / غميقة قادرة حسن حسين البركاتي 63
 م / غميقة

 قائدة

64 
 معلمة غميقة /ث المهابي هاشم عبدالمعين حنان

 وكيلة

65 
 قائدة جدم سوق م/ب معلمة يزيد بني قطاع الرفاعي مطلق حامد فوزية
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 هـ 1440/  1439 للعام الليث تعليم بإدارة الوكيالت و القائدات حركة
 

 

ة  ََ اْلمَملكَة الَعربي ِّ

يَّة  اْلُسعود 
 وزارة التعليم

 بمحافظة الليثإدارة التعليم 

 الشؤون التعليمية ) اإلشراف التربوي (

 لجنة القيادات المدرسية

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://led.webqvtest.com   L301.P7.01بوابة المستفيد :     allaith@moe.gov.sa : البريد اإللكتروني  0177421000فاكس:   0177421034هاتف:  -المملكة العربية السعودية -الليثزهراء البركاتي ✍ 

 

 

 

 

 أوال ً : مكتب تعليم الليث

 

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م

 فاطمة سعيد جمعان الزهراني 66
 ث/ غميقة

 قائدة
 ث/ غميقة

 قائدة

 كيلة وكيلة هيا حسن يحيى المزيني 67

 آمنه حسين محمد العيافي 68
 ب/ م الوطيات

 قائدة
 ب/ م الوطيات

 قائدة

 وكيلة وكيلة مباركة أحمد عبدالعزيز المهداوي 69

 قائدة ب/م مراج قائدة ب/م/ث يلملم فاطمه أحمد سعيد الغامدي 70

 ملك برهان الدين قاري مال 71
 م/ ث القعبة

 قائدة
 م/ث القعبة

 قائدة

72 
 النعيري مطلق علي رقية

 وكيلة معلمة

 قائدة ب / م / ث عيار قائدة ب/م/ث عيار حنان احمد ياسين الحرازي 73

 جبرة مصنف خاتم اليزيدي 74

 ب/ بني يزيد

 قائدة

 ب/ بني يزيد

 قائدة

75 

 
 وكيلة وكيلة هالله  هالل خاتم اليزيدي

 قائدة م/ بني يزيد قائدة م/ بني يزيد سارة عيد غميس اليزيدي            76

 اليزيديهليل  عزيز دبية 77
 ث/بنى يزيد

 قائدة
 ث/بنى يزيد

 

 قائدة

 وكيلة وكيلة حصة مصنف خاتم اليزيدي 78

 وكيلة قائدة ب/تيثان حسناء عبدهللا مرحوم اليزيدى 79

80 
 قائدة ب/م قطنة قائدة ب/م قطنة حسينة عواض عزيز اليزيدي

81 
 قائدة الرنيفة ث/م/ب قائدة الرنيفة ث/م/ب الهذلي عيضه احمد سارة

82 
 قائدة ب/م ضهيا وشال قائدة ب/م ضهيا وشال بخيته عايض عبدالرحمن الجبيري

83 
 قائدة بيرين م/ب قائدة بيرين م/ب الشهري غارم هللا عبد سميرة

 قائدة االولى حفار / ب قائدة الفروخية ث/م/ب حالج موسى عيضة هوازن 84

85 
 قائدة الثانية حفار / ب معلمة      الثانية حفار /ب البركاتي حسن محمد نورة
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 هـ 1440/  1439 للعام الليث تعليم بإدارة الوكيالت و القائدات حركة
 

 

ة  ََ اْلمَملكَة الَعربي ِّ

يَّة  اْلُسعود 
 وزارة التعليم

 بمحافظة الليثإدارة التعليم 

 الشؤون التعليمية ) اإلشراف التربوي (

 لجنة القيادات المدرسية

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانياً : مكتب تعليم أضم :

 

 

 

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م

 عزيزة سالم عبدالعزيز المالكي 1
 ل السنيأ ب /

 قائدة
 ب /ال السني

 قائدة

 وكيله وكيله خلود عطيه علي المالكي 2

 قائدة ال السني م / ث  قائدة ل السنيأ  م / ث نبيه محمد علي الشيخي 3

 وضحى حسن معيض الحارثي 4
 ب /م / ث كساب

 قائدة
 ب /م / ث كساب

 قائدة

 وكيلة معلمة سارة سليمان درميح القرشي 5

 قائدة ب / المشاش ورياض األطفال غاليه صالح بركات المالكي 6
ب / المشاش ورياض 

 األطفال
 قائدة

 قائدة اللغيسيم ب ورياض االطفال قائدة ب / اللغيسيم ورياض االطفال ورده احمد محمد المالكي 7

 قائدة ب / الحدبة قائدة ب / الحدبة منال صالح صالح المالكي 8

 قائدة ب / الجائزة قائدة ب / الجائزة جمعه عطيه احمد المالكي 9

10 
ياسمين يعقوب ابراهيم 

ب م ث الصار  ورياض  كشميري

 األطفال

ب م ث الصار  و رياض  قائدة

 األطفال

 قائدة

 وكيلة وكيلة ريم حميد أحمد المالكي 11

 قائدة ب / وادي غنماء قائدة ب / وادي غنماء سامية احمد غشام المالكي 12

 قائدة المرقبانب / م  / ث  قائدة ب / م  / ث المرقبان فايزة راشد بسيس الذبياني 13

 قائدة ب / المحضر قائدة ب / المحضر حوريه عبدهللا حاسن المالكي 14

 فاطمة ناصر الفي المالكي 15
 م /  ث شعب المرتع

 قائدة
 م /  ث شعب المرتع

 قائدة

 وكيلة وكيلة ذهب محمد مستور المالكي 16
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 هـ 1440/  1439 للعام الليث تعليم بإدارة الوكيالت و القائدات حركة
 

