



بيان بأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين للستوى الخامس

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة25481الخامس المستوى511792الرابع المستوىالحربً سلٌمان بن عبدهللا بنت ابتسام1

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة25583الخامس المستوى512638الرابع المستوىعتٌق ال محمد حمد ابتسام2

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة26409الخامس المستوى515744الرابع المستوىالجهنً عوٌض عاٌض ابتسام3

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة26795الخامس المستوى514165الرابع المستوىرحٌله خلف عبدالعزٌز ابتسام4

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة27507الخامس المستوى511284الرابع المستوىالرحٌلً علً عمار ابتسام5

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة28416الخامس المستوى514868الرابع المستوىلعبان ال سعٌد فالح ابتسام6

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة28555الخامس المستوى513161الرابع المستوىشراحٌلً حسٌن محمد ابتسام7

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة30454الخامس المستوى519371الرابع المستوىالعنزى ٌتٌم محمد ابتسام8

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة30555الخامس المستوى519551الرابع المستوىالعتٌبً رجاء نوار ابتسام9

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة30607الخامس المستوى516637الرابع المستوىعواجً هادي ٌحً ابتسام10

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة32069الخامس المستوى516375الرابع المستوىخمٌس آل مكً بن احمد ابتهال11

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة32706الخامس المستوى522801الرابع المستوىالبلوي عوٌضه احمد ابتهال12

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة32852الخامس المستوى512713الرابع المستوىصباح احمد عبدالرحمن ابتهال13

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة33035الخامس المستوى523345الرابع المستوىالحجٌلً علً فضً ابتهال14

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة34022الخامس المستوى522193الرابع المستوىالشمري نهار مونس ابتهال15

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة35414الخامس المستوى515258الرابع المستوىالصاعدي سعد بن ٌحً ابتهال16

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة35462الخامس المستوى7941الرابع المستوىالرشٌدي سعٌد محمد ابجاد17

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة35601الخامس المستوى521411الرابع المستوىالجهنً عبدالعزٌز سلٌمان ابرار18

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة39047الخامس المستوى519208الرابع المستوىاللحٌدان صالح عبدهللا ابرار19

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة39971الخامس المستوى511505الرابع المستوىالصاعدى ابراهٌم علٌثه ابرار20

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة40007الخامس المستوى513179الرابع المستوىالصاعدي هللا  ضٌف فٌصل ابرار21

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة40056الخامس المستوى519786الرابع المستوىالحربً محمدصالح ابن ناصر ابرار22
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النماص بمحافظة التعلٌم إدارة40058الخامس المستوى521701الرابع المستوىالعتٌبً عواض نواف ابرار23

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة40158الخامس المستوى515150الرابع المستوىالردٌنً رضا بن هزاع ابرار24

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة40408الخامس المستوى53157الرابع المستوىالناشري حسن احمد ابراهٌم25

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة41490الخامس المستوى525625الرابع المستوىالهاللً محمد احمد ابراهٌم26

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة41579الخامس المستوى511109الرابع المستوىالفاهمً عٌسى امحمد ابراهٌم27

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة41676الخامس المستوى504240الرابع المستوىالقارزي طحطوح آدم ابراهٌم28

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة42376الخامس المستوى6073الرابع المستوىالحمدان علً بن ٌوسف بن ابراهٌم29

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة43343الخامس المستوى510190الرابع المستوىشرٌفً محمد بن جبران ابراهٌم30

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة44270الخامس المستوى535938الرابع المستوىالزبٌدي ابراهٌم حسٌن ابراهٌم31

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة45890الخامس المستوى507673الرابع المستوىالغامدي صالح بن خضران ابراهٌم32

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة46957الخامس المستوى22094الرابع المستوىالرشٌد منصور بن رشٌد ابراهٌم33

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة46983الخامس المستوى510681الرابع المستوىالحوٌطً عبدهللا سالم ابراهٌم34

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة47033الخامس المستوى536536الرابع المستوىالعجاجً ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم35

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة47616الخامس المستوى509369الرابع المستوىالجهنً حمٌد سلٌمان ابراهٌم36

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة47733الخامس المستوى527429الرابع المستوىالحربً سالم سلٌمان ابراهٌم37

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة47917الخامس المستوى507030الرابع المستوىالجهنً حامد شدٌد ابراهٌم38

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة48071الخامس المستوى508803الرابع المستوىالناشري ابراهٌم شٌبه ابراهٌم39

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة48260الخامس المستوى519337الرابع المستوىمبارك حمزه صالح ابراهٌم40

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة48459الخامس المستوى517901الرابع المستوىالعطوي عوده صبحً ابراهٌم41

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة48464الخامس المستوى505497الرابع المستوىالجعٌد سفٌر صنٌدح ابراهٌم42

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة48600الخامس المستوى513767الرابع المستوىالسلمى عواض بن عبدالعزٌز ابراهٌم43

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة48638الخامس المستوى18973الرابع المستوىالمالكى ابراهٌم بن عبدهللا ابراهٌم44
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة48641الخامس المستوى504174الرابع المستوىالبهدل حمد عبدهللا ابراهٌم45

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة48668الخامس المستوى507831الرابع المستوىالمواش ناصر عبدهللا ابراهٌم46

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة48678الخامس المستوى54465الرابع المستوىماطر احمد علً ابراهٌم47

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة48963الخامس المستوى536479الرابع المستوىالمقعدي صاحب عمر ابراهٌم48

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة49618الخامس المستوى518088الرابع المستوىالرشٌدي مبروك عواد ابراهٌم49

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة51436الخامس المستوى16233الرابع المستوىالعطوي سلٌمان عٌد ابراهٌم50

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة51685الخامس المستوى514246الرابع المستوىالشمري رجاء فهد ابراهٌم51

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة52759الخامس المستوى507570الرابع المستوىالحربً علً فٌصل ابراهٌم52

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة53858الخامس المستوى535875الرابع المستوىالدوسري محمد بن ماجد ابراهٌم53

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة54029الخامس المستوى531484الرابع المستوىالغفٌص ابراهٌم محمد ابراهٌم54

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة56117الخامس المستوى533415الرابع المستوىسالمى احمد محمد ابراهٌم55

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة57372الخامس المستوى510867الرابع المستوىالقرٌش ابراهٌم بن محمد ابراهٌم56

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة59404الخامس المستوى505543الرابع المستوىالمطر علً بن محمد ابراهٌم57

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة59747الخامس المستوى512453الرابع المستوىالموسى علً بن محمد ابراهٌم58

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة60586الخامس المستوى531357الرابع المستوىالحربً حامد محمد ابراهٌم59

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة60621الخامس المستوى512460الرابع المستوىعٌاشً غابش محمد ابراهٌم60

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة61075الخامس المستوى536297الرابع المستوىالحربً فالح محمد ابراهٌم61

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة62239الخامس المستوى517778الرابع المستوىالصبٌحً محمد محمد ابراهٌم62

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة62304الخامس المستوى519866الرابع المستوىالمعٌوٌد ابراهٌم بن مصطفى ابراهٌم63

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة62306الخامس المستوى519721الرابع المستوىالغامدي جمعان معٌض ابراهٌم64

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة62969الخامس المستوى506096الرابع المستوىالعقٌلً حمزه موسى ابراهٌم65

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة65026الخامس المستوى26903الرابع المستوىالحسنً محمد موسى ابراهٌم66
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة65461الخامس المستوى531227الرابع المستوىالحربً سبٌل نافع ابراهٌم67

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة67149الخامس المستوى514122الرابع المستوىالعتٌبً متروك بن تركً اجٌاد68

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة68440الخامس المستوى524987الرابع المستوىالغامدي صالح ابن جمعان احالم69

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة71674الخامس المستوى510977الرابع المستوىالقحطانً حسٌن بن محمد احالم70

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة71922الخامس المستوى536607الرابع المستوىالقحطانً حسٌن مسفر احالم71

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة72440الخامس المستوى536417الرابع المستوىالزهرانً احمد ابراهٌم احمد72

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة73724الخامس المستوى513287الرابع المستوىالعنزي خلٌف بن ابراهٌم احمد73

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة74258الخامس المستوى513721الرابع المستوىالنعمى مانع اسماعٌل احمد74

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة75383الخامس المستوى536404الرابع المستوىالشهري محمد المغٌدي احمد75

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة76598الخامس المستوى40الرابع المستوىمنشى الكرٌم فضل بن عبدهللا بن احمد76

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة77023الخامس المستوى536184الرابع المستوىالعوفً برٌك بن جمعان احمد77

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة78299الخامس المستوى16182الرابع المستوىالبلوي علً حامد احمد78

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة79276الخامس المستوى519954الرابع المستوىالشهري عمر بن حسن احمد79

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة80290الخامس المستوى509536الرابع المستوىالعازمً محمد بن حمدي احمد80

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة83627الخامس المستوى532720الرابع المستوىالحبٌشً احمد حمود احمد81

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة84064الخامس المستوى505795الرابع المستوىالحربى محمدراشد بن حمٌد احمد82

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة84953الخامس المستوى18825الرابع المستوىالقرٌقري حامد حمٌد احمد83

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة88331الخامس المستوى14221الرابع المستوىالمعٌدي محمد خضر احمد84

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة88711الخامس المستوى530440الرابع المستوىالغموي عوض هللا دخٌل احمد85

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة92395الخامس المستوى511101الرابع المستوىالصبحى مرزوق رشٌد احمد86

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة96169الخامس المستوى7653الرابع المستوىالجهنً سلٌم سعد احمد87

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة97497الخامس المستوى513069الرابع المستوىالجهنً سوٌعد سعد احمد88
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الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة99359الخامس المستوى13266الرابع المستوىالبلوي عبدهللا سعود احمد89

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة99397الخامس المستوى523265الرابع المستوىالعطوي فرٌج سالمه احمد90

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة99872الخامس المستوى37257الرابع المستوىالمغذوي عطاءهللا سلٌمان احمد91

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة100155الخامس المستوى536452الرابع المستوىالعمري متعب شدٌد احمد92

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة104401الخامس المستوى13689الرابع المستوىالسوٌهري صالح بن صالح احمد93

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة106681الخامس المستوى529073الرابع المستوىالحارثً احمد طالع احمد94

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة107099الخامس المستوى54030الرابع المستوىالحبٌشً عبدربه طالل احمد95

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة108700الخامس المستوى53021الرابع المستوىالشهري سعد ظافر احمد96

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة111383الخامس المستوى514195الرابع المستوىالسلمً عبدالعالً عارف احمد97

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة111695الخامس المستوى503899الرابع المستوىالحربً محمد بن عائش احمد98

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة114225الخامس المستوى513334الرابع المستوىالسلٌم محمد بن عبدالرحمن احمد99

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة115150الخامس المستوى519507الرابع المستوىالحربً عواد عبدالرحمن احمد100

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة116081الخامس المستوى515542الرابع المستوىالشعٌبً عبدالرحمن بن عبداللطٌف احمد101

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة119115الخامس المستوى510671الرابع المستوىالغامدي احمد عبدهللا احمد102

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة127362الخامس المستوى514362الرابع المستوىالزهرانً احمد بن عبدهللا احمد103

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة130999الخامس المستوى510913الرابع المستوىالسهٌمً علً بن عبدهللا احمد104

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة133813الخامس المستوى536017الرابع المستوىالحربً نوٌفع بن عبدهللا احمد105

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة134144الخامس المستوى16468الرابع المستوىالحربً عٌد عبدهللا احمد106

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة135687الخامس المستوى511656الرابع المستوىالغامدي موسى عبدهللا احمد107

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة135937الخامس المستوى520106الرابع المستوىالحجٌلً عطٌه عبدالهادي احمد108

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة138806الخامس المستوى515928الرابع المستوىالصعٌدي عابد ابن عبٌد احمد109

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة139505الخامس المستوى536183الرابع المستوىالصبحً عبدهللا عبٌدهللا احمد110
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة140171الخامس المستوى536415الرابع المستوىالزهرانً صالح عتٌق احمد111

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة142839الخامس المستوى532566الرابع المستوىالذبٌانً عبٌدل بن على احمد112

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة143652الخامس المستوى516193الرابع المستوىراجح احمد ابن علً احمد113

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة144455الخامس المستوى517125الرابع المستوىالبحرانً عبدالمحسن بن علً احمد114

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة144516الخامس المستوى526194الرابع المستوىالمقروي جابر علً احمد115

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة145045الخامس المستوى536521الرابع المستوىجعفري حسن علً احمد116

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة147254الخامس المستوى532649الرابع المستوىعسٌري حسن علً احمد117

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة147539الخامس المستوى9099الرابع المستوىالشهابً عبدهللا علً احمد118

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة147938الخامس المستوى527547الرابع المستوىالمالكً مفرح علً احمد119

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة148676الخامس المستوى514237الرابع المستوىالحربً ساٌر علٌان احمد120

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة150092الخامس المستوى536137الرابع المستوىالحوٌطى محمد عوده احمد121

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة151277الخامس المستوى535852الرابع المستوىالجهنً مطلق عوض احمد122

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة152508الخامس المستوى500407الرابع المستوىالقرشى طوٌمى بن عٌضه احمد123

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة153341الخامس المستوى10920الرابع المستوىالسهلً معٌض غالً احمد124

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة168911الخامس المستوى31481الرابع المستوىالزهرانً احمد هللا غرم احمد125

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة169394الخامس المستوى532221الرابع المستوىالبلوي سالم فالح احمد126

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة171008الخامس المستوى517478الرابع المستوىالحربً حمٌد فرج احمد127

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة173472الخامس المستوى531305الرابع المستوىالجهنً خضٌر فهد احمد128

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة174914الخامس المستوى508561الرابع المستوىالحازمً عٌد بن الفً احمد129

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة178365الخامس المستوى510725الرابع المستوىحربً محمد مازن احمد130

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة179621الخامس المستوى528589الرابع المستوىالفهادي عبدهللا محسن احمد131

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة190502الخامس المستوى530291الرابع المستوىالعمري احمد محمد احمد132
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة194263الخامس المستوى503053الرابع المستوىشعفى احمد محمد احمد133

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة194269الخامس المستوى535901الرابع المستوىعسٌري احمد محمد احمد134

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة195754الخامس المستوى8230الرابع المستوىالجارهللا براهٌم محمد احمد135

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة199144الخامس المستوى536194الرابع المستوىالزهرانً احمد بن محمد احمد136

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة200034الخامس المستوى512966الرابع المستوىالسمٌري أحمد بن محمد احمد137

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة203886الخامس المستوى502355الرابع المستوىالغامدي حامد بن محمد احمد138

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة207168الخامس المستوى536126الرابع المستوىالشهري سعٌد بن محمد احمد139

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة207177الخامس المستوى23669الرابع المستوىالسهٌمً سعٌٌد بن محمد احمد140

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة207335الخامس المستوى508400الرابع المستوىالغامدي علً بن محمد احمد141

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة207549الخامس المستوى505751الرابع المستوىالشدٌدي جبلً محمد احمد142

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة207585الخامس المستوى536573الرابع المستوىالعمار داود محمد احمد143

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة207621الخامس المستوى513862الرابع المستوىالتوٌجري صالح محمد احمد144

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة207626الخامس المستوى515643الرابع المستوىٌوسف محمد عبدالحً محمد احمد145

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة207628الخامس المستوى30125الرابع المستوىعسٌري عبدهللا محمد احمد146

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة208309الخامس المستوى515482الرابع المستوىالعسٌري ٌحً محمد احمد147

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة209240الخامس المستوى101الرابع المستوىحدادي ٌحً محمد احمد148

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة209596الخامس المستوى532542الرابع المستوىالصاعدي راشد بن مرٌشٌد احمد149

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة209612الخامس المستوى503924الرابع المستوىالجهنً هللا دخٌل مسعود احمد150

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة209681الخامس المستوى509003الرابع المستوىالمسعودي سلٌم مصلح احمد151

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة209858الخامس المستوى10874الرابع المستوىالسلمً ناجم بن معوض احمد152

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة209860الخامس المستوى3131الرابع المستوىالمطٌري زوٌبن بن مناور احمد153

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة209863الخامس المستوى509402الرابع المستوىالصبحً احمد ناشب احمد154
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة209883الخامس المستوى512312الرابع المستوىالحازمً محمد علً اخالص155

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة209941الخامس المستوى515519الرابع المستوىالسلوم عبدالعزٌز ابراهٌم ادٌب156

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة210555الخامس المستوى516313الرابع المستوىالحربً محمد سعدي ادٌبه157

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة211407الخامس المستوى519119الرابع المستوىالعرٌنً عبدالعزٌز بن ابراهٌم اروى158

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة211425الخامس المستوى511591الرابع المستوىالمسلم علً بن ابراهٌم اروى159

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة211776الخامس المستوى510732الرابع المستوىاللحٌانً عبدالحمٌد بن احمد اروى160

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة213102الخامس المستوى513280الرابع المستوىالمغامسً عاٌد راشد اروى161

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة213906الخامس المستوى512063الرابع المستوىالرشٌدي سلٌمان سعد اروى162

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة214245الخامس المستوى516270الرابع المستوىالرحٌلً قبل فرج اروى163

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة214395الخامس المستوى511290الرابع المستوىالحازمً عائد محمدسعٌد اروى164

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة214901الخامس المستوى511988الرابع المستوىالقارحً محمدلاير بن احمد ارٌج165

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216303الخامس المستوى511018الرابع المستوىالحربً سعد سعود ارٌج166

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216304الخامس المستوى518078الرابع المستوىالحجوري مسعود بن عابد ارٌج167

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216305الخامس المستوى514729الرابع المستوىالعسكر عبدالرحمن عبدهللا ارٌج168

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216306الخامس المستوى511406الرابع المستوىالعسٌري احمد محمد ارٌج169

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة216307الخامس المستوى512019الرابع المستوىالجدعانً عطٌه محمد ارٌج170

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216308الخامس المستوى533338الرابع المستوىالبلٌهً محمد ابراهٌم اسامه171

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216309الخامس المستوى536396الرابع المستوىالعوض محمد ابراهٌم اسامه172

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216310الخامس المستوى515237الرابع المستوىالصاعدي حوٌمد احمد اسامه173

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216311الخامس المستوى536349الرابع المستوىالردادي محمدعلً حسٌن اسامه174

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216312الخامس المستوى530197الرابع المستوىالبطً علً عبدالعزٌز اسامه175

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216313الخامس المستوى511674الرابع المستوىالحربً محمد عوٌد اسامه176




164 من 8 صفحة






بيان بأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين للستوى الخامس

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216314الخامس المستوى532279الرابع المستوىالدخٌل ناصر بن فهد اسامه177

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216315الخامس المستوى517104الرابع المستوىالتمٌمً رشٌد محمد اسامه178

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216316الخامس المستوى536192الرابع المستوىالشهري عبدالرحمن مغرم اسامه179

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216317الخامس المستوى506761الرابع المستوىالحمٌد عاٌد بن هاٌل اسامه180

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة216318الخامس المستوى527195الرابع المستوىبغدادي اسعد عبدالمحى اسعد181

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216319الخامس المستوى510683الرابع المستوىالبركاتً عبده بلقاسم اسماء182

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216320الخامس المستوى514894الرابع المستوىالجٌزانً محمد خالد اسماء183

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216321الخامس المستوى514595الرابع المستوىالغامدي احمد ابن سالم اسماء184

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216322الخامس المستوى516750الرابع المستوىالنغٌمشً صالح سٌف اسماء185

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216323الخامس المستوى511110الرابع المستوىالغامدي سفر ضاوي اسماء186

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216324الخامس المستوى518986الرابع المستوىالقحطانً مبارك عائض اسماء187

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216325الخامس المستوى521518الرابع المستوىالبلوي سلٌمان عقٌل اسماء188

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216326الخامس المستوى510700الرابع المستوىالقحطانً زارب علً اسماء189

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216327الخامس المستوى519813الرابع المستوىالحربً هللا دخٌل عٌد اسماء190

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216328الخامس المستوى519741الرابع المستوىالصاعدي عرٌمٌط فرج اسماء191

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216329الخامس المستوى520129الرابع المستوىالمالكً سعٌد محمد اسماء192

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216330الخامس المستوى510930الرابع المستوىالجهنً عتٌق محمد اسماء193

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216331الخامس المستوى515548الرابع المستوىمندٌلً عبدالقادر ابن الدٌن محمدزٌن اسماء194

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216332الخامس المستوى515348الرابع المستوىالبارقً محمد هٌازع اسماء195

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216333الخامس المستوى514979الرابع المستوىالعنقري عبدالعزٌز ٌوسف اسماء196

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216334الخامس المستوى536308الرابع المستوىالنفٌعً عوض مشعل اسماعٌل197

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216335الخامس المستوى510937الرابع المستوىالحجً قاٌد حسن اسمهان198
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عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216336الخامس المستوى510754الرابع المستوىالغامدي مسفر عبدالرحٌم اسٌه199

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216337الخامس المستوى511302الرابع المستوىالدوسري محمد بن شاجع اشرف200

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216338الخامس المستوى519860الرابع المستوىدغٌس محمد أحمد اشواق201

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة216339الخامس المستوى519609الرابع المستوىالغامدي احمد ابن حسن اشواق202

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216340الخامس المستوى518804الرابع المستوىالعٌسى معٌض حسن اشواق203

