
 
 
 

            الرقم                                                                          

 التاري 

                              المملكة العربية السعودية              
وزارة التعليم                                        

ليث                             الإدارة التعليم بحافظة 
الشؤون التعليمية قسم )رياض 

 األطفال(

العملللللللل   االســـــــــــــــــــم م
 السابق

المدرسللللللللللللللل  
 السابق  

المدرسللللللللللللللل  
 الحالي 

 عملهللللللللللللا
 الحالي 

القطلللللا  
 التعليمي 

 مالحظات

 أوال : قطا  الليث

روضللللللللللللل   قائدة عطوة محمد سعيد الجبيري  .1
 الماء الحار

  الليث قائدة الماء الحار

روضللللللللل     قائدة سعدي  عبيد علي العيافي  .2
 الشواق

  الليث قائدة الشواق

روضللللللللللللل   قائدة نجالء عبدالقادر محمد خطيب  .3
 طفي 

  الليث قائدة طفي 

روض   بني  قائدة رابع  مصنف خاتم اليزيدي  .4
 يزيد

  الليث قائدة بني يزيد

مقبولللللللل  عبلللللللدالرحم  مهلللللللدي   .5
 الحميري

روضلل  سلللم  قائدة
 الزواهر

سلللللللللللللللللللللللم 
 الزواهر

  الليث قائدة

روضللللللللللللل   قائدة النعيريصالح  حس  أحمد   .6
 الحراتيم

  الليث قائدة الحراتيم

روضللللللللللللل   قائدة شريف  أحمد ردة الحاتمي  .7
 القعب 

 الليث قائدة القعب 
 

 

روضللللللللللللل   قائدة  هند بريهم محمد الثقفي  .8
 يلملم

  الليث قائدة يلملم

روضللللللللللللل   قائدة صافي  عبيد  صافي الزهراني  .9
 ضهيا وشا 

  الليث قائدة ضهيا وشا 

روضللللللللللللل   قائدة محمودة عبيد علي العيافي  .10
 الحبق 

  الليث قائدة  الحبق 

روضللللللللللللل   قائدة رقي  شامي بلغيث الصمداني  .11
 حفار

  الليث قائدة حفار

روضللللللللللللل   قائدة تالي  موسى سليما  الجبيري  .12
 غميق 

  الليث قائدة غميق 

روضللللللللللللل   قائدة ريم مرزوق  علي القرشي  .13
الليللللللللللللللللللث 

 األولى

الليللللللللللللللللللث 
 األولى

  الليث قائدة

روضللللللللللللل   قائدة هناء عباس عبدالوهاب تيكو  .14
 المستنقع

  الليث قائدة المستنقع

 ه1440-1439 حرك  النق  الداخلي لقسم رياض األطفا  للعام الدراسي
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ليث                             الإدارة التعليم بحافظة 
الشؤون التعليمية قسم )رياض 