 

ة  ََ اْلمَملكَة الَعربي ِّ

يَّة  اْلُسعود 
 وزارة التعليم

 بمحافظة الليثإدارة التعليم 

 الشؤون التعليمية ) اإلشراف التربوي (

 لجنة القيادات المدرسية
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 :ثانياً : مكتب تعليم أضم 

 

 

 

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م

 غاليه عزيز عبدالعزيز المالكي 17
 ثانوية أضم مقررات

 قائدة
 ثانوية أضم مقررات

 قائدة

 وكيلة وكيلة عاُل علي سليمان الحساني 18

 قائدة ب/م مرعة قائدة ب/م مرعة مها حمد عبدالرحمن المالكي 19

 ليلى مبروك مبارك المالكي 20
 ب / م العطف

 قائدة
 ب / م العطف

 قائدة

 وكيلة وكيلة حامدة سالم سعدي المالكي 21

 سعيدة ردة عطية هللا العمري 22
 م / أضم

 قائدة
 م / أضم

 قائدة

 وكيلة وكيلة رحيمة عبدالرحمن رحمان المالكي 23

 موزة أحمد ردة المالكي 24
 م / ث الجائزة

 قائدة
 م / ث الجائزة

 قائدة

 وكيلة معلمة شحاتمنى حسن أحمد  25

 ى عتيق هللا عبيد المطيريلمس 26

 ب/ م / ث الضبيعة

 قائدة

 ب/ م / ث الضبيعة

 قائدة

 وكيلة وكيلة خضراء أحمد حسين  النصيري 27

 وكيلة وكيلة إيمان عبيد عطية المالكي 28

 قائدة ب/ م تحفيظ أضم قائدة ب/ م تحفيظ أضم فاطمة أحمد غشام المالكي 29

 قائدة ب/م ذو لحيان ورياض األطفال فاطمة ردة عطية هللا العمري 30
م ذو لحيان ورياض ب/

 األطفال
 قائدة

 قائدة ب / المطيحسة قائدة ب / المطيحسة رجوة أحمد عيضة المالكي 31

 قائدة ب / أضم الثانية قائدة ب / أضم الثانية سويدة مبروك بركات العصماني 32
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 هـ 1440/  1439 للعام الليث تعليم بإدارة الوكيالت و القائدات حركة
 

 

ة  ََ اْلمَملكَة الَعربي ِّ

يَّة  اْلُسعود 
 وزارة التعليم

 بمحافظة الليثإدارة التعليم 

 الشؤون التعليمية ) اإلشراف التربوي (

 لجنة القيادات المدرسية
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 :ثانياً : مكتب تعليم أضم 

 ثالثاً : مكتب تعليم سوق العين

 التوفيق ,,,و هللا ولي                                                                                                                                                                          

 رئيس لجنة القيادات المدرسية

 بمحافظة الليثلتعليم امدير 
 ق الحازمي. زكي بن رزيد                                                                                        

 

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م

 قائدة ب / الشعبة قائدة ب / الشعبة اسيا أحمد عيضة المالكي 33

 زهرة سعد مسعود العفيفي 34
ورياض  الفصيم  شعب المرتع ب/ ب/

 األطفال
 قائدة

ب  ب / شعب المرتع

 الفصيم ورياض األطفال
 قائدة

 قائدة ب / م حبواء قراض  معلمة م/ث شعب المرتع  عزة عبدهللا السلمي 35

 قائدة ب / أضم األولى والجثمة معلمة  ب / أضم األولى عبيدة خاتم عوضة المالكي 36

 وكيلة ب / أضم األولى والجثمة معلمة  ب / أضم األولى فاطمة حامد أحمد المالكي 37

 عملها المدرسة الحالية عملها المدرسة السابقة االسم م

 الفقيه عبدهللا علياء عمار 1
 مجمع قفيالن

 قائدة
 مجمع قفيالن

 قائدة

 وكيلة وكيلة سارة عبدالرحمن مهدي الفقيه 2

 مجمع الفحو ليلى عوض الحضرمي 3

 

 قائدة
 مجمع الفحو

 قائدة

 وكيلة وكيلة خديجة علي أبو طالب عطوي 4

 قائدة حقال ث/م قائدة حقال ث/م نادية محمود أحمد الصبحي 5

 قائدة ربوع العينب /  قائدة ربوع العينب /  المتعاني فاضل  نوال عبدالعزيز 6   

 قائدة الغمايات ب/م قائدة الغمايات ب/م المتعاني عبدهللا  ريحانه عجيل 7

 قائدة حقال/ب  قائدة حقالب /  العمري معيصب فوزية يوسف 8

 قائدة ذنباءب / قائدة ذنباءب / علوه عبدهللا صالح العمري 9
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