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة216341الخامس المستوى519511الرابع المستوىالحارثً همٌجان بن حماد اشواق204

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216342الخامس المستوى512983الرابع المستوىالجهنً سلٌم حمٌد اشواق205

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216343الخامس المستوى519015الرابع المستوىالفرٌدي ناصر بن خالد اشواق206

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216344الخامس المستوى515613الرابع المستوىالروٌلً داٌس خالد اشواق207

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216345الخامس المستوى516079الرابع المستوىالعتٌبً مساعد رداد اشواق208

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216346الخامس المستوى513916الرابع المستوىالحربً حامد صالح اشواق209

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216347الخامس المستوى510642الرابع المستوىالعمري عواض صالح اشواق210

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216348الخامس المستوى514130الرابع المستوىنخٌالن بن عبدهللا عبدالرحمن اشواق211

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216349الخامس المستوى514413الرابع المستوىالحربً شذٌان عبدالغنً اشواق212

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216350الخامس المستوى514567الرابع المستوىالعصٌمً حامد عبدهللا اشواق213

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216351الخامس المستوى523771الرابع المستوىالحربً بركً علً اشواق214

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216352الخامس المستوى510969الرابع المستوىالجعٌد خاتم عواض اشواق215

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216353الخامس المستوى512674الرابع المستوىالدهمشً الحمٌدي بن محمد اشواق216

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216354الخامس المستوى510695الرابع المستوىالشرٌف عبود بن ٌحً اشواق217

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216355الخامس المستوى513238الرابع المستوىالمطٌري عواض عبدالرحمن اعتدال218

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216356الخامس المستوى536634الرابع المستوىسوادي ابراهٌم عبدهللا افتخار219

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216357الخامس المستوى510976الرابع المستوىالغامدي سعٌد ابراهٌم افراح220
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اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216358الخامس المستوى512601الرابع المستوىاالحمدي حمود حمد افراح221

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216359الخامس المستوى520542الرابع المستوىالشمري محمد ربٌع افراح222

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216360الخامس المستوى512564الرابع المستوىالدهالوي سعد عبدالرحمن افراح223

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216361الخامس المستوى517193الرابع المستوىالقحٌز عبدالرحمن عبدهللا افراح224

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216362الخامس المستوى511200الرابع المستوىالعنزي دغٌم بن مهدي افراح225

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216363الخامس المستوى511645الرابع المستوىالنعٌم عبدالرحمن بن صالح افنان226

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216364الخامس المستوى526308الرابع المستوىرمضانى محمد عبدالقادر افنان227

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216365الخامس المستوى515475الرابع المستوىالخالدي ابراهٌم عبدهللا افنان228

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216366الخامس المستوى512671الرابع المستوىالسعٌس محمد عبدهللا افنان229

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216367الخامس المستوى514700الرابع المستوىالغامدي فرحه بن علً افنان230

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216368الخامس المستوى520112الرابع المستوىالمزٌنً مرزوق مشعل افنان231

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216369الخامس المستوى513346الرابع المستوىاالحمدي سعٌد محمد االء232

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216370الخامس المستوى12290الرابع المستوىالكٌادي عبدهللا بن مسفر بن االمٌن233

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216371الخامس المستوى510718الرابع المستوىالجهنً عاتق محمد االنور234

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216372الخامس المستوى511713الرابع المستوىالعنزي مزعل جالل البندري235

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216373الخامس المستوى517847الرابع المستوىالحربً خالد عزوي الجازي236

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216374الخامس المستوى514287الرابع المستوىالدوسري مطحس فراج الجوهره237

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216375الخامس المستوى512213الرابع المستوىفقٌهً علً عبدالوهاب الحسن238

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216376الخامس المستوى529354الرابع المستوىالعقٌلً احمد ابراهٌم الحسٌن239

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216377الخامس المستوى524066الرابع المستوىالخالدي عوض احمد الحسٌن240

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216378الخامس المستوى514777الرابع المستوىالمطٌري جعٌثن بجاد العنود241

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216379الخامس المستوى510767الرابع المستوىالبشري عتقاء صالح العنود242
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216380الخامس المستوى516510الرابع المستوىالنعٌم محمد بن عبدالعزٌز العنود243

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216381الخامس المستوى511621الرابع المستوىالعنزي فارس ناٌف العنود244

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216382الخامس المستوى516202الرابع المستوىمصٌخ احمد ٌحٌى العنود245

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216383الخامس المستوى515769الرابع المستوىالحمٌدان عبدهللا علً المها246

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216384الخامس المستوى24139الرابع المستوىالشمري سفاح طوٌرش النشم247ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216385الخامس المستوى511822الرابع المستوىالغامدي سعٌد ابراهٌم الهام248

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216386الخامس المستوى512055الرابع المستوىالطلحً معٌش صقٌر الهام249

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216387الخامس المستوى515199الرابع المستوىالبركاتى هاشم بن عبدالمطلب الهام250

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216388الخامس المستوى517940الرابع المستوىالجدعانً كرامه بن كرٌم الهام251

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216389الخامس المستوى512959الرابع المستوىصمٌلً ٌحً محمد الهام252

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216390الخامس المستوى514297الرابع المستوىالشمري عاٌد فرحان الهنوف253

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216391الخامس المستوى515612الرابع المستوىالقحٌصان عبدهللا فهد الهنوف254

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216392الخامس المستوى511006الرابع المستوىالوقٌصً صالح محمد الهنوف255

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216393الخامس المستوى529369الرابع المستوىالزمامً احمد عبداللطٌف الولٌد256

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216394الخامس المستوى515487الرابع المستوىمزٌعل بن عبدهللا منصور الولٌد257

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216395الخامس المستوى514301الرابع المستوىالعطٌانً فاخر بن فخري امال258

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216396الخامس المستوى510713الرابع المستوىالزهرانً هٌاس مرزوق امال259

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216397الخامس المستوى515856الرابع المستوىجاوا عبداللطٌف محمد امانى260

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة216398الخامس المستوى536602الرابع المستوىالجبر محمد بن ابراهٌم امان261ً

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216399الخامس المستوى511707الرابع المستوىالغامدي احمد ابن سالم امان262ً

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة216400الخامس المستوى536623الرابع المستوىسعداوى سراج بن على امان263ً

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216401الخامس المستوى511036الرابع المستوىالشهري احمد محمد امان264ً
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216402الخامس المستوى519018الرابع المستوىالشمالً عبدهللا سلٌمان امجاد265

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216403الخامس المستوى501808الرابع المستوىالصاعدي عمٌر بن عٌد امجد266

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216404الخامس المستوى516255الرابع المستوىالحماد حماد زكً امل267

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة216405الخامس المستوى514059الرابع المستوىالمورعً محمد سلٌمان امل268

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216406الخامس المستوى517954الرابع المستوىالسحٌمً مسلم هللا  ضٌف امل269

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216407الخامس المستوى515044الرابع المستوىالعصٌمً حمود عبدالرحمن امل270

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216408الخامس المستوى516751الرابع المستوىالصاعدي محٌل بن عبدهللا امل271

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216409الخامس المستوى511667الرابع المستوىالجابري منٌر عبدهللا امل272

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216410الخامس المستوى511256الرابع المستوىالصاعدي سالم ابن عبدالمحسن امل273

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة216411الخامس المستوى511708الرابع المستوىالحربً عبدالهادي بن عوض امل274

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216412الخامس المستوى523824الرابع المستوىالغامدي خلوفه عوض امل275

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216413الخامس المستوى517783الرابع المستوىالجهنً حمٌد عوٌض امل276

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216414الخامس المستوى515883الرابع المستوىالجعٌد سفر عوٌض امل277

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216415الخامس المستوى536592الرابع المستوىالرشٌدي عبدهللا بن مبارك امل278

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216416الخامس المستوى515204الرابع المستوىمهٌزع بن عبٌد محمد امل279

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216417الخامس المستوى515860الرابع المستوىاللهٌبً سعدى مرشود امل280

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216418الخامس المستوى511829الرابع المستوىالصاعدي سعد مسعود امل281

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216419الخامس المستوى513277الرابع المستوىالحربً طما مصلح امل282

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216420الخامس المستوى516862الرابع المستوىمنجم آل حمد بن سالم امنه283

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216421الخامس المستوى517209الرابع المستوىالجهنً عوض بن سعٌد امنه284

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216422الخامس المستوى510995الرابع المستوىالرحٌلً دخٌل سلٌم امنه285

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216423الخامس المستوى517774الرابع المستوىالترجمً عبداللطٌف عبدالعالً امنه286
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216424الخامس المستوى522930الرابع المستوىالمخلفً حافظ ابن ملفً امنه287

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216425الخامس المستوى518975الرابع المستوىالرشٌدي حبٌب بن منٌف امنه288

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216426الخامس المستوى508352الرابع المستوىالعاشور احمد بن ناصر امٌر289

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216427الخامس المستوى515683الرابع المستوىالفهٌد فهٌد تركً امٌره290

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216428الخامس المستوى519287الرابع المستوىالٌزٌدي شنان دخٌل امٌره291

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216429الخامس المستوى9971الرابع المستوىمجاهد هاشم بن صالح امٌره292

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216430الخامس المستوى517338الرابع المستوىالسلمً معٌض بن عطٌه امٌره293

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216431الخامس المستوى513304الرابع المستوىالرضٌمان عبدهللا علً امٌره294

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216432الخامس المستوى511325الرابع المستوىالنصٌب عٌسى بن فهد امٌره295

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216433الخامس المستوى519542الرابع المستوىالعتٌبً سهو مشعل امٌره296

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216434الخامس المستوى514930الرابع المستوىالحبٌب عبدالجابر ناصر امٌره297

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216435الخامس المستوى522378الرابع المستوىالحربً هالل بن هالل امٌره298

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216436الخامس المستوى516617الرابع المستوىالحربً صالح بن حسٌن امٌمه299

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة216437الخامس المستوى536373الرابع المستوىالجدٌعً رشاد سعد امٌن300

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216438الخامس المستوى514942الرابع المستوىاألحمدي فضً سعد امٌنه301

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216439الخامس المستوى513380الرابع المستوىالحربً دخٌل سلٌمان امٌنه302

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216440الخامس المستوى518032الرابع المستوىالبالدي علً بن عامر امٌنه303

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216441الخامس المستوى514388الرابع المستوىالسفري عاتق بن عبدهللا امٌنه304

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216442الخامس المستوى514880الرابع المستوىالجعٌد ناجم نوار انتصار305

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216443الخامس المستوى511840الرابع المستوىالمرشدي براهٌم حمود انجود306

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة216444الخامس المستوى519846الرابع المستوىالجهنً سلمان بن محمد انس307

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216445الخامس المستوى512642الرابع المستوىالمزروعً مصلح محمدصالح انس308
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216446الخامس المستوى532981الرابع المستوىالثقفً محمد معروف انس309

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216447الخامس المستوى516142الرابع المستوىالخلف خلف بن صالح انفال310

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216448الخامس المستوى516304الرابع المستوىالوطبان عبدهللا رشٌد انهار311

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216449الخامس المستوى536639الرابع المستوىالحٌدر عبدالرحمن بن خالد بنت انوار312

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216450الخامس المستوى512198الرابع المستوىدغمان سعد عبدهللا اٌات313

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216451الخامس المستوى501653الرابع المستوىالحربً بعٌجان عٌاد اٌاد314

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216452الخامس المستوى510705الرابع المستوىمٌس صالح ابن احمد اٌمان315

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216453الخامس المستوى522500الرابع المستوىالشٌبانً محمد بن بدر اٌمان316

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216454الخامس المستوى512639الرابع المستوىجحٌش آل فهد بن علً بنت اٌمان317

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216455الخامس المستوى514126الرابع المستوىالرفاعى محسن حسن اٌمان318

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216456الخامس المستوى511891الرابع المستوىاالعجم موسى ابن حسٌن اٌمان319

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216457الخامس المستوى512465الرابع المستوىالقرشً محمد حسٌن اٌمان320

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216458الخامس المستوى517917الرابع المستوىاللحٌانً محمد حمد اٌمان321

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216459الخامس المستوى520021الرابع المستوىالرشٌدي على سعدون اٌمان322

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216460الخامس المستوى516496الرابع المستوىالعتٌبً صٌاح سٌحان اٌمان323

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216461الخامس المستوى517105الرابع المستوىالجهنً معوض صالح اٌمان324

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة216462الخامس المستوى512869الرابع المستوىالحربً حوٌكم عبدالرحمن اٌمان325

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216463الخامس المستوى513095الرابع المستوىالتركً عبدالمحسن عبدالكرٌم اٌمان326

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216464الخامس المستوى515634الرابع المستوىالحارثً عطٌه هللا عوض اٌمان327

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216465الخامس المستوى514347الرابع المستوىالسٌد محمد مبارك اٌمان328

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216466الخامس المستوى518085الرابع المستوىالعلونى احمد محبوب اٌمان329

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216467الخامس المستوى511370الرابع المستوىالدحٌم صالح بن محمد اٌمان330
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عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216468الخامس المستوى514949الرابع المستوىالقحطانً علً بن محمد اٌمان331

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216469الخامس المستوى517979الرابع المستوىالرحٌلً هادي بن محمد اٌمان332

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216470الخامس المستوى514080الرابع المستوىالسٌف حمد محمد اٌمان333

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216471الخامس المستوى516742الرابع المستوىاالحمري سعد محمد اٌمان334

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216472الخامس المستوى512636الرابع المستوىالورٌكً محمد مشعان اٌمان335

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216473الخامس المستوى520759الرابع المستوىالجهنً عوض مفرح اٌمان336

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216474الخامس المستوى53068الرابع المستوىالمزمومً راشد رشدان اٌمن337

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216475الخامس المستوى532778الرابع المستوىالربٌش رشٌد بن عبدالرحمن اٌمن338

شقراء بحافظة التعلٌم إدارة216476الخامس المستوى516893الرابع المستوىالحمٌده صالح على اٌمن339

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216477الخامس المستوى514382الرابع المستوىالمغذوي عوٌض عواد اٌمن340

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216478الخامس المستوى532576الرابع المستوىالشمري ثوٌنً فرٌح اٌمن341

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216479الخامس المستوى13308الرابع المستوىالعصالنً برٌك محمد اٌمن342

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216480الخامس المستوى500408الرابع المستوىالمطٌري نٌف نجاد اٌهاب343

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216481الخامس المستوى510008الرابع المستوىالمحٌمٌد سلٌمان عبدالعزٌز اٌوب344

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216482الخامس المستوى517884الرابع المستوىالجهنً برٌك ظاهر أبتسام345

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216483الخامس المستوى515302الرابع المستوىعواد حمٌدى محمد أبرار346

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216484الخامس المستوى512795الرابع المستوىالزهرانً عبدهللا بن احمد أحالم347

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216485الخامس المستوى513909الرابع المستوىمرعً عثمان احمد أحالم348

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216486الخامس المستوى516455الرابع المستوىالفٌفً فرحان اسعد أحالم349

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216487الخامس المستوى513125الرابع المستوىمجربً عبدهللا حسن أحالم350

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216488الخامس المستوى519319الرابع المستوىالمولد عائش محمد أحالم351

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216489الخامس المستوى532969الرابع المستوىالعرٌفً علً بن ابراهٌم أحمد352
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عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216490الخامس المستوى508498الرابع المستوىالهٌلً حمد ابراهٌم أحمد353

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216491الخامس المستوى54051الرابع المستوىالمنجحً محمد الحسٌن أحمد354

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216492الخامس المستوى526796الرابع المستوىالمسعودي علً بخٌت أحمد355

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216493الخامس المستوى519908الرابع المستوىالقحطانً محمد بن جبران بن أحمد356

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216494الخامس المستوى510222الرابع المستوىالتلٌدي محمد جابر أحمد357

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216495الخامس المستوى527519الرابع المستوىالحربً ذٌخان جبٌر أحمد358

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216496الخامس المستوى513551الرابع المستوىالعمري احمد حامد أحمد359

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216497الخامس المستوى532220الرابع المستوىالثقفً محمد بن حامد أحمد360

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216498الخامس المستوى524218الرابع المستوىالحازمً محمد حسن أحمد361

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216499الخامس المستوى514557الرابع المستوىالوادعً علً حسٌن أحمد362

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216500الخامس المستوى508698الرابع المستوىالبلوي سند حمدان أحمد363

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة216501الخامس المستوى18785الرابع المستوىالمطٌري محمد بن حمدي أحمد364

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216502الخامس المستوى500585الرابع المستوىالفاٌدى محمد حمٌد أحمد365

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216503الخامس المستوى504962الرابع المستوىالعمرانً عٌد خضر أحمد366

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216504الخامس المستوى509937الرابع المستوىالبلوي عاٌش خلٌف أحمد367

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216505الخامس المستوى511470الرابع المستوىمباركً احمد دهمً أحمد368

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216506الخامس المستوى10574الرابع المستوىالبلوي محمد راشد أحمد369

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216507الخامس المستوى506958الرابع المستوىالروٌس عكاش سالم أحمد370

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216508الخامس المستوى509510الرابع المستوىالعوفً محمد سعود أحمد371

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216509الخامس المستوى17332الرابع المستوىالغامدي علً سعٌد أحمد372

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216510الخامس المستوى501679الرابع المستوىالعمر محمد سلٌمان أحمد373

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216511الخامس المستوى532545الرابع المستوىالعتٌبى سالم صقر أحمد374
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 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216512الخامس المستوى18180الرابع المستوىالشمري هللا عبد عاٌد أحمد375

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216513الخامس المستوى533321الرابع المستوىالغامدي عبدالخالق ابن عبدالرحمن أحمد376

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216514الخامس المستوى520044الرابع المستوىالقناص عبدالعزٌز عبدالرحمن أحمد377

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216515الخامس المستوى516358الرابع المستوىالحودي ناصر عبدالرحمن أحمد378

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216516الخامس المستوى503368الرابع المستوىدروٌش آل احمد بن عبدهللا أحمد379

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216517الخامس المستوى515644الرابع المستوىالسعٌد سلطان بن عبدهللا أحمد380

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216518الخامس المستوى57132الرابع المستوىالمهداوي احمد علً أحمد381

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216519الخامس المستوى9266الرابع المستوىالزهرانً صالح علً أحمد382

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216520الخامس المستوى510358الرابع المستوىجراح عبدهللا علً أحمد383

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216521الخامس المستوى505881الرابع المستوىالسهلً عالً بن عوٌلً أحمد384

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216522الخامس المستوى536074الرابع المستوىالعتٌبً عثمان فالح أحمد385

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216523الخامس المستوى18959الرابع المستوىالحربً مبرك مبروك أحمد386

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216524الخامس المستوى503875الرابع المستوىالتمٌمً عبدهللا محسن أحمد387

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216525الخامس المستوى500747الرابع المستوىالصبحى حامد محمد أحمد388

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة216526الخامس المستوى509382الرابع المستوىالجهنى طوقان محمد أحمد389

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216527الخامس المستوى512364الرابع المستوىدرس عبدهللا محمد أحمد390

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة216528الخامس المستوى536746الرابع المستوىالسرحانً عدوان محمد أحمد391

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216529الخامس المستوى512123الرابع المستوىالعماري علً محمد أحمد392

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216530الخامس المستوى523756الرابع المستوىالمحٌسن عبدالرحمن محٌسن أحمد393

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216531الخامس المستوى519929الرابع المستوىالمطٌري سمٌر بن مرزوق أحمد394

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216532الخامس المستوى510000الرابع المستوىالمطٌري ماطر بن مصلح أحمد395

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216533الخامس المستوى56369الرابع المستوىالدخٌل محمد بن مطلق أحمد396
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216534الخامس المستوى506528الرابع المستوىالبلوي عٌد مفضً أحمد397

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216535الخامس المستوى509420الرابع المستوىسهلً حسن بن منصر أحمد398

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة216536الخامس المستوى503672الرابع المستوىالحربً براهٌم نافع أحمد399

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216537الخامس المستوى536128الرابع المستوىالشمري فٌحان نشاء أحمد400

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216538الخامس المستوى512511الرابع المستوىالبلٌهد صالح بن سعود أروى401

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216539الخامس المستوى512979الرابع المستوىالمزٌنى محمد عبدهللا أروى402

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216540الخامس المستوى518441الرابع المستوىالقرنً عالً بن على أرٌج403

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216541الخامس المستوى514676الرابع المستوىالمروانً عوده ناٌف أرٌج404

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة216542الخامس المستوى510955الرابع المستوىالغامدي سالم محمد أزهار405

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216543الخامس المستوى526585الرابع المستوىالفرهود جارهللا بن عبدالرحمن أسامه406

شقراء بحافظة التعلٌم إدارة216545الخامس المستوى519657الرابع المستوىالعنزي راجً عبدالكرٌم أسامه407

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة216546الخامس المستوى53261الرابع المستوىالزهرانً جعفر محمد أسامه408

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216547الخامس المستوى503178الرابع المستوىالذروي حسن محمد أسامه409

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216548الخامس المستوى511535الرابع المستوىالضالع علً ٌوسف أسامه410

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216549الخامس المستوى513283الرابع المستوىالمطٌري صالح بن ابراهٌم أسماء411

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216550الخامس المستوى514947الرابع المستوىالعمري هللا ضٌف تركً أسماء412

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216551الخامس المستوى511487الرابع المستوىالعبري ناصر حمد أسماء413

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216552الخامس المستوى514743الرابع المستوىالرفاعً محمد سعد أسماء414

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216553الخامس المستوى514853الرابع المستوىالشهرانً ابراهٌم سعٌد أسماء415