 األطفال(

روضللللللللللللل   قائدة سعداء سعيد عبد الخالق الهاللي  .15
 الحسيني 

  الليث قائدة الحسيني 

روضللللللللللللل   قائدة عائش  علي عبدالعزيز العيافي  .16
الشللللللللللللللللاق  

 الثاني 

الشللللللللللللللللاق  
 الثاني 

  الليث قائدة

روضللللللللللللل   قائدة محمد القحطاني ابتسام عوض   .17
 الدث 

  الليث قائدة الوسق 

روضللللللللللللل   قائدة حنا   عمير جمعا  الزهراني  .18
 الليث الثاني 

  الليث قائدة المجيرم 

روضللللللللللللل    قائدة بخيت  عطي  حمزة البدواني  .19
 صهدة

  الليث قائدة صهدة

روضللللللللللللل   قائدة مرضي  غيث نافع الثعلبي  .20
 الغال 

  الليث قائدة الغال 

  الليث قائدة الليث الثاني  الوسق  معلم  نجم  محمد أحمد الحارثي  .21

  الليث قائدة بجال   ا  السني  معلم   أماني محمد حبيب يوسف  .22

روضللللللللللللل   قائدة نورة حس  محمد الزهراني  .23
 الوطيات

  الليث قائدة الوطيات

 ثانيا: قطا  أضم

روضللللل  ا   قائدة اسراء عبدالرحم  عبدهللا الجهني  .24
 السني

  اضم قائدة ا  السني

روضللللللللللللل     قائدة حنا  محيس  سالم الذبياني  .25
 المرقبا 

  اضم قائدة المرقبا 

روضللللللللللللل   قائدة عبيدة صالح عبدهللا المالكي  .26
 الجائزة

  اضم قائدة الجائزة

روضللللللللللللل   قائدة عائش  ختيم عرضه المالكي  .27
 الضبيع 

  اضم قائدة الضبيع 

روضللللللللللللل   قائدة حسون  حاس  حتروش المالكي  .28
شلللللللللللللللللعب 

 المرتع

شلللللللللللللللللعب 
 المرتع

  اضم قائدة

روضللللللللللللل   قائدة عائش  مسعود سعد المالكي  .29
 العطف

  اضم قائدة العطف

روضللللللللللللل   قائدة نورة رجب علي العصماني  .30
 اضم األولى 

  اضم قائدة أضم األولى

 ثالثا: قطا  ربو  العي 

روضللللللللللللل   قائدة رحاب حماد أحمد الخديدي  .31
 ربو  العي 

ربلللللو   قائدة  ربو  العي 
 العي 

 

روضللللللللللللل   قائدة فهيدة دعجعوج جديع المعلوي  .32
 حقا 

ربلللللو   قائدة حقا 
 العي  

 

روضللللللللللللل   قائدة عليه على صالح الفقيه  .33
 القفيال 

ربلللللو   قائدة القفيال 
 العي 

 

 : الوكيالت .34
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 األطفال(

 

رئيسلل  قسللم ريللاض األطفللا                المسللاعد للشللةو  التعليميلل  بنللات                          مللدير 

 التعليم

حمدي  حماد اليزيدي                     هدي  بنت محمد البركلاتي                      د  زكلي بل  رزيلق  

 الحازمي

روضللللللللللللل   وكيل  حليم  عبدهللا علي الزهراني  .35
الليللللللللللللللللللث 

 األولى

الليللللللللللللللللللث 
 األولى

  الليث وكيل 

روضللللللللللللل   وكيل  فاطم  محمد علي البركاتي  .36
 الليث الثاني 

  الليث وكيل  الليث الثاني 

روضللللللللللللل   وكيل  خديج  عبيد احمد النعيري  .37
 الوسق 

  الليث وكيل    الوسق  

روضللللللللللللل   وكيل  نورة سعيد علي الثعلبي  .38
 الغال 

  الليث وكيل  الغال 
 

روضللللللللللللل   ث / القعب   معلم  عنبرة علي يحى الحاتمي  .39
 القعب 

  الليث وكيل  
 

روضللللللللللللل   وكيل  سويدة سويد بركات العصماني  .40
 اضم االولى

  اضم  وكيل  أضم األولى

 الروضات األهلي  رابعا:

المدرسلللللللللللللل   المدرس  السابق  العم  االســـــــــــــــــــم م
 الحالي 

 عملها
 الحالي

 مالحظات

روضلللللللللل  ابللللللللللدا   قائدة هناء يحي عبدالعزيز العيافي 1
 الطفول  األهلي 

  قائدة ابدا  الطفول 
 
 

عزيللللللزة محمللللللد عبللللللدالكريم  2
 المجاشي

روضللللللللل  جملللللللللا   قائدة
 الطفول  األهلي 

  قائدة جما  الطفول 

  قائدة لمس  لمس  األهلي  قائدة حسناء عالي علي الحساني 3
 

   قائدة ألوا  األهلي  ألوا  األهلي  قائدة صالح  حيدر علي المنديلي -4