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216554الخامس المستوى511038الرابع المستوىالغامدي احمد بن سعٌد أسماء416

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216555الخامس المستوى510709الرابع المستوىالقحطانً علً سفر أسماء417

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216556الخامس المستوى517725الرابع المستوىالحربً محمد عبدالرحمن أسماء418
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الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216557الخامس المستوى511884الرابع المستوىالزهرانً ٌحً بن عبدهللا أسماء419

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216558الخامس المستوى512508الرابع المستوىاللحٌدان حمد علً أسماء420

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216559الخامس المستوى513003الرابع المستوىالشمري مصبط علً أسماء421

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216560الخامس المستوى516591الرابع المستوىعلوي أحمد بن محمد أسماء422

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216561الخامس المستوى519677الرابع المستوىالمحٌمٌد سعد بن محمد أسماء423

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216562الخامس المستوى503730الرابع المستوىالزهرانً احمد سماع أسماعٌل424

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216563الخامس المستوى526364الرابع المستوىالحربً عبدهللا بن حمد أشواق425

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216564الخامس المستوى512354الرابع المستوىالجهنً عطٌه دخٌل أشواق426

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216565الخامس المستوى519787الرابع المستوىالعلونً سالمه سلمان أشواق427

العال بمحافظة التعلٌم إدارة216566الخامس المستوى511539الرابع المستوىالبواردي ابراهٌم بن صالح أشواق428

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216568الخامس المستوى515706الرابع المستوىالعنزي مشعل عامر أشواق429

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216569الخامس المستوى515494الرابع المستوىالمطٌري سعود بن علً أشواق430

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216570الخامس المستوى514609الرابع المستوىالعتٌبً شبٌب محمد أشواق431

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216571الخامس المستوى522803الرابع المستوىالرشٌدي بداح بن مساعد أفراح432

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216572الخامس المستوى516199الرابع المستوىالنعمً احمد رشدي أفنان433

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216573الخامس المستوى513368الرابع المستوىالصوٌلح محمد سعد أفنان434

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216574الخامس المستوى520037الرابع المستوىالبشري عواد بن سعود أفنان435

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216575الخامس المستوى514946الرابع المستوىالموٌس فالح سلٌمان أفنان436

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216576الخامس المستوى516796الرابع المستوىالرحٌلً سعد بن ابراهٌم أكرم437

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216577الخامس المستوى512883الرابع المستوىالبراك محمد علً أالء438

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216578الخامس المستوى511874الرابع المستوىالمحمادي حامد احمد أمان439ً

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216579الخامس المستوى514577الرابع المستوىالغامدي علً ابن سعٌد أمان440ً
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216580الخامس المستوى512794الرابع المستوىالثبٌتً عبدالعزٌز عبدالرحمن أمان441ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216581الخامس المستوى514267الرابع المستوىالزهرانً علً محمد أمان442ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216582الخامس المستوى512900الرابع المستوىالعبٌد حمود سالم أمجاد443

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216583الخامس المستوى521662الرابع المستوىالدعجانً بعٌثان سعٌد أمجاد444

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216584الخامس المستوى523202الرابع المستوىالحربً مقبل فالح أمجاد445

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216585الخامس المستوى514712الرابع المستوىالحمدي أحمد مفضى أمجد446

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216586الخامس المستوى518810الرابع المستوىالغامدي صالح ابن احمد أمل447

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216587الخامس المستوى520785الرابع المستوىبجوي ٌحً اشٌب أمل448

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216588الخامس المستوى520362الرابع المستوىالرشٌدي نافع ثانً أمل449

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216589الخامس المستوى512650الرابع المستوىغزوانً جابر بن جبران أمل450

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216590الخامس المستوى514045الرابع المستوىالصقر هلهول حمد أمل451

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة216591الخامس المستوى513969الرابع المستوىالسٌد حامد حمدي أمل452

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216592الخامس المستوى513475الرابع المستوىالشمري عبٌد بن خلف أمل453

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216593الخامس المستوى512915الرابع المستوىالعلٌط ابراهٌم سعود أمل454

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216594الخامس المستوى518081الرابع المستوىالمطٌري علً سلٌمان أمل455

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216595الخامس المستوى517718الرابع المستوىالعتٌبً بدري عبدهللا أمل456

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216596الخامس المستوى510648الرابع المستوىالحربً شالح عبدهللا أمل457

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216597الخامس المستوى517729الرابع المستوىالحربً مسٌب عبدهللا أمل458

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216598الخامس المستوى511251الرابع المستوىالخثعمً عبدهللا محمد أمل459

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216599الخامس المستوى510889الرابع المستوىالعوفً رداد محمد أمنه460

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216600الخامس المستوى513836الرابع المستوىالسالم خلف عبدالعزٌز أمنٌه461

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216601الخامس المستوى519065الرابع المستوىالمطٌري فازع فهد أمٌره462
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216602الخامس المستوى516477الرابع المستوىالرشٌد عبدالرحمن محمد أمٌره463

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة216603الخامس المستوى519170الرابع المستوىالغامدي احمد بن جمعان أمٌنه464

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216604الخامس المستوى536317الرابع المستوىالقحطانً صالح علً أنس465

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216605الخامس المستوى53763الرابع المستوىاالحمري سعٌد مانع أنس466

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216606الخامس المستوى512839الرابع المستوىالجمٌد عاٌد خلف أنوار467

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216607الخامس المستوى531320الرابع المستوىمهدي آل حسٌن بن ٌحً أنور468

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216608الخامس المستوى519138الرابع المستوىمٌنا نور بن محمد أوٌس469

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216609الخامس المستوى510736الرابع المستوىالقحطانً نهار بن جدٌع أٌمان470

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216610الخامس المستوى513154الرابع المستوىالٌوسف عبدهللا خالد أٌمان471

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216611الخامس المستوى536131الرابع المستوىالسحٌمً مناور بن صالح أٌمن472

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216612الخامس المستوى533729الرابع المستوىالبدر احمد حمد أٌوب473

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216613الخامس المستوى536472الرابع المستوىابوعٌشه ابراهٌم محمد أٌوب474

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216614الخامس المستوى536004الرابع المستوىالشمسان ابراهٌم بن محمد أٌوب475

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216615الخامس المستوى511586الرابع المستوىعون بن عبدالعزٌز سعود آالء476

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216616الخامس المستوى513059الرابع المستوىغالم حمزه بن سعٌد آالء477

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216617الخامس المستوى513642الرابع المستوىالمحمود عبدهللا عبدالعزٌز آالء478

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216618الخامس المستوى517875الرابع المستوىالغامدي صالح ابن فرج آمال479

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216619الخامس المستوى512850الرابع المستوىمرٌر حسن احمد آمنه480

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216620الخامس المستوى516567الرابع المستوىصبٌخً محمد عٌسى آمنه481

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216621الخامس المستوى512822الرابع المستوىزلٌق آل سالم بن هادي آمنه482

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة216622الخامس المستوى536518الرابع المستوىالمظٌبري باجح مبجح باجح483

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216623الخامس المستوى532939الرابع المستوىالحربً معٌبد بن فهد باسل484
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تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216624الخامس المستوى506468الرابع المستوىالشمري حمدان النشمً باسم485

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216625الخامس المستوى6008الرابع المستوىالحربً كنعان بن طماح بن باسم486

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة216626الخامس المستوى536269الرابع المستوىالسلمً ساعد سعٌد باسم487

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216627الخامس المستوى519962الرابع المستوىالعلوي مبارك بن عبدالعزٌز باسم488

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة216628الخامس المستوى526953الرابع المستوىالعمري حامد علً باسم489

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216629الخامس المستوى516390الرابع المستوىالقرناوي ابراهٌم ابن ٌوسف باسم490

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216630الخامس المستوى529696الرابع المستوىالجبران علً بن على باقر491

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة216631الخامس المستوى511943الرابع المستوىالحربً مبروك بركات بتسام492

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216632الخامس المستوى516269الرابع المستوىالحربً جهٌم حمود بتالء493

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216633الخامس المستوى515861الرابع المستوىالخرمانً هللا دخٌل محمد بتول494

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216634الخامس المستوى511495الرابع المستوىالربع محمد حمد بثٌنه495

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة216635الخامس المستوى18645الرابع المستوىالعتٌبً حسٌن طعٌمٌس بجاد496

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216636الخامس المستوى513877الرابع المستوىالعتٌبً محمد بن مساعد بجاد497

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216637الخامس المستوى508781الرابع المستوىالشعٌب ابراهٌم احمد بدر498

المذنب بمحافظة التعلٌم إدارة216638الخامس المستوى531488الرابع المستوىالجهنً سلٌم سعد بدر499

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216639الخامس المستوى509841الرابع المستوىالرشٌدي عٌاش سعد بدر500

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216640الخامس المستوى514685الرابع المستوىالعوفً محمد سعد بدر501

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216641الخامس المستوى523980الرابع المستوىالنفٌعً فوزان سعود بدر502

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216642الخامس المستوى514725الرابع المستوىالعرٌفً سعد ابن عبدهللا بدر503

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216643الخامس المستوى524582الرابع المستوىالجنفاوي خلف عبدهللا بدر504

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216644الخامس المستوى12284الرابع المستوىالعمري عبدالرحمن عبدهللا بدر505

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216645الخامس المستوى530390الرابع المستوىالقحطانً عبدهللا علً بدر506
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المذنب بمحافظة التعلٌم إدارة216646الخامس المستوى532408الرابع المستوىالمطٌري ابراهٌم بن عٌد بدر507

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216647الخامس المستوى508469الرابع المستوىحكمً محمد بن محمد بدر508

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216648الخامس المستوى536008الرابع المستوىهزازي عبدهللا محمد بدر509

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216649الخامس المستوى535917الرابع المستوىالحجوري مقبول محمد بدر510

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216650الخامس المستوى536555الرابع المستوىالشمري محمد مخلف بدر511

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216651الخامس المستوى507742الرابع المستوىالمطٌري هالل بن معلث بدر512

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216652الخامس المستوى511321الرابع المستوىالعنزي موسً منصور بدر513

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216653الخامس المستوى20720الرابع المستوىالعتٌبً ناٌف نجر بدر514

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216654الخامس المستوى524985الرابع المستوىعلً حسن احمد بدرٌه515

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216655الخامس المستوى517691الرابع المستوىالجهنً محمد بخٌت بدرٌه516

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216656الخامس المستوى513466الرابع المستوىاللقمانً حصٌن بن برٌك بدرٌه517

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216657الخامس المستوى517534الرابع المستوىالصبحً رهٌدن حامد بدرٌه518

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216658الخامس المستوى514556الرابع المستوىالجهنً حمدان حمٌد بدرٌه519

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216659الخامس المستوى512700الرابع المستوىالعصٌمً عٌد عائش بدرٌه520

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216660الخامس المستوى536611الرابع المستوىالغامدي هللا غرم ابن عبدهللا بدرٌه521

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216661الخامس المستوى511810الرابع المستوىكرٌري جبران عبدهللا بدرٌه522

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216662الخامس المستوى515158الرابع المستوىالزهرانً علً عبدهللا بدرٌه523

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216663الخامس المستوى517420الرابع المستوىالصاعدي سعٌد مساعد بدرٌه524

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216664الخامس المستوى512365الرابع المستوىالقحطانً عاٌض مفلح بدرٌه525

العال بمحافظة التعلٌم إدارة216665الخامس المستوى511627الرابع المستوىالخوٌطر سلٌمان بن صالح بدور526

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216666الخامس المستوى510921الرابع المستوىالعٌٌري صالح عبدهللا بدور527

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216667الخامس المستوى513189الرابع المستوىالرفاعً سلٌم هللا عتٌق بدور528
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عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216668الخامس المستوى517054الرابع المستوىالبلوي ناصر علً بدور529

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216669الخامس المستوى512997الرابع المستوىالزهرانً احمد بن غرم بدور530

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216670الخامس المستوى511714الرابع المستوىالقحطانً سفن فالح بدور531

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة216671الخامس المستوى519945الرابع المستوىاالحمري علً متعب بدور532

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216672الخامس المستوى518042الرابع المستوىالبلوي مرزوق مطٌران بدور533

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة216673الخامس المستوى515728الرابع المستوىاألحمدي علً بن حسن بسام534

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216674الخامس المستوى511432الرابع المستوىمدخلً احمد بن حمد بسام535

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216675الخامس المستوى536108الرابع المستوىالبجالً مسعود سعد بسام536

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216676الخامس المستوى536495الرابع المستوىالوروري احمد بن عبداللطٌف بسام537

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216677الخامس المستوى54359الرابع المستوىالسعٌدي عتٌق بن علً بسام538

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216678الخامس المستوى532656الرابع المستوىالشمري سعود عمٌر بسام539

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة216679الخامس المستوى519931الرابع المستوىالمطٌرى عاٌش بن غازى بسام540

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة216680الخامس المستوى516360الرابع المستوىالمطٌري نوار بن مجري بسام541

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216681الخامس المستوى512131الرابع المستوىاالحمدي فٌصل احمد بسمه542

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216682الخامس المستوى519775الرابع المستوىالقرنً احمد حسن بسمه543

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة216683الخامس المستوى507863الرابع المستوىاألحمدي راجح سلٌمان بسمه544

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216684الخامس المستوى511287الرابع المستوىالجهنى عشٌش عواد بسمه545

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216685الخامس المستوى514455الرابع المستوىالقعٌمً ابراهٌم بن خلٌفه بشاٌر546

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216686الخامس المستوى519453الرابع المستوىالبلوي عوٌظه سوٌلم بشاٌر547

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216687الخامس المستوى513424الرابع المستوىالحربى باخت بن عبدالعزٌز بشاٌر548

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216688الخامس المستوى514545الرابع المستوىالفقٌر حاكم فارس بشاٌر549

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216689الخامس المستوى512679الرابع المستوىالجابري سالم بن محمد بشاٌر550
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216690الخامس المستوى516160الرابع المستوىالخوفً صالح بن محمد بشاٌر551

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216691الخامس المستوى513088الرابع المستوىالجدعانً حسٌن مطٌران بشاٌر552

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة216692الخامس المستوى511676الرابع المستوىالمطٌري غنٌمان حمدان بشائر553

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216693الخامس المستوى516245الرابع المستوىمهمل آل علً بن حسٌن بشرى554

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216694الخامس المستوى511531الرابع المستوىالزهرانً احمد رجب بشرى555

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216695الخامس المستوى511669الرابع المستوىالثقفً عطٌه سعد بشرى556

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216696الخامس المستوى511015الرابع المستوىصوٌان آل محمد سعٌد بشرى557

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216697الخامس المستوى515224الرابع المستوىالرفاعى سٌٌفى شحات بشرى558

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216698الخامس المستوى517444الرابع المستوىالحربً مرٌزٌق فالح بشرى559

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216699الخامس المستوى520003الرابع المستوىالعنزي هندي بن موسى بشرى560

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216700الخامس المستوى10310الرابع المستوىالجابري سلٌم منصور بشٌر561

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216701الخامس المستوى511533الرابع المستوىالمحمادى حمدان بن حمد بنان562

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216702الخامس المستوى510692الرابع المستوىالباٌح سعود خلف بنان563

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216703الخامس المستوى981الرابع المستوىالشمري بنٌان بن احمد بندر564

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة216704الخامس المستوى535886الرابع المستوىالدوسري عبدهللا سعود بندر565

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة216706الخامس المستوى536226الرابع المستوىالحربً موسى بن صالح بندر566

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216707الخامس المستوى536271الرابع المستوىالحجٌلً بنٌه عاٌد بندر567

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216708الخامس المستوى16213الرابع المستوىجوهري حسن عبدهللا بندر568

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216709الخامس المستوى532581الرابع المستوىالعمري رجاءهللا عبدهللا بندر569

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216710الخامس المستوى510749الرابع المستوىالمطٌري صوٌلح عوض بندر570

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216711الخامس المستوى511323الرابع المستوىالقرنً عبدهللا عوض بندر571

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216712الخامس المستوى16577الرابع المستوىالعامر عبدهللا بن فهد بندر572
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216713الخامس المستوى504749الرابع المستوىالحربً معزي محمد بندر573

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة216714الخامس المستوى509737الرابع المستوىالوداعٌن عاٌض فٌصل بنٌان574

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216715الخامس المستوى516449الرابع المستوىالحربً مسلم عبدالرحمن بهٌه575

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216716الخامس المستوى513009الرابع المستوىالشعٌبً احمد بن فؤاد بهٌه576

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216717الخامس المستوى519535الرابع المستوىالربٌعه عبدهللا حسٌن بٌان577

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216718الخامس المستوى513838الرابع المستوىالقناوي مساعد سعود بٌان578

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216719الخامس المستوى516602الرابع المستوىالصبحً عائش بن طامً بٌان579

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216720الخامس المستوى512161الرابع المستوىبارقعان محمد بن فؤاد بٌان580

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216721الخامس المستوى514937الرابع المستوىالحصٌنً ثبٌت معٌض بٌان581

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216722الخامس المستوى512178الرابع المستوىالظاهرى منصور بن نصٌر بٌان582

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216723الخامس المستوى526388الرابع المستوىالسبٌعً محمد مثٌب بٌن583

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216724الخامس المستوى502479الرابع المستوىالقارحً هالل بن رجب تركى584

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216725الخامس المستوى516443الرابع المستوىالشهري علً احمد ترك585ً

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216726الخامس المستوى511274الرابع المستوىالسبٌعً سلمان بن دغٌم بن ترك586ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216727الخامس المستوى536357الرابع المستوىالحربً معالء بن ثانً ترك587ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216728الخامس المستوى526298الرابع المستوىمحزرى محمد حسن ترك588ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216729الخامس المستوى506874الرابع المستوىالمحٌاوي محمد حمٌد ترك589ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216730الخامس المستوى507537الرابع المستوىالرحٌلً داخل راشد ترك590ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216731الخامس المستوى516412الرابع المستوىالفهٌد فهد زٌد ترك591ً

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216732الخامس المستوى510267الرابع المستوىالحربً معتق بن سعود ترك592ً

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216733الخامس المستوى11811الرابع المستوىالحربً عتٌق صالح ترك593ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216734الخامس المستوى526923الرابع المستوىالجهنى مسعود عبدالرحمن ترك594ً
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القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216735الخامس المستوى536516الرابع المستوىالعومً محمد بن عبدهللا ترك595ً

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216736الخامس المستوى511597الرابع المستوىالقلٌطً عوض علً ترك596ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216737الخامس المستوى536181الرابع المستوىالعنزي دعسان عمر ترك597ً

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة216738الخامس المستوى536287الرابع المستوىالحربً صالح عوٌض ترك598ً

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة216739الخامس المستوى519935الرابع المستوىالحربً باتع فٌحان ترك599ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216740الخامس المستوى532558الرابع المستوىالهمزانً حمود محمد ترك600ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216741الخامس المستوى56528الرابع المستوىالحربً ساٌر محمد ترك601ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216742الخامس المستوى511055الرابع المستوىعسٌري ناصر محمد ترك602ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216743الخامس المستوى513091الرابع المستوىالمظٌبري سلٌمان مرٌشد ترك603ً

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216744الخامس المستوى536261الرابع المستوىالسحٌمً سلٌمان مشعل ترك604ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216745الخامس المستوى516692الرابع المستوىاألحمدى حسن ناصر ترك605ً

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216746الخامس المستوى515166الرابع المستوىالصلٌمى حاسن بن سعٌد تركٌه606

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216747الخامس المستوى513120الرابع المستوىالعتٌبً سفر شعٌل تركٌه607

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216748الخامس المستوى514827الرابع المستوىالقحطانً محمد فالح تركٌه608

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216749الخامس المستوى518098الرابع المستوىالبذٌلً حجٌج حجى تغرٌد609

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216750الخامس المستوى524572الرابع المستوىالسحٌبانً علً بن صالح تغرٌد610

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216751الخامس المستوى512070الرابع المستوىالمطٌري روٌض عائش تغرٌد611

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216752الخامس المستوى517383الرابع المستوىهزازي علً محمد تغرٌد612

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216753الخامس المستوى517438الرابع المستوىالحجٌلً مرزوق مرٌزٌق تغرٌد613

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216754الخامس المستوى514106الرابع المستوىالراشد عبدالمحسن بن جعفر بنت تقٌه614

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216755الخامس المستوى511453الرابع المستوىالصالحً ابراهٌم بن عبدالعزٌز تماضر615

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216756الخامس المستوى524252الرابع المستوىالعنزي هزاع خلٌل تهان616ً
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216757الخامس المستوى511571الرابع المستوىالمظٌبري عاٌد رفاعً تهان617ً

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216758الخامس المستوى511199الرابع المستوىالرشٌدي صبٌح بن عاٌد تهان618ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216759الخامس المستوى514073الرابع المستوىالحربً ردةهللا بن عبدالصمد تهان619ً

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216760الخامس المستوى519102الرابع المستوىالمحمادى فزاع عبدهللا تهان620ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216761الخامس المستوى520918الرابع المستوىاألحمدي عاٌد فهد تهان621ً

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216762الخامس المستوى519168الرابع المستوىالرتٌق ناصر فواز تهان622ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216763الخامس المستوى511944الرابع المستوىالصبحً عاتق محمدحسٌن تهان623ً

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216764الخامس المستوى516244الرابع المستوىالمجنونً عبٌد بن محٌل تهان624ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216765الخامس المستوى515034الرابع المستوىالمطٌري نفاع ابن منشار تهان625ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216766الخامس المستوى500657الرابع المستوىالشهري محمد بن احمد ثامر626

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216767الخامس المستوى54107الرابع المستوىالهذلً مرٌزٌق بن هللا رزق ثامر627

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216768الخامس المستوى516204الرابع المستوىالعتٌبً فٌحان بن سعود ثامر628

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216769الخامس المستوى509215الرابع المستوىالزاٌدي محمد سعٌد ثامر629

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216770الخامس المستوى1628الرابع المستوىالشمرانً محمد بن صالح ثامر630

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216771الخامس المستوى524171الرابع المستوىالجمحان محمد صالح ثامر631

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216772الخامس المستوى514672الرابع المستوىالروٌلً ثوٌنً ضحوي ثامر632

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216773الخامس المستوى536314الرابع المستوىالشهرانً مرعً ظافر ثامر633

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216774الخامس المستوى507685الرابع المستوىدواس ال ثامر علً ثامر634

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216775الخامس المستوى517898الرابع المستوىالصاعدي حمد بن فالح ثامر635

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216776الخامس المستوى529554الرابع المستوىالبقمً ناصر محمد ثامر636

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216777الخامس المستوى514044الرابع المستوىالبالدي زعار مطلع ثامر637

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة216778الخامس المستوى517772الرابع المستوىالزهرانً هاشم عمر ثرٌا638
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جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216779الخامس المستوى516152الرابع المستوىالهندي الحسن مبارك ثرٌا639

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216780الخامس المستوى53256الرابع المستوىالهذلً زنٌد بن عٌضه ثقٌف640

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216781الخامس المستوى518368الرابع المستوىالدوٌش سعود عبدهللا جابر641

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216782الخامس المستوى505232الرابع المستوىالشهري صواب علً جابر642

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216783الخامس المستوى513949الرابع المستوىالشهري جابر محمد جابر643

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216784الخامس المستوى515810الرابع المستوىالخنفري محمد ابن حمد جازاء644

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216785الخامس المستوى519763الرابع المستوىالمحوري علً معوض جبره645

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216786الخامس المستوى530497الرابع المستوىالقرنً جبرٌل بن علً جبرٌل646

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة216787الخامس المستوى510491الرابع المستوىالمصارٌر فالح محمد جرٌم647

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216788الخامس المستوى5312الرابع المستوىالقحطانً جفٌن بن حمود جفٌن648

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216789الخامس المستوى517303الرابع المستوىالبلوي محمد منصور جماٌل649

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة216790الخامس المستوى510674الرابع المستوىالزهرانً جمعان هللا  ضٌف جمعان650

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216791الخامس المستوى536574الرابع المستوىالعنزي حسٌن وازع جمعه651

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216792الخامس المستوى512209الرابع المستوىالحربً عاٌض حمٌدان جمٌله652

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216793الخامس المستوى512526الرابع المستوىالجابرى عٌضه بن سعود جمٌله653

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216794الخامس المستوى516385الرابع المستوىالعتٌبً سعد عاٌض جمٌله654

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216795الخامس المستوى513454الرابع المستوىالحربً مرشد عزٌز جمٌله655

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216796الخامس المستوى512291الرابع المستوىالزهرانى ابراهٌم بن محمد جمٌله656

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216797الخامس المستوى519432الرابع المستوىالغامدي محسن بن محمد جمٌله657

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216798الخامس المستوى520609الرابع المستوىهزازي محمد محمد جمٌله658

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216799الخامس المستوى515405الرابع المستوىالشرفً محمد مساعد جمٌله659

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216800الخامس المستوى506696الرابع المستوىالزهرانً محمد صالح جهاد660
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الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216801الخامس المستوى53538الرابع المستوىالجهنً ناهض بن داخل جواد661

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216802الخامس المستوى513827الرابع المستوىالحجٌالن عبدالكرٌم ابراهٌم جواهر662

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216803الخامس المستوى511784الرابع المستوىالغامدي ذاكر احمد جواهر663

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة216804الخامس المستوى514724الرابع المستوىالزهرانً محمد احمد جواهر664

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216805الخامس المستوى511366الرابع المستوىالجهنً بخٌت سعد جواهر665

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216806الخامس المستوى515510الرابع المستوىالدوسري حمد بن سعد جواهر666

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216807الخامس المستوى511519الرابع المستوىالمطٌري عاٌد بن سعود جواهر667

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216808الخامس المستوى518094الرابع المستوىفالته عمر بن سعٌد جواهر668

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216809الخامس المستوى516046الرابع المستوىفقٌهً حسن شوعً جواهر669

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216810الخامس المستوى515893الرابع المستوىاللوٌمً سعٌد عبدهللا جواهر670

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216811الخامس المستوى515267الرابع المستوىالصبحً باخت عتٌق جواهر671

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216812الخامس المستوى516785الرابع المستوىالغامدي عبدهللا ابن محمد جواهر672

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216813الخامس المستوى515666الرابع المستوىالسلمى فوزان محمد جواهر673

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216814الخامس المستوى517541الرابع المستوىالعتٌبً مناور نقاء جواهر674

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216815الخامس المستوى518060الرابع المستوىالعنزي سبٌل سعد جوزاء675

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216816الخامس المستوى511434الرابع المستوىالشمري حوٌطان فهد جوزاء676

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216817الخامس المستوى512848الرابع المستوىالحربً هللا ضٌف مقحم جوزاء677

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216818الخامس المستوى514272الرابع المستوىقاسم بن عمر بن عبدالرحمن جٌهان678

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216819الخامس المستوى524722الرابع المستوىالشمري طالل جهز حاتم679

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216820الخامس المستوى501573الرابع المستوىالحارثً علً حامد حاتم680

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216821الخامس المستوى535990الرابع المستوىالٌامً احمد حسن حاتم681

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة216822الخامس المستوى501518الرابع المستوىالسفٌانً محمد حماد حاتم682
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216823الخامس المستوى513963الرابع المستوىالجهنى معتاد حماد حاتم683

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216824الخامس المستوى534750الرابع المستوىالعتٌبً ناعم راشد حاتم684

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة216825الخامس المستوى523794الرابع المستوىالعوفً مصلح بن عبدالغنً حاتم685

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216826الخامس المستوى536248الرابع المستوىالثمالً عبٌدهللا عبدالكرٌم حاتم686

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216827الخامس المستوى514089الرابع المستوىالصاعدي عبدهللا بن عبدالوهاب حاتم687

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216828الخامس المستوى509353الرابع المستوىالمالكً صالح علً حاتم688

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216829الخامس المستوى509642الرابع المستوىالحربً حمٌد عوٌض حاتم689

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216830الخامس المستوى529812الرابع المستوىالحربى عوض بن ناٌف حاتم690

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216831الخامس المستوى517697الرابع المستوىخمج عبده محمد حافظ691

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216832الخامس المستوى513344الرابع المستوىالحربً مرٌبد بنٌدر حامد692

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216833الخامس المستوى11575الرابع المستوىالعنزي خلف سعدي حامد693

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216834الخامس المستوى10903الرابع المستوىالرشٌدي مفضً غنٌمان حامد694

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216835الخامس المستوى514620الرابع المستوىالرفاعى منور عبدالرحمن حامده695

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216836الخامس المستوى510816الرابع المستوىالمروانً حماد محمد حامده696

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة216837الخامس المستوى17500الرابع المستوىالحازمً حبٌب عبدالرحمن حبٌب697

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216838الخامس المستوى518101الرابع المستوىالصاعدي بدر بن طالل حبٌبه698

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216839الخامس المستوى509572الرابع المستوىالراضً حجً بن ابراهٌم حج699ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216840الخامس المستوى513967الرابع المستوىالحجٌالن براهٌم بن حمد حجٌالن700

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216841الخامس المستوى532520الرابع المستوىمشهور موسى محمد حذٌفه701

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216842الخامس المستوى516301الرابع المستوىالشمرى سطم قاسم حزام702

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216843الخامس المستوى517066الرابع المستوىٌمانً محمد بن عادل حسام703

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة216844الخامس المستوى511389الرابع المستوىالصاعدي مرزوق بن عبدالحمٌد حسام704
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المكرمة مكة بمنطقة التعلٌم إدارة216845الخامس المستوى523974الرابع المستوىالعبدالهادي سعد عبدهللا حسام705

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216846الخامس المستوى10894الرابع المستوىالسفٌانً حامد ابن محمد حسام706

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216847الخامس المستوى535936الرابع المستوىالعوفً رجاء عبدهللا حسان707

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة216848الخامس المستوى535590الرابع المستوىالشاٌع سلٌمان عبدهللا حسان708

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة216849الخامس المستوى506098الرابع المستوىغزوانً حسن جابر حسن709

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216850الخامس المستوى527165الرابع المستوىالغامدي محمد بن حامد حسن710

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216851الخامس المستوى501730الرابع المستوىالعمري عوض حمد حسن711

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216852الخامس المستوى536682الرابع المستوىالعمرانً علً سالم حسن712

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216853الخامس المستوى514128الرابع المستوىالبحرانً احمد بن طاهر حسن713

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216854الخامس المستوى508999الرابع المستوىالفقٌه ابوصالح عبدهللا حسن714

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216855الخامس المستوى527140الرابع المستوىحاجً بن ال علً بن عبدهللا حسن715

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216856الخامس المستوى526593الرابع المستوىالمرهون شبٌب بن عبدالواحد حسن716

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216857الخامس المستوى16113الرابع المستوىحمدي علً عبده حسن717

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216858الخامس المستوى532755الرابع المستوىعقٌلً محمد عبده حسن718

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216859الخامس المستوى514722الرابع المستوىالناشري ابراهٌم علً حسن719

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216860الخامس المستوى26920الرابع المستوىعبٌري ٌحً علً حسن720

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216861الخامس المستوى510152الرابع المستوىالكرساوي احمد محمد حسن721

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216862الخامس المستوى510579الرابع المستوىالشرٌف احمد بن محمد حسن722

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216863الخامس المستوى517970الرابع المستوىبوخضر خلٌفه بن محمد حسن723

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216864الخامس المستوى529571الرابع المستوىاالسمري حسن محمد حسن724

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216865الخامس المستوى22134الرابع المستوىالكثٌري حسن محمد حسن725

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216866الخامس المستوى513204الرابع المستوىالوادعً مسفر محمد حسن726
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216867الخامس المستوى53840الرابع المستوىسهلً حسن بن منصر حسن727

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216868الخامس المستوى536485الرابع المستوىالعٌافً عبدالرحمن مهدي حسن728

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216869الخامس المستوى511836الرابع المستوىالحربً نافع عزام حسناء729

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216870الخامس المستوى512395الرابع المستوىالمحمدي خلف محسن حسناء730

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216871الخامس المستوى512543الرابع المستوىالحربً حضٌض بن نافع حسناء731

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216872الخامس المستوى514664الرابع المستوىالٌزٌدي هللا رزق بن حسن حسنه732

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216873الخامس المستوى526451الرابع المستوىالشهاب علً بن احمد حسٌن733

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216874الخامس المستوى2694الرابع المستوىهروبً حسٌن احمد حسٌن734

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216875الخامس المستوى53111الرابع المستوىمجممً محمد احمد حسٌن735

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216876الخامس المستوى122الرابع المستوىالنخلً دخٌل بن احمد بن حسٌن736

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216877الخامس المستوى501221الرابع المستوىبكري علً جبران حسٌن737

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216878الخامس المستوى506407الرابع المستوىالزبٌدي حسٌن حسن حسٌن738

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة216879الخامس المستوى526022الرابع المستوىالقرنً محمد بن على حسٌن739

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216880الخامس المستوى532585الرابع المستوىالدرع حسٌن بن علً حسٌن740

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216881الخامس المستوى504833الرابع المستوىالجامً عبدهللا بن علً حسٌن741

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة216882الخامس المستوى55044الرابع المستوىعٌاشى موسى علً حسٌن742

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216883الخامس المستوى502187الرابع المستوىالشمري فرحان فهد حسٌن743

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة216884الخامس المستوى533233الرابع المستوىالحمد سلمان بن محمد حسٌن744

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216885الخامس المستوى510616الرابع المستوىالهٌلً حسٌن محمد حسٌن745

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216886الخامس المستوى516424الرابع المستوىالصاعدي ناجً هللا منٌع حسٌن746

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216887الخامس المستوى536045الرابع المستوىالحربً حسٌن بن ٌحً حسٌن747

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216888الخامس المستوى511114الرابع المستوىالمحٌمٌد عبدالرحمن ابراهٌم حصه748
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عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216889الخامس المستوى517434الرابع المستوىحرٌصً مفرح احمد حصه749

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216890الخامس المستوى520731الرابع المستوىالبلوي حمدان حمٌد حصه750

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216892الخامس المستوى517145الرابع المستوىالعوفً محمد حمٌد حصه751

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216893الخامس المستوى512537الرابع المستوىالعنزي صالح بن راضً حصه752

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216894الخامس المستوى517413الرابع المستوىالجمٌلً مقعد بن ساٌر حصه753

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216895الخامس المستوى511795الرابع المستوىالسلطان عبدالمحسن بن عبدالعزٌز حصه754

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة216896الخامس المستوى513717الرابع المستوىالجوٌعد محمد عٌسى حصه755

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة216897الخامس المستوى512799الرابع المستوىالعتٌبى سعود بن غازي حصه756

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216898الخامس المستوى513362الرابع المستوىالقحطانً عبدالهادي بن فهد حصه757

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216899الخامس المستوى511316الرابع المستوىالعسعوس راشد فهد حصه758

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216900الخامس المستوى519906الرابع المستوىالهدٌانً عبدهللا فهٌد حصه759

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216901الخامس المستوى511094الرابع المستوىالقحطانً مبارك بن محمد حصه760

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216902الخامس المستوى516223الرابع المستوىالحربً حسٌن محمد حصوص761

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216903الخامس المستوى526121الرابع المستوىالحربً حجول مرزوق حكٌم762

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216904الخامس المستوى512333الرابع المستوىالغٌالن تركً بندر حكٌمه763

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216905الخامس المستوى511024الرابع المستوىالعلً محمد بن احمد حلٌمه764

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216906الخامس المستوى512772الرابع المستوىدغرٌري عبده احمد حلٌمه765

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216907الخامس المستوى515096الرابع المستوىالخلف علً بن علً بنت حلٌمه766

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216908الخامس المستوى513616الرابع المستوىالمتعانً طامً فهد حلٌمه767

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216909الخامس المستوى515468الرابع المستوىهوساوى بكر بن قاسم حلٌمه768

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216910الخامس المستوى517293الرابع المستوىالوافً علً مرعً حلٌمه769

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216911الخامس المستوى514201الرابع المستوىجوحان جبران ٌحً حلٌمه770
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216912الخامس المستوى2441الرابع المستوىالناشري احمد حسٌن حمد771

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216913الخامس المستوى536410الرابع المستوىالدبالن عبدهللا سعود حمد772

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216914الخامس المستوى55774الرابع المستوىشامان سبٌتان سالمه حمد773

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216915الخامس المستوى39584الرابع المستوىالحوٌطً محمد سوٌلم حمد774

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216916الخامس المستوى536210الرابع المستوىالٌزٌدي خضر بن شغٌنب حمد775

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة216917الخامس المستوى526637الرابع المستوىالعبدالهادي حمد عبدهللا حمد776

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة216918الخامس المستوى536549الرابع المستوىالعنزي حمد عبدهللا حمد777

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216919الخامس المستوى514516الرابع المستوىالسواط زٌد عبدهللا حمد778

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216920الخامس المستوى501366الرابع المستوىالحجٌلً فرج غٌث حمد779

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216921الخامس المستوى20739الرابع المستوىالعتٌبً محٌمٌد بن فهد حمد780

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216922الخامس المستوى526060الرابع المستوىالجعفري عبداللطٌف بن ماهر حمد781

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216923الخامس المستوى522486الرابع المستوىحكمً علً محمد حمد782

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة216924الخامس المستوى14948الرابع المستوىالحربً الفً حمد حمدان783

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216925الخامس المستوى502654الرابع المستوىالروٌلً حوٌل بن خالد حمدان784

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216926الخامس المستوى526628الرابع المستوىالفقٌرى مبحل عواد حمدان785

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216927الخامس المستوى516243الرابع المستوىالروٌلً ركاء بن سالم بنت حمده786

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216928الخامس المستوى511912الرابع المستوىالمري راشد بن دعٌكان حمده787

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216929الخامس المستوى517176الرابع المستوىالعنزي معوض عطاهللا حمده788

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216930الخامس المستوى513373الرابع المستوىالشمري محمد عوض حمده789

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216931الخامس المستوى516458الرابع المستوىالغامدي عبدهللا ابن محمد حمده790

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة216932الخامس المستوى519059الرابع المستوىالمنتشري سعد محمد حمده791

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216933الخامس المستوى512731الرابع المستوىمجٌد الدٌن جمال بن على حمزه792
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ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة216934الخامس المستوى518813الرابع المستوىالحربً حماد بن عٌد حمزه793

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216936الخامس المستوى532582الرابع المستوىالمزروعً حامد فٌصل حمزه794

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216937الخامس المستوى8813الرابع المستوىالشرٌف الجٌزانى حمود سالم حمود795

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة216938الخامس المستوى516260الرابع المستوىالحسنً حمٌد بن عبدالعزٌز حمود796

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216939الخامس المستوى513453الرابع المستوىالقصٌري حمود عبدهللا حمود797

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216940الخامس المستوى54032الرابع المستوىالمطوع حمود علً حمود798

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة216941الخامس المستوى508307الرابع المستوىالحربً حمود عٌد حمود799

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة216942الخامس المستوى509398الرابع المستوىالمطٌري فالح حامد حمٌد800

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216943الخامس المستوى536409الرابع المستوىالحربً نوار خضر حمٌد801

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216944الخامس المستوى8161الرابع المستوىالسبٌعً ثواب محمد حمٌص802

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216945الخامس المستوى518638الرابع المستوىالحمٌن حمٌن فهد حمٌن803

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216946الخامس المستوى519076الرابع المستوىعسٌري محمد الحسن حنان804

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216947الخامس المستوى513279الرابع المستوىالحواس عبدالرحمن حمد حنان805

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216948الخامس المستوى511346الرابع المستوىالحربً محمد بن حمود حنان806

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216949الخامس المستوى513012الرابع المستوىالحارثى حمٌدان بن سراج حنان807

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216950الخامس المستوى511187الرابع المستوىالحربً محمد سعود حنان808

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216951الخامس المستوى523171الرابع المستوىالحربً مطلق سعود حنان809

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216952الخامس المستوى512261الرابع المستوىالسفري مصلح سعٌد حنان810

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216953الخامس المستوى37961الرابع المستوىالراشد عبدالرحمن بن سمٌر حنان811

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216954الخامس المستوى515633الرابع المستوىالجهنى مسلم شتٌوي حنان812

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة216955الخامس المستوى510887الرابع المستوىالرحٌلً غانم صالح حنان813

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216956الخامس المستوى512717الرابع المستوىالعمري صالح ظافر حنان814
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تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216957الخامس المستوى511710الرابع المستوىالشثري صالح عبدالرحمن حنان815

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216958الخامس المستوى510710الرابع المستوىالقحطانً حسٌن بن عبدهللا حنان816

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة216959الخامس المستوى514546الرابع المستوىالشراري حمدان بن عبدهللا حنان817

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216960الخامس المستوى511559الرابع المستوىالفوزان عبدالرحمن عبدهللا حنان818

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216961الخامس المستوى515172الرابع المستوىالزاٌدي غالً عبٌد حنان819

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة216962الخامس المستوى512747الرابع المستوىالكرساوي حسٌن عطٌه حنان820

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216963الخامس المستوى517093الرابع المستوىالشهري عبدهللا علً حنان821

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216964الخامس المستوى515964الرابع المستوىالنهاري مبارك غانم حنان822

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216965الخامس المستوى517892الرابع المستوىالرشٌدي طوٌق مالح حنان823

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216966الخامس المستوى514374الرابع المستوىالشهري علً محمد حنان824

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة216967الخامس المستوى514095الرابع المستوىالصبحً عوض محمد حنان825

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة216968الخامس المستوى2109الرابع المستوىالقحطانً موسى محمد حنان826

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216969الخامس المستوى511777الرابع المستوىالزهرانً راجح سعٌد حنٌن827

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216970الخامس المستوى512012الرابع المستوىالحربً عطٌه بن مصلح حنٌن828

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216971الخامس المستوى511359الرابع المستوىالنخلً عقٌل هاشم حور829

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216972الخامس المستوى514203الرابع المستوىالمطٌري مسعد بن سعود حورٌه830

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة216973الخامس المستوى518578الرابع المستوىالحجٌلً هللا  ضٌف عوض حورٌه831

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216974الخامس المستوى515284الرابع المستوىبوعوض حسن بن سامً حٌدر832

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216975الخامس المستوى15503الرابع المستوىالحجً عٌسى بن صالح حٌدر833

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216976الخامس المستوى506963الرابع المستوىالذبٌانً قبٌح عقاب خاتم834

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة216977الخامس المستوى515899الرابع المستوىدهل علً دهل خاتمه835

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216978الخامس المستوى532113الرابع المستوىشراحٌلً محه بن احمد خالد836
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القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216979الخامس المستوى521095الرابع المستوىالعتٌبً مسعود احمد خالد837

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216980الخامس المستوى535928الرابع المستوىالعنزي قبهان بقان خالد838

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة216981الخامس المستوى11579الرابع المستوىالزهرانً سعٌد بن احمد بن خالد839

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة216982الخامس المستوى532496الرابع المستوىاللغبً جابر جبران خالد840

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216983الخامس المستوى512025الرابع المستوىالسهٌمً سعٌد حامد خالد841

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216984الخامس المستوى13064الرابع المستوىالهاجري خالد بن حزام خالد842

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216985الخامس المستوى53038الرابع المستوىالقرنً محمد بن حسٌن خالد843

العال بمحافظة التعلٌم إدارة216986الخامس المستوى519738الرابع المستوىالجهنى حامد حمدان خالد844

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة216987الخامس المستوى53663الرابع المستوىالسٌالً احمد حمود خالد845

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216988الخامس المستوى13019الرابع المستوىالعنزي مضحً بن خلف خالد846

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة216989الخامس المستوى513976الرابع المستوىالحربً متعب خلٌف خالد847

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216990الخامس المستوى530985الرابع المستوىالحربً صالح رصٌن خالد848

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216991الخامس المستوى523300الرابع المستوىالغامدي سعٌد ركبان خالد849

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة216992الخامس المستوى518862الرابع المستوىالحربً حمود سالم خالد850

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة216993الخامس المستوى502143الرابع المستوىمصلح آل معٌض ابن سعد خالد851

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة216994الخامس المستوى57069الرابع المستوىداود آل ابراهٌم بن سعود خالد852

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة216995الخامس المستوى501422الرابع المستوىالزهرانً محمد سعٌد خالد853

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة216996الخامس المستوى509401الرابع المستوىالصبحى حمد سلمان خالد854

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة216997الخامس المستوى509339الرابع المستوىالحوٌطً سالم سلٌم خالد855

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة216998الخامس المستوى504973الرابع المستوىاالحمدي عٌاده سلٌم خالد856

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة216999الخامس المستوى17267الرابع المستوىالمسعودي سلٌم سلٌمان خالد857

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217000الخامس المستوى536326الرابع المستوىالدوسري فهد بن شاٌع خالد858
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الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217001الخامس المستوى536165الرابع المستوىالباٌح ابراهٌم صالح خالد859

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217002الخامس المستوى536188الرابع المستوىالغامدي محفوظ بن صالح خالد860

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217003الخامس المستوى524267الرابع المستوىالعمر سالم صالح خالد861

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217004الخامس المستوى510721الرابع المستوىالردادي راجً صالح خالد862

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217005الخامس المستوى511862الرابع المستوىالجهنى عمار عاٌد خالد863

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217006الخامس المستوى510499الرابع المستوىالحربً معٌض عبدالرحمن خالد864

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217007الخامس المستوى535940الرابع المستوىالشهري ناصر عبدالرحمن خالد865

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217008الخامس المستوى8699الرابع المستوىالحربً شدٌد بن عبدالعزٌز خالد866

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217009الخامس المستوى535919الرابع المستوىالبدرانً سعد عبدالعزٌز خالد867

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217010الخامس المستوى524110الرابع المستوىالشبعان صالح عبدالكرٌم خالد868

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217011الخامس المستوى513970الرابع المستوىالنزاوي محمد عبدهللا خالد869

الغاط بمحافظة التعلٌم إدارة217012الخامس المستوى525619الرابع المستوىالجهنً مساعد عبدهللا خالد870

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة217013الخامس المستوى535898الرابع المستوىالهذلً معٌوف عبدهللا خالد871

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217014الخامس المستوى536459الرابع المستوىالصاعدي مندٌل عبدهللا خالد872

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217015الخامس المستوى513654الرابع المستوىالعنزي فلٌح بن عزام خالد873

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217016الخامس المستوى510686الرابع المستوىالفقٌه حسن علً خالد874

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217017الخامس المستوى504547الرابع المستوىالشهري ٌحً علً خالد875

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217018الخامس المستوى507259الرابع المستوىرفٌدي آل محمد عوضه خالد876

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217019الخامس المستوى526780الرابع المستوىالرشٌدي الفلٌح عٌد خالد877

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة217020الخامس المستوى18263الرابع المستوىالعوفً شحٌبان غازي خالد878

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217021الخامس المستوى536153الرابع المستوىالسعدي سعود فراج خالد879

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217022الخامس المستوى53190الرابع المستوىالصٌعري بجٌر مبخوت خالد880
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تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217023الخامس المستوى500866الرابع المستوىالبوطوٌبه ابراهٌم بن محمد خالد881

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217024الخامس المستوى53420الرابع المستوىالردادي خلف محمد خالد882

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217025الخامس المستوى536228الرابع المستوىالحمٌانً عاٌض محمد خالد883

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217026الخامس المستوى536035الرابع المستوىعسٌري عاٌض محمد خالد884

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217027الخامس المستوى52876الرابع المستوىالجوفً عالن محمد خالد885

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217028الخامس المستوى514332الرابع المستوىاالسمري علً محمد خالد886

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217029الخامس المستوى518021الرابع المستوىالرحٌلً مرزوق محمد خالد887

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217030الخامس المستوى519824الرابع المستوىالثعلبً احمد مساعد خالد888

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217031الخامس المستوى506202الرابع المستوىالمالكً حامد بن مسفر خالد889

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217032الخامس المستوى509973الرابع المستوىالمطٌري ماطر بن مصلح خالد890

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217033الخامس المستوى34868الرابع المستوىالحربً عٌد بن منور خالد891

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217034الخامس المستوى10850الرابع المستوىالمطٌري خالد بن ناصر خالد892

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217035الخامس المستوى516135الرابع المستوىعطٌف محمد ناصر خالد893

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217036الخامس المستوى510370الرابع المستوىالسفٌانً رداد ناٌف خالد894

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217037الخامس المستوى483الرابع المستوىالبقمً طرٌخم نقاء خالد895

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217038الخامس المستوى529685الرابع المستوىالزهرانً عطٌه ٌحً خالد896

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217039الخامس المستوى511215الرابع المستوىالعنزي كلٌب علً ختمه897

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217040الخامس المستوى513192الرابع المستوىالزهرانً محمد احمد خدٌجه898

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217041الخامس المستوى514034الرابع المستوىالحبرتً محمد بن جاسم بنت خدٌجه899

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217042الخامس المستوى511651الرابع المستوىفقٌهً عٌسى جبران خدٌجه900

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217043الخامس المستوى514208الرابع المستوىفقٌهً علً بن محمد خدٌجه901

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217044الخامس المستوى512046الرابع المستوىالعبٌدي محٌسن مستور خدٌجه902
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عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217045الخامس المستوى512859الرابع المستوىالخثعمً عبدهللا مسفر خدٌجه903

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217046الخامس المستوى529448الرابع المستوىالعذٌقً علً عبده خضر904

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217047الخامس المستوى514688الرابع المستوىالزهرانً عبدهللا محمد خضران905

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217048الخامس المستوى513852الرابع المستوىكلٌبً عواجً احمد خلود906

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217049الخامس المستوى513874الرابع المستوىالرحٌلً ابراهٌم جودهللا خلود907

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217050الخامس المستوى515954الرابع المستوىعباس ال مهدي بن حسٌن خلود908

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217051الخامس المستوى514185الرابع المستوىالقحطانً هادي حسٌن خلود909

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217052الخامس المستوى517895الرابع المستوىالشثري زٌد بن حمد خلود910

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217053الخامس المستوى519698الرابع المستوىالحربً عطٌه خالد خلود911

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217054الخامس المستوى517226الرابع المستوىالمطٌرى عبٌد بن سعود خلود912

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217055الخامس المستوى536627الرابع المستوىالزهرانً حسن سعٌد خلود913

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217056الخامس المستوى510852الرابع المستوىالدرعان أبراهٌم سوٌلم خلود914

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217057الخامس المستوى515819الرابع المستوىالخثعمً محمد ظافر خلود915

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217058الخامس المستوى519602الرابع المستوىالوابل صالح عبدالعزٌز خلود916

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217059الخامس المستوى512906الرابع المستوىالفارس ابراهٌم عبدهللا خلود917

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217060الخامس المستوى510726الرابع المستوىالرشٌد بشر عبدهللا خلود918

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217061الخامس المستوى513001الرابع المستوىالجنٌدل محمد بن عبدهللا خلود919

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة217062الخامس المستوى513948الرابع المستوىالخرٌدلً صالح عبدهللا خلود920

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217063الخامس المستوى513716الرابع المستوىالرسٌنً محمد عبدهللا خلود921

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217064الخامس المستوى514238الرابع المستوىعرٌشً محمد عبده خلود922

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217065الخامس المستوى513812الرابع المستوىالقاسم صالح علً خلود923

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217066الخامس المستوى513831الرابع المستوىعٌاشً محمد علً خلود924




164 من 42 صفحة






بيان بأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين للستوى الخامس

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217067الخامس المستوى512868الرابع المستوىالقحطانً محمد غانم خلود925

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217068الخامس المستوى511106الرابع المستوىالشهرانً عائض فراج خلود926

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217069الخامس المستوى519062الرابع المستوىالحربً غانم بن فهاد خلود927

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217070الخامس المستوى512718الرابع المستوىالعلٌانً علً محمد خلود928

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217071الخامس المستوى511339الرابع المستوىالمطٌري رده بن مخلد خلود929

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217072الخامس المستوى512379الرابع المستوىالزهرانً عطٌه بن مفرح خلود930

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217073الخامس المستوى525397الرابع المستوىالشمري منزل مفلح خلود931

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217074الخامس المستوى513987الرابع المستوىاألحمدي محسن ناشً خلود932

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217075الخامس المستوى523217الرابع المستوىمدخلً محمد ٌحً خلود933

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217076الخامس المستوى531713الرابع المستوىالحربً حضٌض بن ابراهٌم خلٌل934

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217077الخامس المستوى531443الرابع المستوىابخٌت ٌوسف بن ابراهٌم خلٌل935

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217078الخامس المستوى527463الرابع المستوىالقفطان صالح ابراهٌم خلٌل936

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217079الخامس المستوى515830الرابع المستوىالحربً جنٌح سالم خلٌل937

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217080الخامس المستوى516678الرابع المستوىداٌلً ٌحً عوض خلٌل938

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217081الخامس المستوى513788الرابع المستوىالعمرى احمد محمد خلٌل939

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217082الخامس المستوى520110الرابع المستوىالحمندي علً سلٌمان خوله940

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217083الخامس المستوى514921الرابع المستوىالصاعدى عبدالغنً بن عبدهللا خوله941

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217084الخامس المستوى516398الرابع المستوىالتمٌمً سالم عٌسى خوله942

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217085الخامس المستوى511973الرابع المستوىالنعمً مسدف بن غبٌري خوله943

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217086الخامس المستوى519133الرابع المستوىالهذلً عبدهللا بن مفرج خٌرٌه944

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217087الخامس المستوى22234الرابع المستوىالمرخان دابس راكان دابس945

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217088الخامس المستوى518063الرابع المستوىالرحٌلً محمد بن أحمد دارٌن946
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217089الخامس المستوى516041الرابع المستوىالسنانً معٌتق محمود دالٌه947

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217090الخامس المستوى517039الرابع المستوىسقا حسن بن علً دانٌا948

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217091الخامس المستوى514093الرابع المستوىالعتٌبً حماد زاٌد داه949ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217092الخامس المستوى52880الرابع المستوىالذبٌانً مفضً بن عطاهللا هللا دخٌل950

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217093الخامس المستوى509570الرابع المستوىالعامري هللا دخٌل بن محمد هللا دخٌل951

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217094الخامس المستوى536300الرابع المستوىاالكلبً دخٌل مفلح دخٌل952

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217095الخامس المستوى510972الرابع المستوىمنشً ٌحً احمد دعاء953

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217096الخامس المستوى516315الرابع المستوىالمحٌاوى خٌٌشان حسن دعاء954

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217097الخامس المستوى513617الرابع المستوىالخضٌري حمٌدان بن حوٌمد دالل955

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217098الخامس المستوى513537الرابع المستوىالخضٌري راضً بن رضً دالل956

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217099الخامس المستوى517923الرابع المستوىالحربً عٌاد بن رمضان دالل957

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217100الخامس المستوى515843الرابع المستوىالمطٌري صالح سعد دالل958

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217101الخامس المستوى519863الرابع المستوىالسمٌرى مسلم بن سلٌمان دالل959

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217102الخامس المستوى517195الرابع المستوىالحربً عوٌض سلٌمان دالل960

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217103الخامس المستوى510701الرابع المستوىالعتٌبً شعاف شجاع دالل961

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217104الخامس المستوى513811الرابع المستوىالجهنً عوده عاٌد دالل962

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217105الخامس المستوى512109الرابع المستوىالعمري عاٌض بن عبدالرحمن دالل963

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217106الخامس المستوى517831الرابع المستوىالخمعلً محمد عبكى دالل964

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217107الخامس المستوى519405الرابع المستوىاللقمانً باخت عواد دالل965

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217108الخامس المستوى511504الرابع المستوىحمود بن علً محمد دالل966

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217109الخامس المستوى512470الرابع المستوىالعتٌبً ثمر بن هللا منٌع دالل967

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217110الخامس المستوى515256الرابع المستوىالقحطانً منشط ناصر دلٌل968
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217111الخامس المستوى523027الرابع المستوىمباركً محمد ٌحً دهماء969

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217112الخامس المستوى516638الرابع المستوىالعتٌبً ثالب نجم دٌمه970

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217113الخامس المستوى532624الرابع المستوىالزهرانً محمد أحمد ذاكر971

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217114الخامس المستوى517981الرابع المستوىالراجحً عبدالرحمن محمد رابعه972

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217115الخامس المستوى536161الرابع المستوىالعوفً عاٌد احمد رازن973

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217116الخامس المستوى531644الرابع المستوىالمانعً راشد علً راشد974

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217117الخامس المستوى509006الرابع المستوىالدوسري عبدهللا محمد راشد975

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217118الخامس المستوى531167الرابع المستوىالشهري الٌاس موسى راشد976

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217119الخامس المستوى510905الرابع المستوىالعلٌان علً بن ٌوسف راشد977

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217120الخامس المستوى504826الرابع المستوىالسبت راضً بن احمد راض978ً

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217121الخامس المستوى519810الرابع المستوىالحربً خلف عبدالرحمن راض979ً

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217122الخامس المستوى535878الرابع المستوىي المحٌاو عواد حمد راكان980

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217123الخامس المستوى54663الرابع المستوىالعنزي صالح سعود راكان981

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217124الخامس المستوى511686الرابع المستوىالقحطانً سعد سعٌد راكان982

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217125الخامس المستوى513246الرابع المستوىالحربً عواض صنت راكان983

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217126الخامس المستوى527749الرابع المستوىالعوض علً بن عادل راكان984

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217127الخامس المستوى515582الرابع المستوىالمطرفً راشد عبدهللا راكان985

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217128الخامس المستوى504257الرابع المستوىالعطوي سلٌم عطاهللا راكان986

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217129الخامس المستوى519910الرابع المستوىالشهرانً سعٌد محمد راكان987

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة217130الخامس المستوى518077الرابع المستوىالحربً عوٌد عاٌد رام988ً

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217131الخامس المستوى516227الرابع المستوىالزهرانً عائض عبدالعزٌز رام989ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217132الخامس المستوى503597الرابع المستوىالجهنً سالم بن محمد رام990ً
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الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217133الخامس المستوى535894الرابع المستوىالسفٌانً عوض مسلم رام991ً

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة217134الخامس المستوى512711الرابع المستوىالجهنً الفً رمضان رانٌه992

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217135الخامس المستوى526849الرابع المستوىالحربً مزٌد عاٌد راٌد993

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217136الخامس المستوى7544الرابع المستوىالثقفً عطٌه بن محمد راٌد994

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة217137الخامس المستوى43044الرابع المستوىالحربً عاٌض بن سعد رائد995

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217138الخامس المستوى508724الرابع المستوىالحارثً مطر بن سعد رائد996

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217139الخامس المستوى510737الرابع المستوىالمناع ناصر بن سعد رائد997

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217140الخامس المستوى528256الرابع المستوىالزهرانً سفر بن سعود رائد998

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة217141الخامس المستوى13951الرابع المستوىالمعبدي علٌان عامر رائد999

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217142الخامس المستوى512640الرابع المستوىالشهرانً محمد عبدهللا رائد1000

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217143الخامس المستوى526638الرابع المستوىالحارثً مناحً ابن عبٌد رائد1001

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217144الخامس المستوى528319الرابع المستوىالمطٌري عاٌض بن عوض رائد1002

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217145الخامس المستوى536774الرابع المستوىالجابري بطً عٌد رائد1003

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217146الخامس المستوى502442الرابع المستوىالجابري مرزوق ابن غالً رائد1004

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة217147الخامس المستوى534465الرابع المستوىالسهلً محمد فهد رائد1005

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217148الخامس المستوى536068الرابع المستوىالعطوي محمد مسلم رائد1006

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217149الخامس المستوى517137الرابع المستوىالصبحً حمد رشٌد رباب1007

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217150الخامس المستوى513290الرابع المستوىالبكري محمد صالح رباب1008

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217151الخامس المستوى519595الرابع المستوىاألحمدي خلٌف عوٌض رباب1009

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217152الخامس المستوى513209الرابع المستوىاللحٌانً مرزوق بن مسعد رباب1010

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة217153الخامس المستوى536604الرابع المستوىالسهلً رشٌد موسى رباب1011

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217154الخامس المستوى519176الرابع المستوىالسلمً هللا عنٌة بن مسحل ربوع1012
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عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217155الخامس المستوى514864الرابع المستوىكلنتن عبدالوهاب محمد رجاء1013

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217156الخامس المستوى511866الرابع المستوىدوشً علً محمد رجاء1014

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217157الخامس المستوى508259الرابع المستوىالحربً رجاء موسى رجاء1015

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217158الخامس المستوى531206الرابع المستوىالعازمً راشد ابن فالح رجعان1016

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217159الخامس المستوى514714الرابع المستوىاالحمدي حمٌدان حمدان رحاب1017

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217160الخامس المستوى511149الرابع المستوىالمطٌري رشدان رحٌب رحاب1018

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217161الخامس المستوى514887الرابع المستوىالعبدي عبدهللا بن صالح رحاب1019

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217162الخامس المستوى514552الرابع المستوىالماضً عبدهللا صالح رحاب1020

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217163الخامس المستوى519349الرابع المستوىالعجالن محمد صالح رحاب1021

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217164الخامس المستوى518337الرابع المستوىالسٌد حامد بن علً رحاب1022

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217165الخامس المستوى511764الرابع المستوىالحربً محمد غانم رحاب1023

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217166الخامس المستوى517058الرابع المستوىالحسن مبارك بن محمد رحاب1024

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217167الخامس المستوى519326الرابع المستوىالثقفً عٌضه مدٌس رحمه1025

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217168الخامس المستوى517606الرابع المستوىالصلٌمى رشٌد معٌض رحمه1026

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217169الخامس المستوى511328الرابع المستوىالبلوي عوٌضه بن سلٌمان رخٌه1027

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217170الخامس المستوى519869الرابع المستوىاالحمدى زٌد أسامه رزان1028

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217171الخامس المستوى513768الرابع المستوىالصاعدي حمد بن حامد رزان1029

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217172الخامس المستوى515295الرابع المستوىالعرٌفى عبدالرحمن بن عبدهللا رزان1030

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217173الخامس المستوى518071الرابع المستوىالقحطانً عبدهللا عبٌد رزنه1031

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217174الخامس المستوى515998الرابع المستوىالحارثً خلٌفه بن عبدالعزٌز رسمٌه1032

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217175الخامس المستوى511868الرابع المستوىالغامدي سعٌد بن خمٌس رشا1033

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217176الخامس المستوى512330الرابع المستوىالفرٌدي احمد سالم رشا1034
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عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217177الخامس المستوى513998الرابع المستوىالروٌثً تركً عبدهللا رشا1035

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217178الخامس المستوى514842الرابع المستوىالحربى وصل بن حمد رشاء1036

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217179الخامس المستوى12138الرابع المستوىالرشٌدي سعد عبٌد رشٌد1037

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217180الخامس المستوى40920الرابع المستوىالحارثً سعد بن مطلق رعد1038

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217181الخامس المستوى515259الرابع المستوىمجربً مصلح بن حمد رعنه1039

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217182الخامس المستوى510879الرابع المستوىالدوسري عبدالعزٌز بن ناصر رغد1040

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217183الخامس المستوى516575الرابع المستوىالقحطانً فهد حمود رفعه1041

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217184الخامس المستوى516478الرابع المستوىالدوسري محزم ناصر رفعه1042

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217185الخامس المستوى520058الرابع المستوىالحربً دخنان بن اٌحٌاء رقٌه1043

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217186الخامس المستوى515465الرابع المستوىالعٌلً عائش عبدالشكور رقٌه1044

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217187الخامس المستوى511755الرابع المستوىالمالكً عطٌه احمد رنا1045

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217188الخامس المستوى519889الرابع المستوىاللهٌبً غازي بن حسٌن رنا1046

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217189الخامس المستوى536633الرابع المستوىباصلوح عمر محمد رنا1047

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217190الخامس المستوى517350الرابع المستوىالمحمادي حمٌد محمدصالح رنا1048

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217191الخامس المستوى519411الرابع المستوىالفارسً راضً رضً رنٌه1049

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217192الخامس المستوى511541الرابع المستوىالصاعدي سلٌمان بن سلمان رهام1050

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217193الخامس المستوى516299الرابع المستوىالحربً العفٌن سلٌمان رهام1051

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217194الخامس المستوى510777الرابع المستوىأبابطٌن عبدالرحمن عبداللطٌف رهام1052

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217195الخامس المستوى520125الرابع المستوىالجهنى حمدان محمد رهام1053

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة217196الخامس المستوى38183الرابع المستوىبادوٌالن عمر محمد رهام1054

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217197الخامس المستوى512891الرابع المستوىالحربً سعود علً رواب1055ً

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217198الخامس المستوى504724الرابع المستوىالعواد براك بن صالح روان1056
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الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217199الخامس المستوى511717الرابع المستوىالمانع صالح بن عبدهللا روان1057

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217200الخامس المستوى510857الرابع المستوىالروٌلً معجون فٌاض روان1058

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217201الخامس المستوى512057الرابع المستوىالرحٌلً ساري محمد روان1059

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217202الخامس المستوى517106الرابع المستوىالخمٌسً مستور معٌلً روفه1060

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217203الخامس المستوى511509الرابع المستوىالعود علً محمد روى1061

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217204الخامس المستوى510664الرابع المستوىالغامدي محمد عبدهللا روٌدا1062

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217205الخامس المستوى511806الرابع المستوىالمغذوي ربٌع عاٌض روٌده1063

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217206الخامس المستوى526109الرابع المستوىبلعوص محمد عبدالرحمن رؤى1064

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217207الخامس المستوى510946الرابع المستوىالدوغان عبدهللا عبداللطٌف رؤى1065

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217208الخامس المستوى514950الرابع المستوىالزهرانً عبدهللا منصور رؤى1066

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217209الخامس المستوى515424الرابع المستوىالرشٌدي معتق عتٌق رٌا1067

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217210الخامس المستوى517483الرابع المستوىالحارثً بسٌس عٌضه رٌا1068

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217211الخامس المستوى501492الرابع المستوىالغامدي احمد سعٌد رٌاض1069

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217212الخامس المستوى19571الرابع المستوىالزهرانً محمد عٌسى رٌاض1070

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217213الخامس المستوى505575الرابع المستوىعسٌري مفرح بن محمد رٌاض1071

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217214الخامس المستوى514321الرابع المستوىالرحٌلً عٌد سعٌد رٌان1072

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217215الخامس المستوى512922الرابع المستوىالرمٌحى محمد سلٌمان رٌان1073

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217216الخامس المستوى515464الرابع المستوىالبدٌوي بدٌوي صالح رٌان1074

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217217الخامس المستوى531747الرابع المستوىالعوٌد محمد بن عبدالرحمن رٌان1075

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217218الخامس المستوى513890الرابع المستوىالحربً حمٌد عوٌض رٌان1076

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217219الخامس المستوى54279الرابع المستوىالغامدي احمد بن محمد رٌان1077

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217220الخامس المستوى515614الرابع المستوىعسٌري عٌسى بن احمد رٌعه1078
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217221الخامس المستوى518020الرابع المستوىعواجً ٌحً بن ابراهٌم رٌم1079

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217222الخامس المستوى511834الرابع المستوىالزٌد زٌد ابراهٌم رٌم1080

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217223الخامس المستوى525234الرابع المستوىالزعاقً سعد ابراهٌم رٌم1081

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217224الخامس المستوى522800الرابع المستوىالدوسري فهاد بن القطٌنً رٌم1082

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة217225الخامس المستوى508896الرابع المستوىالقرشً هاشم بركً رٌم1083

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217226الخامس المستوى517873الرابع المستوىالزهرانى محمد بن حسن رٌم1084

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217227الخامس المستوى512873الرابع المستوىالٌوبً هللا عطٌة بن حمود رٌم1085

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217228الخامس المستوى515266الرابع المستوىالقرٌنً مبارك راشد رٌم1086

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217229الخامس المستوى512374الرابع المستوىالهذلى مردد بن رداد رٌم1087

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217230الخامس المستوى511614الرابع المستوىالتركً علً رشدي رٌم1088

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217231الخامس المستوى517419الرابع المستوىالمعبدي حمدان بن سعد رٌم1089

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217232الخامس المستوى512929الرابع المستوىالشمري راشد سعد رٌم1090

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة217233الخامس المستوى519583الرابع المستوىالعتٌق صالح سعود رٌم1091

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217234الخامس المستوى513613الرابع المستوىالعنزي سعود سعٌد رٌم1092

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217235الخامس المستوى516779الرابع المستوىالعرابً حامد ابن سلٌمان رٌم1093

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217236الخامس المستوى514499الرابع المستوىالدبٌب سالم صالح رٌم1094

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217237الخامس المستوى512889الرابع المستوىالقرشً عٌاش بن عاٌش رٌم1095

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217238الخامس المستوى517306الرابع المستوىاالحمدي عٌد عبدهللا رٌم1096

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217239الخامس المستوى517967الرابع المستوىالعوفً عبٌدهللا عطاهللا رٌم1097

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217240الخامس المستوى512567الرابع المستوىعباس آل علً بن عطشان رٌم1098

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217241الخامس المستوى516706الرابع المستوىالشمرانً عبدهللا علً رٌم1099

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217242الخامس المستوى526310الرابع المستوىالزهرانً عبدهللا بن هللا غرم رٌم1100
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الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217243الخامس المستوى511459الرابع المستوىالقحطانً دلٌم فهد رٌم1101

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217244الخامس المستوى511297الرابع المستوىالسعٌدانً سالم محمد رٌم1102

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217245الخامس المستوى513729الرابع المستوىالحواس عبدهللا محمد رٌم1103

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217246الخامس المستوى516528الرابع المستوىالسفٌانً نغٌمش محمد رٌم1104

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217247الخامس المستوى511489الرابع المستوىالغامدي عبدهللا بن محمدعوٌس رٌم1105

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217248الخامس المستوى514151الرابع المستوىالعتٌبً مرٌزٌق مسفر رٌم1106

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217249الخامس المستوى519443الرابع المستوىالرشٌدي عوض بن عٌسى رٌما1107

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217250الخامس المستوى511010الرابع المستوىالرشود عبدهللا محمد رٌمه1108

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217251الخامس المستوى516180الرابع المستوىجعفري محمد حسن رٌهام1109

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217252الخامس المستوى513873الرابع المستوىالغامدي عبدهللا صالح رٌهام1110

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217253الخامس المستوى513168الرابع المستوىالحربً فوٌران بن عائد رٌهام1111

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217254الخامس المستوى515219الرابع المستوىالٌمانً محسن بن غازي رٌهام1112

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217255الخامس المستوى511706الرابع المستوىالمغٌرى جزاء مفرح رٌهام1113

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217256الخامس المستوى511278الرابع المستوىالربعى مرعً احمد زاهر1114

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217257الخامس المستوى519084الرابع المستوىالقرنً ناصر محمد زاهر1115

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217258الخامس المستوى516132الرابع المستوىالجابري رزٌق هللا  ضٌف زبٌده1116

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة217259الخامس المستوى512753الرابع المستوىالغامدي مسفر احمد زرعه1117

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217260الخامس المستوى530495الرابع المستوىالبحٌري حامد احمد زكرٌا1118

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217261الخامس المستوى513889الرابع المستوىعسٌري علً جابر زكٌه1119

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217262الخامس المستوى518960الرابع المستوىاللقمانً سلمً سلمان زكٌه1120

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217263الخامس المستوى516712الرابع المستوىعواجً احمد محمد زكٌه1121

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217264الخامس المستوى522536الرابع المستوىحوبانً علً محمد علً زمزم1122
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جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217265الخامس المستوى511318الرابع المستوىعاتً محمد شوعً زهراء1123

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217266الخامس المستوى515207الرابع المستوىحمدي احمد علً زهراء1124

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217267الخامس المستوى515065الرابع المستوىعجٌبً حسن علً زهراء1125

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217268الخامس المستوى523859الرابع المستوىالمٌهوبً شرعان جابر زهره1126

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217269الخامس المستوى513460الرابع المستوىالغامدي مسفر دخٌل زهور1127

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217270الخامس المستوى504164الرابع المستوىالبلوي حمد حمود زٌاد1128

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة217271الخامس المستوى503577الرابع المستوىالرشٌدي حضرم رثعان زٌاد1129

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217272الخامس المستوى535989الرابع المستوىالمطوع عبدالكرٌم صالح زٌاد1130

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217273الخامس المستوى9287الرابع المستوىالعمري حمد عبداالله زٌاد1131

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217274الخامس المستوى533182الرابع المستوىابوالعطاء انور عبدهللا زٌاد1132

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217275الخامس المستوى52981الرابع المستوىالبحٌثً عاٌش بن عبدهللا زٌاد1133

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217276الخامس المستوى531221الرابع المستوىالسنانً مرزوق عبٌدهللا زٌاد1134

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217277الخامس المستوى500627الرابع المستوىالعمرى ملفً بن عطاهللا زٌاد1135

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217278الخامس المستوى514834الرابع المستوىالٌحً سلٌمان علً زٌاد1136

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217279الخامس المستوى516194الرابع المستوىالفوزان على محمد زٌاد1137

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217280الخامس المستوى535952الرابع المستوىالمالكً مرضً بن مرضً زٌاد1138

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217281الخامس المستوى535866الرابع المستوىالعتٌبً عوٌض بن معٌض زٌاد1139

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217282الخامس المستوى535870الرابع المستوىالشهرانً سعد بن ناصر زٌاد1140

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217283الخامس المستوى509446الرابع المستوىالجهنً صالح هندي زٌاد1141

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217284الخامس المستوى53166الرابع المستوىالبرجس احمد بن ٌوسف زٌاد1142

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217285الخامس المستوى53601الرابع المستوىالجبرٌن سعود بن عبدهللا زٌد1143

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة217286الخامس المستوى29787الرابع المستوىالطخٌس سعد بن علً زٌد1144
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عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217287الخامس المستوى513413الرابع المستوىالمقرب حاجً بن محمد بنت زٌنب1145

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217288الخامس المستوى516815الرابع المستوىالجهنى شدٌد جابر زٌنب1146

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217289الخامس المستوى524661الرابع المستوىالشمري سلٌمان سالم زٌنب1147

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217290الخامس المستوى513902الرابع المستوىالشمري عمٌر سالم زٌنب1148

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217291الخامس المستوى513925الرابع المستوىٌحً عبدهللا سعد زٌنب1149

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217292الخامس المستوى515971الرابع المستوىحكمً علً عبده زٌنب1150

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217293الخامس المستوى513875الرابع المستوىزبرقً احمد علً زٌنب1151

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217294الخامس المستوى536594الرابع المستوىالمختار حبٌب بن علً زٌنب1152

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217295الخامس المستوى512181الرابع المستوىالتوٌجري غازي علً زٌنب1153

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217296الخامس المستوى514060الرابع المستوىابوحسٌله عبدهللا عٌسى زٌنب1154

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة217297الخامس المستوى512578الرابع المستوىمرزوق آل علً محمد زٌنب1155

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217298الخامس المستوى517753الرابع المستوىعاتً حسٌن ٌوسف زٌنب1156

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217299الخامس المستوى522635الرابع المستوىالغامدي سعد بن علً زٌنه1157

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217300الخامس المستوى514046الرابع المستوىالرزقً عبدهللا عوض زٌنه1158

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217301الخامس المستوى517614الرابع المستوىالثعلبً عبدالعزٌز مرزوق زٌون1159

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217302الخامس المستوى512870الرابع المستوىموكلً موسى ابراهٌم ساره1160

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217303الخامس المستوى510956الرابع المستوىالسبٌعً سعد حسٌن ساره1161

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217304الخامس المستوى512251الرابع المستوىالخلٌف سعد بن خالد ساره1162

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217305الخامس المستوى512320الرابع المستوىالمطلق صالل خالد ساره1163

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217306الخامس المستوى514370الرابع المستوىالعتٌبً صلٌح بن هللا دخٌل ساره1164

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217307الخامس المستوى521234الرابع المستوىالجحدلى خٌال بن رجاء ساره1165

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217308الخامس المستوى515867الرابع المستوىالمطٌري غافل ستر ساره1166
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217309الخامس المستوى523728الرابع المستوىالعتٌبً غازي سعد ساره1167

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة217310الخامس المستوى512566الرابع المستوىالبراك محمد سعد ساره1168

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217311الخامس المستوى512316الرابع المستوىالسبٌعً حمد بن سعود ساره1169

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217312الخامس المستوى510911الرابع المستوىالروٌس عبدهللا بن سعود ساره1170

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217313الخامس المستوى514611الرابع المستوىالحربً مشعان شاعً ساره1171

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217314الخامس المستوى512116الرابع المستوىالجهنً عبدهللا هللا  ضٌف ساره1172

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217315الخامس المستوى512617الرابع المستوىالمجحم عبداللطٌف بن عبدالرحمن ساره1173

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217316الخامس المستوى510925الرابع المستوىالملحم ناصر بن عبدالعزٌز ساره1174

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217317الخامس المستوى522799الرابع المستوىالفقٌر زاٌد بن عبدهللا ساره1175

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217318الخامس المستوى512155الرابع المستوىالجمٌالن سلٌمان عبدهللا ساره1176

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217319الخامس المستوى511882الرابع المستوىجبر بن محمد عبدهللا ساره1177

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217320الخامس المستوى525022الرابع المستوىالرشٌدي عباس عوض ساره1178

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217321الخامس المستوى513482الرابع المستوىالشمري جازع غدٌر ساره1179

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217322الخامس المستوى514824الرابع المستوىالقحطانً عبدهللا مبارك ساره1180

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة217323الخامس المستوى516338الرابع المستوىالغامدي احمد ابن محمد ساره1181

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217324الخامس المستوى514805الرابع المستوىالشهري عبدهللا مشبب ساره1182

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217325الخامس المستوى516442الرابع المستوىالقحطانً حضرم معٌض ساره1183

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217326الخامس المستوى512804الرابع المستوىالعنزي مزٌد مقبل ساره1184

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217327الخامس المستوى515985الرابع المستوىالمقرن سعد مقرن ساره1185

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217328الخامس المستوى511516الرابع المستوىالعازمً سالم ملٌح ساره1186

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217329الخامس المستوى510809الرابع المستوىالشمري سالم ناصر ساره1187

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217330الخامس المستوى516543الرابع المستوىالخطٌفً علً ناصر ساره1188
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217331الخامس المستوى515717الرابع المستوىالقحطانً عبدهللا ناٌف ساره1189

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217332الخامس المستوى515933الرابع المستوىبوسهٌل حسن بن ٌوسف ساره1190

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217333الخامس المستوى529008الرابع المستوىالجابري نوٌفع سند ساط1191ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217334الخامس المستوى535934الرابع المستوىالغامدي سالم احمد سالم1192

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217335الخامس المستوى536498الرابع المستوىالهمامً سالم احمد سالم1193

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217336الخامس المستوى536565الرابع المستوىاالكلبً مبروك بطٌح سالم1194

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217337الخامس المستوى536205الرابع المستوىالشمري خلٌف حبٌب سالم1195

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217338الخامس المستوى536340الرابع المستوىالشهرانً عجب سعٌد سالم1196

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217339الخامس المستوى509425الرابع المستوىالحازمى سالم بن صالح سالم1197

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217340الخامس المستوى509736الرابع المستوىالشهري علً عاٌض سالم1198

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217341الخامس المستوى9834الرابع المستوىالحارثً محمد عبدهللا سالم1199

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217342الخامس المستوى520064الرابع المستوىالعلونى مزٌد علٌثه سالم1200

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة217343الخامس المستوى511654الرابع المستوىالزهرانً جارهللا بن احمد سالمه1201

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217344الخامس المستوى531037الرابع المستوىبوعٌد عبدالمحسن علً سامر1202

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217345الخامس المستوى532185الرابع المستوىسعد عامر بن محمد سامر1203

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217346الخامس المستوى532180الرابع المستوىالعتٌبً معٌض تركً سام1204ً

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217347الخامس المستوى526509الرابع المستوىالمالكً سلمان بن جابر سام1205ً

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة217348الخامس المستوى506993الرابع المستوىالزهرانً عوضه جمعان سام1206ً

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217349الخامس المستوى501695الرابع المستوىالحارثً مهوس سعد سام1207ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217350الخامس المستوى10804الرابع المستوىالجهنً سالم سلٌم سام1208ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217351الخامس المستوى523256الرابع المستوىالحربً عوض بن هللا  ضٌف سام1209ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217352الخامس المستوى7216الرابع المستوىالصاعدي عامر هللا  ضٌف سام1210ً
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217353الخامس المستوى516819الرابع المستوىالصاعدي بدر بن طالل سام1211ً

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة217354الخامس المستوى4489الرابع المستوىالشنبرى حسٌن بن عائض سام1212ً

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة217355الخامس المستوى516480الرابع المستوىالقصٌري حمود عبدهللا سام1213ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217356الخامس المستوى507250الرابع المستوىالبلوي فالح عواد سام1214ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217357الخامس المستوى536247الرابع المستوىالعتٌبً جازم عوض سام1215ً

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217358الخامس المستوى514157الرابع المستوىالسلمً فوٌران بن فالح سام1216ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217359الخامس المستوى532313الرابع المستوىالمطٌري سعٌلً بن لفا سام1217ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217360الخامس المستوى510459الرابع المستوىالحربً محمد مبارك سام1218ً

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217361الخامس المستوى507413الرابع المستوىالمطٌري سلٌم مسعد سام1219ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217362الخامس المستوى7908الرابع المستوىاللحٌانً سلٌمان بن مسلم سام1220ً

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217363الخامس المستوى536139الرابع المستوىالحربى محسن نواف سام1221ً

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217364الخامس المستوى516226الرابع المستوىالرفاعً هللا  ضٌف سعٌد سامٌه1222

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217365الخامس المستوى513772الرابع المستوىالزهرانً ٌحً سعٌد سامٌه1223

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة217366الخامس المستوى519096الرابع المستوىالزنبقً بركه سالمه سامٌه1224

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217367الخامس المستوى526062الرابع المستوىالمالكً عبدهللا صالح سامٌه1225

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217368الخامس المستوى517902الرابع المستوىالمحمادي مرزوق عاٌد سامٌه1226

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217369الخامس المستوى515880الرابع المستوىالسلمى عبدالعزٌز بن محمد سامٌه1227

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217370الخامس المستوى513402الرابع المستوىالعوفً عرمٌط مرزوق سامٌه1228

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217371الخامس المستوى514995الرابع المستوىالحدٌثً محمد بن أبراهٌم سجى1229

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217372الخامس المستوى514380الرابع المستوىالغامدي حامد بن احمد سحر1230

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217373الخامس المستوى516032الرابع المستوىالثمالً عبدهللا خمٌس سحر1231

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217374الخامس المستوى515596الرابع المستوىالقحطانً سعد عبدهللا سحر1232
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217375الخامس المستوى514050الرابع المستوىاندرقٌرى عبدهللا بن فاروق سحر1233

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217376الخامس المستوى511911الرابع المستوىالعنزي سعد فرحان سحر1234

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217377الخامس المستوى515104الرابع المستوىالمالكً عبدهللا مسلم سحر1235

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217378الخامس المستوى4556الرابع المستوىالقحطانً حمود بن فهٌد سداح1236

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217379الخامس المستوى4647الرابع المستوىالعنزي خمخٌم بن عبدالرحمن سطام1237

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217380الخامس المستوى515480الرابع المستوىالعلوي عوض بن سعٌد سعاد1238

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217381الخامس المستوى514031الرابع المستوىالفٌفً جابر عبدهللا سعاد1239

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217382الخامس المستوى511217الرابع المستوىالمالكً علً عبدهللا سعاد1240

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217383الخامس المستوى510279الرابع المستوىالحارثً سلٌم بن سفر بن سعد1241

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217384الخامس المستوى53060الرابع المستوىالقحطانً علً بن عبدهللا بن سعد1242

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217385الخامس المستوى516803الرابع المستوىالثقفً سعد حسن سعد1243

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217386الخامس المستوى507905الرابع المستوىالمزمومً شتٌوي بن خضر سعد1244

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217387الخامس المستوى517041الرابع المستوىالعمري ناصر بن خضر سعد1245

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217388الخامس المستوى526631الرابع المستوىالقحطانً سعد سعٌد سعد1246

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217389الخامس المستوى526384الرابع المستوىالشهري علً ظافر سعد1247

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217390الخامس المستوى53912الرابع المستوىالعلٌانً محمد عبدالخالق سعد1248

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217391الخامس المستوى509348الرابع المستوىالراشدي مبارك بن عبدهللا سعد1249

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217392الخامس المستوى536413الرابع المستوىالعماري عوض عبدهللا سعد1250

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217393الخامس المستوى503058الرابع المستوىالزهرانً مسٌب عقٌل سعد1251

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217394الخامس المستوى527770الرابع المستوىالقحطانً عوٌضه علً سعد1252

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217395الخامس المستوى12653الرابع المستوىاألحمدي سعد عواد سعد1253

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217396الخامس المستوى528315الرابع المستوىالسبٌعً سعد ابن فهد سعد1254
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القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217397الخامس المستوى515062الرابع المستوىالزهرانً جمعان بن محمد سعد1255

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217398الخامس المستوى516540الرابع المستوىالفاٌدي عٌد عاٌد سعداء1256

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217399الخامس المستوى517896الرابع المستوىالرشٌدي حمود غالب سعداء1257

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217400الخامس المستوى519883الرابع المستوىالحدري سعدهللا مفرح سعدهللا1258

شقراء بحافظة التعلٌم إدارة217401الخامس المستوى512866الرابع المستوىالشمري سعدون مسند سعدون1259

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217402الخامس المستوى15676الرابع المستوىاللهٌبً راشد بن رشٌد بن سعود1260

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة217403الخامس المستوى4881الرابع المستوىالحربً متعب بن هالل بن سعود1261

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217404الخامس المستوى524450الرابع المستوىالعوٌض سعود بن خالد سعود1262

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217405الخامس المستوى536408الرابع المستوىالثبٌتً محمد هللا دخٌل سعود1263

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217406الخامس المستوى511562الرابع المستوىالسبٌعً محمد سعد سعود1264

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217407الخامس المستوى27904الرابع المستوىالمطرفً عبدالمعٌن سلٌمان سعود1265

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217408الخامس المستوى520761الرابع المستوىالعنزي محمد شائم سعود1266

المكرمة مكة بمنطقة التعلٌم إدارة217409الخامس المستوى530456الرابع المستوىالقحطانً فهد ابن شٌبان سعود1267

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217410الخامس المستوى535956الرابع المستوىالحربً عٌسى طعٌسان سعود1268

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217411الخامس المستوى533140الرابع المستوىالدوسري شجاع عبدالعزٌز سعود1269

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة217412الخامس المستوى506416الرابع المستوىالشهرانً احمد بن عبدهللا سعود1270

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217413الخامس المستوى511573الرابع المستوىٌتٌمى سلمان بن على سعود1271

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217414الخامس المستوى531729الرابع المستوىالحمٌمص سعود فوزي سعود1272

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217415الخامس المستوى57720الرابع المستوىالعدٌم عبدالرحمن كرٌم سعود1273

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217416الخامس المستوى517448الرابع المستوىالشمري محمد بن لزام سعود1274

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217417الخامس المستوى54196الرابع المستوىالغامدي مفرح بن مانع سعود1275

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217418الخامس المستوى53874الرابع المستوىالعصٌمً فنٌس محمد سعود1276
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الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217419الخامس المستوى536230الرابع المستوىالعتٌبً ترٌحٌب مقبول سعود1277

البكٌرٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217420الخامس المستوى514601الرابع المستوىالزهرانً مرزوق بن منسً سعود1278

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217421الخامس المستوى536267الرابع المستوىعسٌري علً مهدلً سعود1279

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة217422الخامس المستوى504242الرابع المستوىالجعٌد عائض ناجً سعود1280

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217423الخامس المستوى506042الرابع المستوىالزهرانً حسن بن احمد سعٌد1281

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217424الخامس المستوى513558الرابع المستوىالعٌسى حسن بن احمد سعٌد1282

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217425الخامس المستوى536330الرابع المستوىالغامدي سلمان بن أحمد سعٌد1283

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217426الخامس المستوى506109الرابع المستوىالسهٌمى سعٌد بن بركات سعٌد1284

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217427الخامس المستوى53581الرابع المستوىالعامري علً بلغٌث سعٌد1285

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217428الخامس المستوى9149الرابع المستوىالعبندي علً بن حسٌن بن سعٌد1286

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217429الخامس المستوى39456الرابع المستوىالعصٌمً حامد راجح سعٌد1287

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217430الخامس المستوى535887الرابع المستوىالجهنً سعٌد سلٌمان سعٌد1288

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217431الخامس المستوى12905الرابع المستوىالمالكً مطر صلٌح سعٌد1289

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217432الخامس المستوى510225الرابع المستوىالقحطانً سعٌد ابن عبدهللا سعٌد1290

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217433الخامس المستوى509759الرابع المستوىالسلمً موٌس عوض سعٌد1291

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217434الخامس المستوى511033الرابع المستوىالراشدي ٌحً مبارك سعٌد1292

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217435الخامس المستوى510289الرابع المستوىفرحان آل علً بن محمد سعٌد1293

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217436الخامس المستوى515039الرابع المستوىالقحطانً ناصر بن محمد سعٌد1294

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217437الخامس المستوى510546الرابع المستوىالجروي سعٌد محمد سعٌد1295

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217438الخامس المستوى515721الرابع المستوىالشهري سعٌد محمد سعٌد1296

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217439الخامس المستوى516205الرابع المستوىمجهلً احمد محمد سعٌده1297

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217440الخامس المستوى510932الرابع المستوىالرفاعً منٌع ناجً سعٌده1298
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217441الخامس المستوى514764الرابع المستوىالضبٌعً ابراهٌم عبدهللا سفٌان1299

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217442الخامس المستوى512572الرابع المستوىشبر آل محمد بن طالب سلسبٌل1300

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217443الخامس المستوى509971الرابع المستوىالجهنً مصلح بن جزاء سلطان1301

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217444الخامس المستوى535903الرابع المستوىبت حسن حسن سلطان1302

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217445الخامس المستوى503956الرابع المستوىصمٌلً محمد حسٌن سلطان1303

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217446الخامس المستوى530069الرابع المستوىالمطٌري سفر دخٌل سلطان1304

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217447الخامس المستوى5719الرابع المستوىالحجٌلً خٌرهللا ربٌعان سلطان1305

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217448الخامس المستوى514218الرابع المستوىالقرشً محسن سالم سلطان1306

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217449الخامس المستوى57977الرابع المستوىالرشٌد ناصر سالم سلطان1307

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217450الخامس المستوى506506الرابع المستوىالغامدي مرٌسً سعٌد سلطان1308

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217451الخامس المستوى529121الرابع المستوىالعطوي خضر سلٌمان سلطان1309

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217452الخامس المستوى509740الرابع المستوىالبقمً مشرع سوندي سلطان1310

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217453الخامس المستوى523092الرابع المستوىالزهرانً محمد صالح سلطان1311

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217454الخامس المستوى514212الرابع المستوىالحازمً مالح صٌاد سلطان1312

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217455الخامس المستوى513824الرابع المستوىالمولد عبدهللا بن عابد سلطان1313

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217456الخامس المستوى18336الرابع المستوىالزبٌدي علً عبدالرحمن سلطان1314

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217457الخامس المستوى529713الرابع المستوىالسفٌانً مرزوق عبدالرزاق سلطان1315

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217458الخامس المستوى7536الرابع المستوىالعتٌبً تركً بن عبدهللا سلطان1316

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217459الخامس المستوى532059الرابع المستوىسبعه ابو محمد عبدهللا سلطان1317

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة217460الخامس المستوى536241الرابع المستوىالعرفً مساعد عبدربه سلطان1318

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217461الخامس المستوى536499الرابع المستوىالشهري محمد علً سلطان1319

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة217462الخامس المستوى505417الرابع المستوىالعتٌبً غانم عٌد سلطان1320
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الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217463الخامس المستوى536030الرابع المستوىالفقٌه رزقان بن هللا غرم سلطان1321

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217464الخامس المستوى536276الرابع المستوىالنفٌشً سلطان فرٌح سلطان1322

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217465الخامس المستوى509066الرابع المستوىالقحطانً فهد محسن سلطان1323

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217466الخامس المستوى536514الرابع المستوىالبقمً سلطان محمد سلطان1324

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217467الخامس المستوى519981الرابع المستوىالبقمً هجاد مسلط سلطان1325

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217468الخامس المستوى515513الرابع المستوىالقحطانً قبٌل مناحً سلطان1326

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217469الخامس المستوى504669الرابع المستوىذباب هادي موسً سلطان1327

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217470الخامس المستوى520091الرابع المستوىالرشٌدي عماش هادي سلطان1328

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217471الخامس المستوى510992الرابع المستوىالغامدي عبدهللا علً سلماء1329

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217472الخامس المستوى519360الرابع المستوىالمطٌري الفى شدٌد سلمان1330

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217473الخامس المستوى512742الرابع المستوىالعتٌبً معٌوض عاٌض سلمان1331

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217474الخامس المستوى54024الرابع المستوىالرسٌنً ناصر عبدالرحمن سلمان1332

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217475الخامس المستوى505440الرابع المستوىالعثمان علً بن عبدهللا سلمان1333

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة217476الخامس المستوى515127الرابع المستوىالحربً حامد بن عوض سلمان1334

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217477الخامس المستوى533129الرابع المستوىالنمر صالح محمد سلمان1335

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217478الخامس المستوى9967الرابع المستوىالدوسري علوش محمد سلمان1336

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217479الخامس المستوى504776الرابع المستوىالعتٌبً عاٌض ناٌف سلمان1337

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217480الخامس المستوى516814الرابع المستوىالمسعودى صالح بن خالد سلمى1338

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة217481الخامس المستوى511262الرابع المستوىالجابري هالل بن خلف سلمى1339

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217482الخامس المستوى517388الرابع المستوىالجهنً عٌد سلٌمان سلمى1340

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217483الخامس المستوى510859الرابع المستوىالعمري محمد بن عبدهللا سلمى1341

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217484الخامس المستوى9527الرابع المستوىالخنبشً عمر علً سلمى1342
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حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217485الخامس المستوى510818الرابع المستوىالفارس محمد بن ٌوسف سلمى1343

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217486الخامس المستوى513296الرابع المستوىالغامدي محمد جمال سلوى1344

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217487الخامس المستوى515499الرابع المستوىالزهرانً مشرف جمعان سلوى1345

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217488الخامس المستوى514015الرابع المستوىٌحً سالم حسن سلوى1346

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217489الخامس المستوى515800الرابع المستوىمفرح آل جبران شائع سلوى1347

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217490الخامس المستوى513336الرابع المستوىكرٌري محمد بن علً سلوى1348

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217491الخامس المستوى517072الرابع المستوىاللقمانً حصٌن بن برٌك سلوي1349

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة217492الخامس المستوى511299الرابع المستوىالزهرانً محمد علً سلوي1350

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217493الخامس المستوى9965الرابع المستوىالقرعانً مسلم مبارك سلٌم1351

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217494الخامس المستوى9191الرابع المستوىالوهٌبً محمد ابراهٌم سلٌمان1352

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217495الخامس المستوى10849الرابع المستوىالقرزعً سلٌمان بن خالد سلٌمان1353

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217496الخامس المستوى530290الرابع المستوىالعطوي غضٌان سالم سلٌمان1354

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217497الخامس المستوى532583الرابع المستوىالسلمً شلوان سلطان سلٌمان1355

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217498الخامس المستوى525855الرابع المستوىالغنٌم فهد بن صالح سلٌمان1356

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217499الخامس المستوى516302الرابع المستوىالعوده علً صالح سلٌمان1357

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217500الخامس المستوى515842الرابع المستوىالجهنً بنٌه بن ضفٌدع سلٌمان1358

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217501الخامس المستوى530853الرابع المستوىالفعٌم سلٌمان عبدالرحمن سلٌمان1359

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217502الخامس المستوى512339الرابع المستوىالشمري سعود عوٌد سلٌمان1360

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217503الخامس المستوى509492الرابع المستوىفارسً حسن قاسم سلٌمان1361

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة217504الخامس المستوى515384الرابع المستوىالسوٌد سلٌمان بن محمد سلٌمان1362

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217505الخامس المستوى53419الرابع المستوىاهٌف سلٌمان بن ٌحً سلٌمان1363

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217506الخامس المستوى513002الرابع المستوىالغامدي محمد بن احمد سماح1364
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217507الخامس المستوى517924الرابع المستوىالمغذوي محمد حمود سماح1365

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217508الخامس المستوى517849الرابع المستوىالرفاعً سالم رجاءهللا سماح1366

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217509الخامس المستوى511126الرابع المستوىاألحمدي سالمه سلٌم سماح1367

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217510الخامس المستوى515957الرابع المستوىالحربً حامد بن سلٌمان سماح1368

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217511الخامس المستوى516209الرابع المستوىمشاط محمد صدقه سماح1369

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217512الخامس المستوى515393الرابع المستوىالحازمً حامد عبدهللا سماح1370

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217513الخامس المستوى513792الرابع المستوىالحربً مرشد بن عوٌض سماح1371

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217514الخامس المستوى517607الرابع المستوىالجهنً معوض عقٌل سماهر1372

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة217515الخامس المستوى511526الرابع المستوىاللقمانى حمدان حمدى سمر1373

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217516الخامس المستوى512904الرابع المستوىاألحمدي سعد سعود سمر1374

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217517الخامس المستوى512962الرابع المستوىالجهنً سعد سعود سمر1375

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217518الخامس المستوى511105الرابع المستوىالسالمً عبدالعزٌز حمٌد سمى1376

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217519الخامس المستوى513810الرابع المستوىالسهلً ثواب حامد سمٌحه1377

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217520الخامس المستوى501095الرابع المستوىالمروانً سلمً سالم سمٌر1378

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217521الخامس المستوى501411الرابع المستوىفقٌهً ابراهٌم موسى سمٌر1379

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217522الخامس المستوى517586الرابع المستوىالجهنً قرٌمٌص احمد سمٌره1380

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217523الخامس المستوى516728الرابع المستوىاباحسٌن منصور بن سلٌمان سمٌره1381

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217524الخامس المستوى510738الرابع المستوىالعمري محمد عبدهللا سمٌره1382

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217525الخامس المستوى512828الرابع المستوىالرشٌدي معتق بن عتقى سمٌره1383

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217526الخامس المستوى519002الرابع المستوىالضمري عبدالرحمن ابن علً سمٌره1384

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217527الخامس المستوى517194الرابع المستوىالغامدي علً ابن فارس سمٌره1385

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217528الخامس المستوى513299الرابع المستوىشراحٌلً صالح محمد سمٌره1386
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217529الخامس المستوى516156الرابع المستوىالخٌبري جمعه موسى سمٌره1387

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217530الخامس المستوى517231الرابع المستوىنصر حسن احمد سمٌه1388

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217531الخامس المستوى511577الرابع المستوىالسعٌد سالم احمد سمٌه1389

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217532الخامس المستوى512421الرابع المستوىعجٌم مفرح أحمد سمٌه1390

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217533الخامس المستوى519285الرابع المستوىالحربً حمٌد حامد سمٌه1391

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217534الخامس المستوى536632الرابع المستوىالرفاعً سعٌد سالم سمٌه1392

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217535الخامس المستوى513410الرابع المستوىالنعٌم أحمد بن عبدالحمٌد سمٌه1393

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217536الخامس المستوى511681الرابع المستوىالرحٌلً مرزوق محمد سمٌه1394

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217537الخامس المستوى519558الرابع المستوىالحربً مصٌول مساعد سمٌه1395

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217538الخامس المستوى519472الرابع المستوىالحجٌلً روٌفد مشعل سمٌه1396

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217539الخامس المستوى517759الرابع المستوىالحازمً عٌد بن منصور سمٌه1397

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217540الخامس المستوى519996الرابع المستوىالغامدي حمدان ابن احمد سناء1398

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217541الخامس المستوى515391الرابع المستوىدعشوش محمد ابن احمد سناء1399

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217542الخامس المستوى515935الرابع المستوىالمهناء سلمان بن سالم سناء1400

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217543الخامس المستوى515944الرابع المستوىالقحطانً علً معٌض سناء1401

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة217544الخامس المستوى516067الرابع المستوىالطوٌرقً مسلم سالم سند1402

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217545الخامس المستوى516215الرابع المستوىالٌحٌاء عبدالعزٌز احمد سهام1403

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217546الخامس المستوى521633الرابع المستوىالسلمً نجم ثمر سهام1404

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217547الخامس المستوى516566الرابع المستوىالشمري ثوٌري بن صالح سهام1405

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217548الخامس المستوى512991الرابع المستوىالحربً ثانً صالح سهام1406

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217549الخامس المستوى511329الرابع المستوىالقرشً معٌش هللا  ضٌف سهام1407

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217550الخامس المستوى516703الرابع المستوىخضري محمد بن علً سهام1408
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217551الخامس المستوى513138الرابع المستوىالسحٌمً عبدالدائم عوض سهام1409

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217552الخامس المستوى512872الرابع المستوىالروقً هللا منٌع عون سهام1410

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217553الخامس المستوى510639الرابع المستوىالرشٌدي سلمان عٌد سهام1411

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217554الخامس المستوى514922الرابع المستوىالخماش دابان مساعد سهام1412

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217555الخامس المستوى512174الرابع المستوىمدخلً علً بن حافظ سهٌر1413

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217556الخامس المستوى6146الرابع المستوىالصفٌان علً عبدهللا سهٌل1414

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217557الخامس المستوى504312الرابع المستوىالقعٌمً راشد بن علً سهٌل1415

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217558الخامس المستوى523926الرابع المستوىالهاللً جابر محمد سهٌل1416

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217559الخامس المستوى502533الرابع المستوىالسواجً محمد بن حمود سواج1417

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217560الخامس المستوى512683الرابع المستوىالحازمً عواد بن سالمه سوزان1418

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217561الخامس المستوى511976الرابع المستوىالعكروش حسٌن بن جعفر بنت سوسن1419

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217562الخامس المستوى55893الرابع المستوىالقحطانً سوٌد عبدهللا سوٌد1420

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217563الخامس المستوى16301الرابع المستوىالرشٌدي خظران هاٌل سوٌلم1421

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217564الخامس المستوى507559الرابع المستوىالثبٌتً ناٌف ابن عتٌق سٌف1422

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217565الخامس المستوى53818الرابع المستوىالسفٌانً صغٌر علً سٌف1423

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217566الخامس المستوى508407الرابع المستوىالظفٌري ادهٌم بن الفً سٌف1424

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217567الخامس المستوى512076الرابع المستوىالنمري مصلح معتوق شادي1425

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217568الخامس المستوى505826الرابع المستوىالسلمى مهجى عوٌد شاكر1426

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217569الخامس المستوى506238الرابع المستوىالحوٌطً حمدان سعد شامان1427

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217570الخامس المستوى508125الرابع المستوىالعازمً محمد حمٌد شامخ1428

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217571الخامس المستوى56374الرابع المستوىالمعٌدي بلغٌث عبده شام1429ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217572الخامس المستوى536390الرابع المستوىعارف احمد عثمان شام1430ً
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217573الخامس المستوى522499الرابع المستوىالبدرانى حمود محٌمٌد شاهر1431

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217574الخامس المستوى536374الرابع المستوىدش احمد علً شداد1432

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217575الخامس المستوى517238الرابع المستوىالردادي عوٌد علً شدى1433

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217576الخامس المستوى528540الرابع المستوىالحربً شدٌد عبٌد شدٌد1434

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217577الخامس المستوى514879الرابع المستوىاالزوري هللا  ضٌف حامد شذا1435

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217578الخامس المستوى512649الرابع المستوىعسٌري عبدهللا صالح شذى1436

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217579الخامس المستوى512921الرابع المستوىالبرٌدي محمد عبدهللا شذى1437

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217580الخامس المستوى514372الرابع المستوىالسعٌدى جابر بن على شذى1438

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217581الخامس المستوى514956الرابع المستوىالصاعدي عبدالرزاق عمر شذى1439

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217582الخامس المستوى512709الرابع المستوىالعجمً سعود محمد شذى1440

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217583الخامس المستوى516100الرابع المستوىاللهٌبً امبارك بن برٌك شروق1441

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217584الخامس المستوى516236الرابع المستوىالجهنً جوٌعد سالم شروق1442

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217585الخامس المستوى517665الرابع المستوىالمزٌنً عاٌش بن سلٌمان شروق1443

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217586الخامس المستوى512766الرابع المستوىالثبٌتً حامد شامان شروق1444

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217587الخامس المستوى512714الرابع المستوىالعتٌبً غازي عبدالرحمن شروق1445

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217588الخامس المستوى514985الرابع المستوىنهاري احمد بن عبده شروق1446

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217589الخامس المستوى515186الرابع المستوىالحربً الفً محمد شروق1447

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217590الخامس المستوى514161الرابع المستوىالسهلً محمد بن ناصر شروق1448

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217591الخامس المستوى515283الرابع المستوىعسٌري عٌسى بن احمد شرٌفه1449

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة217592الخامس المستوى519820الرابع المستوىالشمري سالم عرفج شرٌفه1450

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217593الخامس المستوى514187الرابع المستوىالزهرانً بخٌت محمد شرٌفه1451

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217594الخامس المستوى512210الرابع المستوىالعنزى دغٌمان مسلم شرٌفه1452
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217595الخامس المستوى512677الرابع المستوىالزهرانً سعٌد بن موسى شرٌفه1453

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217596الخامس المستوى510763الرابع المستوىالعنزي عٌد موسى شعاع1454

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217597الخامس المستوى513253الرابع المستوىالنعٌم عبدالباقً بن ناصر شعاع1455

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217598الخامس المستوى515727الرابع المستوىمدخلً محمد علً شقراء1456

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217599الخامس المستوى514713الرابع المستوىالحربً بادي صغٌر شالح1457

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217600الخامس المستوى535848الرابع المستوىبحاري حمد محسن الدٌن شهاب1458

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217601الخامس المستوى516505الرابع المستوىالمطرودي سلٌمان عبدالرحمن شهالٌل1459

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217602الخامس المستوى511809الرابع المستوىالمكً محمد بن علً بنت شهربان1460

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217603الخامس المستوى519049الرابع المستوىالبلوي سلٌمان سلٌم شوفه1461

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217604الخامس المستوى511091الرابع المستوىالرشٌد سعود عبدالعزٌز شوق1462

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217605الخامس المستوى515518الرابع المستوىالجعٌد وارد فواز شوق1463

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217606الخامس المستوى517945الرابع المستوىالذٌاب صالح عبدالرحمن شٌخه1464

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217607الخامس المستوى513917الرابع المستوىالمدٌهٌم صالح بن عبدهللا شٌخه1465

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217608الخامس المستوى536044الرابع المستوىالمطٌري غالب ابدٌد صابر1466

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217609الخامس المستوى517761الرابع المستوىخٌاط غالب بن ودٌع صاف1467ً

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217610الخامس المستوى511478الرابع المستوىالغامدي عبدالرحمن ابن سعد صافٌه1468

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217611الخامس المستوى513295الرابع المستوىالغوٌري هللا  ضٌف نوح صافٌه1469

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة217612الخامس المستوى519531الرابع المستوىالزبٌدي سالم ابراهٌم صالح1470

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217613الخامس المستوى7642الرابع المستوىالمطٌري صالح بن مصلح بن صالح1471

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217614الخامس المستوى510986الرابع المستوىالرشٌدي عبدي جهاد صالح1472

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217615الخامس المستوى532779الرابع المستوىالشدوخً صالح بن خالد صالح1473

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217616الخامس المستوى528116الرابع المستوىالخلٌفه صالح خلٌفه صالح1474
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الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217617الخامس المستوى512203الرابع المستوىالغامدي سعٌد داهش صالح1475

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217618الخامس المستوى510716الرابع المستوىالروٌلً رحٌل رفان صالح1476

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217619الخامس المستوى511629الرابع المستوىالسحٌمً عوٌمر بن سعد صالح1477

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217620الخامس المستوى53651الرابع المستوىالقنٌطٌر صالح بن سعود صالح1478

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217621الخامس المستوى507829الرابع المستوىالزهرانً صالح سعٌد صالح1479

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217622الخامس المستوى505871الرابع المستوىالصلصً محمد بن شخطان صالح1480

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217623الخامس المستوى524736الرابع المستوىالسهٌمً احمد بن هللا  ظٌف صالح1481

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217624الخامس المستوى536117الرابع المستوىالعامر حسن عامر صالح1482

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217625الخامس المستوى536015الرابع المستوىالقصٌر عبدهللا عبدالرحمن صالح1483

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217626الخامس المستوى16907الرابع المستوىالبلٌهً صالح بن عبدالعزٌز صالح1484

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217627الخامس المستوى532467الرابع المستوىالزوٌد صالح عبدهللا صالح1485

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217628الخامس المستوى513180الرابع المستوىالشهري صالح عبدهللا صالح1486

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217629الخامس المستوى529360الرابع المستوىالمدهللا عبدالعزٌز عبدهللا صالح1487

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217630الخامس المستوى535996الرابع المستوىالسالمه صالح على صالح1488

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217631الخامس المستوى512472الرابع المستوىالحارثً عبدهللا علً صالح1489

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217632الخامس المستوى53994الرابع المستوىالعوفً بالل بن عواد صالح1490

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217633الخامس المستوى54286الرابع المستوىالحربً زٌد عواد صالح1491

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217634الخامس المستوى511937الرابع المستوىالحربً صالح فالح صالح1492

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217635الخامس المستوى536660الرابع المستوىالصٌعري عوض مبخوت صالح1493

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217636الخامس المستوى516526الرابع المستوىالزهرانً صالح بن مبروك صالح1494

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217637الخامس المستوى514778الرابع المستوىالغلفص صالح بن محمد صالح1495

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217638الخامس المستوى8635الرابع المستوىالسهٌمً محمد بن محمد صالح1496
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217639الخامس المستوى536513الرابع المستوىالهمامً حسن محمد صالح1497

المذنب بمحافظة التعلٌم إدارة217640الخامس المستوى511658الرابع المستوىالعسكر صالح محمد صالح1498

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217641الخامس المستوى536065الرابع المستوىالمحٌمٌد صالح محمد صالح1499

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217642الخامس المستوى536489الرابع المستوىالعرٌفً سعود ناصر صالح1500

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217643الخامس المستوى509317الرابع المستوىالعنزي عوض ناصر صالح1501

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217644الخامس المستوى56454الرابع المستوىزمانان ال حمادي بن هادي صالح1502

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217645الخامس المستوى517365الرابع المستوىحدادي علً احمد صالحه1503

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217646الخامس المستوى515988الرابع المستوىعقٌلً محمد الحسٌن صالحه1504

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217647الخامس المستوى519562الرابع المستوىالشهرانً علً خلوفه صالحه1505

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217648الخامس المستوى521602الرابع المستوىالرشٌدي معٌض خلٌف صالحه1506

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217649الخامس المستوى516187الرابع المستوىالزهرانً برقٌط عطٌه صالحه1507

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217650الخامس المستوى511826الرابع المستوىمعشً مساوى علً صالحه1508

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217651الخامس المستوى512256الرابع المستوىالنعمً حٌدر الفضل محمد صالحه1509

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217652الخامس المستوى513935الرابع المستوىالشمرانً مسفر محمد صالحه1510

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217653الخامس المستوى515973الرابع المستوىالبقمً نامً مرزوق صالحه1511

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217654الخامس المستوى516297الرابع المستوىالحربً محسن بن مقبل صالحه1512

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217655الخامس المستوى514256الرابع المستوىصهلولً جابر ٌحً صالحه1513

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217656الخامس المستوى516228الرابع المستوىحكمً حسن بن ابراهٌم صباح1514

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217657الخامس المستوى513754الرابع المستوىالعتٌبً حمٌد بن حمدى صباح1515

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217658الخامس المستوى514651الرابع المستوىاالسمري حاصل محمد صباح1516

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217659الخامس المستوى516426الرابع المستوىالصالح حسٌن بن جعفر صغرى1517

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217660الخامس المستوى511781الرابع المستوىالجهنً سلمان عوض صفاء1518
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عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217661الخامس المستوى513778الرابع المستوىاالحمدي مطلق محمد صفاء1519

العال بمحافظة التعلٌم إدارة217662الخامس المستوى532273الرابع المستوىالصبحً حمدان خالد صفوان1520

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217663الخامس المستوى517102الرابع المستوىالسلمً صالح مصلح صفٌه1521

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217664الخامس المستوى7313الرابع المستوىالنافعى عقٌل احمد صالح1522

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217665الخامس المستوى519090الرابع المستوىالحربً جرٌد غازي صالح1523

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217666الخامس المستوى16001الرابع المستوىعالقً عثمان محمد صالح1524

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة217667الخامس المستوى533369الرابع المستوىقاسم احمد بن سامً صهٌب1525

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217668الخامس المستوى511684الرابع المستوىالعتٌبً صنٌتان سعد صٌتان1526

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217669الخامس المستوى12296الرابع المستوىالعتٌبً ضاوي محمد ضاوي1527

1528
 عبدالرحمن بن عبدالعزٌز بنت ضحى

العوٌسً
عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217670الخامس المستوى514917الرابع المستوى

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217671الخامس المستوى515658الرابع المستوىالهاشم السٌد احمد بن جمال ضحى1529

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217672الخامس المستوى516019الرابع المستوىالمصٌري محمد بن خلف ضحى1530

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217673الخامس المستوى513702الرابع المستوىظفر ال عبدالعزٌز بن عبدهللا ضحى1531

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217674الخامس المستوى514322الرابع المستوىالمقبل مجٌد بن حمزه ضرغام1532

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217675الخامس المستوى514191الرابع المستوىالبلوي سالم عبدهللا ضوٌح1533ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217676الخامس المستوى516408الرابع المستوىالشمري عبدهللا روٌان هللا  ضٌف1534

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217677الخامس المستوى514299الرابع المستوىجراد آل سعٌد عبدهللا هللا ضٌف1535

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217678الخامس المستوى9961الرابع المستوىالحربً حامد بن مرٌزٌق هللا ضٌف1536

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217679الخامس المستوى54049الرابع المستوىالزهرانً صالح علً طاحس1537ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217680الخامس المستوى27923الرابع المستوىحربً علً ابراهٌم طارق1538

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217681الخامس المستوى12726الرابع المستوىالزهرانً محمد حسٌن طارق1539

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217682الخامس المستوى536414الرابع المستوىالشامانً حمد حوٌمد طارق1540




164 من 70 صفحة






بيان بأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين للستوى الخامس

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217683الخامس المستوى53384الرابع المستوىالحربً محسن خلف طارق1541

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217684الخامس المستوى52503الرابع المستوىالرشٌدي مفرح خلٌف طارق1542

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217685الخامس المستوى519381الرابع المستوىمعشً احمد بن سعٌدان طارق1543

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217686الخامس المستوى528686الرابع المستوىالصاعدي سلٌمان بن عبدهللا طارق1544

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217687الخامس المستوى527402الرابع المستوىشبلً راجح عبدهللا طارق1545

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217688الخامس المستوى502505الرابع المستوىالحربً عوٌد ناصر طارق1546

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217689الخامس المستوى536508الرابع المستوىالهمامً عبداللة محمد طالب1547

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217690الخامس المستوى511814الرابع المستوىالمنصور شاٌع بن محمد طرفه1548

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217691الخامس المستوى508941الرابع المستوىالعوفً حماد حامد طالل1549

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217692الخامس المستوى57724الرابع المستوىالمطٌري حامد بن حمود طالل1550

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة217693الخامس المستوى15595الرابع المستوىالقحطانً حسٌن علً طالل1551

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217694الخامس المستوى510146الرابع المستوىالمطٌري خلف بن محمد طالل1552

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217695الخامس المستوى53118الرابع المستوىالعتٌبً ضاوي مطلق طالل1553

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217696الخامس المستوى502697الرابع المستوىاللهٌبً معتاد معاود طالل1554

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة217697الخامس المستوى517935الرابع المستوىالمشحن نمر فراج طٌف1555

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217698الخامس المستوى504006الرابع المستوىالعلٌانً سعد بن سعود ظافر1556

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217699الخامس المستوى514817الرابع المستوىالٌامً ناصر عوض ظافر1557

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217700الخامس المستوى519692الرابع المستوىالرشٌدي معٌلً حربً عابد1558

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217701الخامس المستوى501590الرابع المستوىالٌزٌدي مساعد سعٌد عابد1559

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217702الخامس المستوى513014الرابع المستوىالشمري عٌاده ظاهر عابد1560

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217703الخامس المستوى7880الرابع المستوىالزهرانً سعٌد بن احمد عادل1561

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217704الخامس المستوى511964الرابع المستوىالشهرانً عبدهللا سعد عادل1562
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217705الخامس المستوى536254الرابع المستوىالفاضل عوضه سعٌد عادل1563

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217706الخامس المستوى519936الرابع المستوىاللهٌبً حامد بن سلطان عادل1564

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217707الخامس المستوى502066الرابع المستوىالدبٌسً عٌد صالح عادل1565

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217708الخامس المستوى532098الرابع المستوىالحربً مطر طعٌسان عادل1566

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217709الخامس المستوى501163الرابع المستوىالبقمً نهار عاٌض عادل1567

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217710الخامس المستوى535967الرابع المستوىالطٌاري عامر بن الرحمن عبد عادل1568

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217711الخامس المستوى508308الرابع المستوىالغامدي عالً بن عبدهللا عادل1569

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217712الخامس المستوى511699الرابع المستوىالعلٌانً علً عبدهللا عادل1570

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217713الخامس المستوى511585الرابع المستوىحمدي محمد عبدهللا عادل1571

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217714الخامس المستوى530963الرابع المستوىالصلبً ابراهٌم محمد عادل1572

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217715الخامس المستوى509538الرابع المستوىالصبحً عطٌان محمود عادل1573

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217716الخامس المستوى517545الرابع المستوىالشراري سوٌلم مرجً عادل1574

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217717الخامس المستوى503519الرابع المستوىالعروي عواد مرزوق عادل1575

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217718الخامس المستوى1094الرابع المستوىالصاعدي فالح بن مقبل عادل1576

شقراء بحافظة التعلٌم إدارة217719الخامس المستوى507041الرابع المستوىالشمري زعل بن موافق عادل1577

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217720الخامس المستوى509491الرابع المستوىعبدهللا احمد ٌحً عادل1578

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217721الخامس المستوى536512الرابع المستوىحمزي محمد حسن عارف1579

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217722الخامس المستوى53047الرابع المستوىرفاعً عزي احمد عاصم1580

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217723الخامس المستوى508945الرابع المستوىالمحسن محسن بن عبدالرحمن عاصم1581

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217724الخامس المستوى12965الرابع المستوىعسٌرى علً ابن محمد عاصم1582

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة217725الخامس المستوى536197الرابع المستوىاللقمانً محمود مقبل عاصم1583

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217726الخامس المستوى520042الرابع المستوىالقحطانً عائض بن على عاطف1584
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القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217727الخامس المستوى17935الرابع المستوىالشراري محمد نافع عاطف1585

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217728الخامس المستوى512988الرابع المستوىبخٌت محمد طه عالٌه1586

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217729الخامس المستوى536229الرابع المستوىالدوسري حسن سعد عامر1587

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة217730الخامس المستوى517993الرابع المستوىالجهنً مقبل سلٌمان عامر1588

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217731الخامس المستوى500698الرابع المستوىالضوان حسن بن علً عامر1589

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217732الخامس المستوى512832الرابع المستوىعسٌري عامر علً عامر1590

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217733الخامس المستوى536003الرابع المستوىالشهري عامر فٌصل عامر1591

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217734الخامس المستوى515227الرابع المستوىالعتٌبً عوض محبوب عاٌده1592

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217735الخامس المستوى518126الرابع المستوىالرفاعى محمد علٌثه عاٌشه1593

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217736الخامس المستوى7456الرابع المستوىوافً علً بن مروعً بن عاٌض1594

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217737الخامس المستوى509752الرابع المستوىالسحٌمً اسٌمر عاٌد عاٌض1595

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217738الخامس المستوى512968الرابع المستوىالقحطانً عاٌض فالح عاٌض1596

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217739الخامس المستوى514522الرابع المستوىشمهانً ٌحٌى على عائشة1597

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217740الخامس المستوى514357الرابع المستوىمجناء ال خالد بن ابراهٌم عائشه1598

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217741الخامس المستوى512408الرابع المستوىاالمٌن محمد الطٌب عائشه1599

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217742الخامس المستوى511233الرابع المستوىالصبحً محمدفرج بن أحمد عائشه1600

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217743الخامس المستوى515240الرابع المستوىمحنشً ضعٌف بكري عائشه1601

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217744الخامس المستوى516131الرابع المستوىالنعٌم عبدالعزٌز بن خالد عائشه1602

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217745الخامس المستوى517689الرابع المستوىالعتٌبً رشٌد بن ذٌاب عائشه1603

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217746الخامس المستوى518177الرابع المستوىالمحمدي مبارك رحٌل عائشه1604

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217747الخامس المستوى519175الرابع المستوىالشهري ظافر زاٌد عائشه1605

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217748الخامس المستوى519444الرابع المستوىالذبٌانً عقٌل زاٌد عائشه1606
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217749الخامس المستوى518069الرابع المستوىالبلوي حمدان سالم عائشه1607

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217750الخامس المستوى513307الرابع المستوىالصاعدي دخٌل سعٌد عائشه1608

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217751الخامس المستوى512024الرابع المستوىالحبٌشى زرعان سلٌمان عائشه1609

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217752الخامس المستوى513993الرابع المستوىالمالكى ابراهٌم بن عابد عائشه1610

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217753الخامس المستوى516659الرابع المستوىالملحم محمد بن عبدالعزٌز عائشه1611

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217754الخامس المستوى511646الرابع المستوىالمقاطً مرزوق بن عبٌد عائشه1612

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة217755الخامس المستوى522547الرابع المستوىعامر عبدهللا علً عائشه1613

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217756الخامس المستوى511351الرابع المستوىالعلونً غٌاث عٌاد عائشه1614

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217757الخامس المستوى514376الرابع المستوىالنفٌسه حمد محمد عائشه1615

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217758الخامس المستوى512787الرابع المستوىشعبً علً محمد عائشه1616

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217759الخامس المستوى517108الرابع المستوىشعبً علً محمد عائشه1617

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217760الخامس المستوى512758الرابع المستوىالحربً مرجً محمد عائشه1618

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217761الخامس المستوى519649الرابع المستوىالحربً نجا محمد عائشه1619

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217762الخامس المستوى513540الرابع المستوىالبقمً عبدهللا مسعود عائشه1620

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217763الخامس المستوى520417الرابع المستوىالرشٌدي اسماعٌل منور عائشه1621

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217764الخامس المستوى13144الرابع المستوىالمالكً عبٌد أحمد عائض1622

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217765الخامس المستوى55956الرابع المستوىالعرٌانً علً بن حامد عائض1623

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217766الخامس المستوى503858الرابع المستوىالقحطانى مبارك بن محمد عباس1624

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217767الخامس المستوى536237الرابع المستوىالعمري علً ظافر العزٌز عبد1625

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة217768الخامس المستوى536162الرابع المستوىاالسمري عبدهللا ظافر عبداالله1626

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217769الخامس المستوى514709الرابع المستوىالحماد عبدالمحسن بن عبدهللا عبداالله1627

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217770الخامس المستوى506622الرابع المستوىالشرٌف عبدالعزٌز عبدهللا عبداالله1628
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الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة217771الخامس المستوى53969الرابع المستوىمسلم مسلم عبدهللا عبداالله1629

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217772الخامس المستوى7521الرابع المستوىالعبدالوهاب محمد بن عبدالوهاب عبداالله1630

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217773الخامس المستوى527773الرابع المستوىالقحطانً عبٌد مبارك عبداالله1631

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217774الخامس المستوى526932الرابع المستوىالغامدي سعد بن محمد عبداالله1632

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217775الخامس المستوى515833الرابع المستوىالرشٌدي حمٌد محمد عبداالله1633

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217776الخامس المستوى513006الرابع المستوىالحمدى حمٌد مرشد عبداالله1634

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217777الخامس المستوى515490الرابع المستوىالعتٌبً سالم مشوح عبداالله1635

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217778الخامس المستوى536367الرابع المستوىالغامدي سالم محمد عبداألله1636

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217779الخامس المستوى2338الرابع المستوىالسلمً عبدالباقً عبدالرحٌم عبدالباق1637ً

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217780الخامس المستوى511303الرابع المستوىقاضً ابراهٌم عصام عبدالبدٌع1638

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217781الخامس المستوى512107الرابع المستوىالروٌلً محمد حوري عبدالحكٌم1639

العال بمحافظة التعلٌم إدارة217782الخامس المستوى536456الرابع المستوىالروٌثً سالم سند عبدالحكٌم1640

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217783الخامس المستوى531380الرابع المستوىالحسون سلٌمان صالح عبدالحكٌم1641

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217784الخامس المستوى508430الرابع المستوىالحٌسونً خلٌف عبدالعزٌز عبدالحكٌم1642

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217785الخامس المستوى525314الرابع المستوىالٌوسف محمد ٌوسف عبدالحكٌم1643

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217786الخامس المستوى532377الرابع المستوىالرشٌدي مرزوق عاٌش عبدالحمٌد1644

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217787الخامس المستوى513786الرابع المستوىالعلونً دبٌان عواد عبدالحمٌد1645

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة217788الخامس المستوى513535الرابع المستوىالفقٌه علً ابراهٌم عبدالرحمن1646

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217789الخامس المستوى519591الرابع المستوىالنعمً محمد ابراهٌم عبدالرحمن1647

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217790الخامس المستوى523819الرابع المستوىالزهرانً سعٌد احمد عبدالرحمن1648

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217791الخامس المستوى503010الرابع المستوىالمالكً عبدهللا احمد عبدالرحمن1649

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217792الخامس المستوى16954الرابع المستوىالحسنً محمد بحران عبدالرحمن1650
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217793الخامس المستوى503865الرابع المستوىالعنزي نائل برجس عبدالرحمن1651

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217794الخامس المستوى13542الرابع المستوىالمعبدي عوٌد بن بطحان عبدالرحمن1652

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217795الخامس المستوى12772الرابع المستوىالسهلً عامر بن راشد بن عبدالرحمن1653

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217796الخامس المستوى7422الرابع المستوىالسنانً جمعه بن عجٌان بن عبدالرحمن1654

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217797الخامس المستوى7486الرابع المستوىالقرنً سعٌد بن علوان بن عبدالرحمن1655

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217798الخامس المستوى509951الرابع المستوىاالسمري علً حسن عبدالرحمن1656

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217799الخامس المستوى536001الرابع المستوىصنبع حسٌن حسٌن عبدالرحمن1657

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217800الخامس المستوى513905الرابع المستوىالبلوي عبدهللا حسٌن عبدالرحمن1658

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217801الخامس المستوى505656الرابع المستوىالعطوي عطٌه حماد عبدالرحمن1659

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217802الخامس المستوى506190الرابع المستوىالعلوي حمدان حمد عبدالرحمن1660

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217803الخامس المستوى503871الرابع المستوىالعدٌل عبداللطٌف خالد عبدالرحمن1661

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217804الخامس المستوى506535الرابع المستوىالشهري محمد خلوفه عبدالرحمن1662

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217805الخامس المستوى527723الرابع المستوىالترجمً العفٌن دخٌل عبدالرحمن1663

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217806الخامس المستوى528342الرابع المستوىالمزروعً عبدالهادي رحٌم عبدالرحمن1664

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217807الخامس المستوى507197الرابع المستوىالزهرانً محمد ابن سالم عبدالرحمن1665

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217808الخامس المستوى510519الرابع المستوىالعنزي عبدهللا سعد عبدالرحمن1666

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217809الخامس المستوى535912الرابع المستوىاالكلبً حمد سعٌد عبدالرحمن1667

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217810الخامس المستوى10797الرابع المستوىالشهرانً سعد سعٌد عبدالرحمن1668

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217811الخامس المستوى518850الرابع المستوىالصاعدي سالم بن سلٌم عبدالرحمن1669

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217812الخامس المستوى515074الرابع المستوىجوهور الدٌن زٌن بن شافعى عبدالرحمن1670

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة217813الخامس المستوى519162الرابع المستوىالبشري عبدالحمٌد بن شاهر عبدالرحمن1671

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217814الخامس المستوى519110الرابع المستوىالحمد عبدالرحمن بن صالح عبدالرحمن1672
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217815الخامس المستوى536154الرابع المستوىالصغٌر عبدهللا بن صالح عبدالرحمن1673

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217816الخامس المستوى508313الرابع المستوىالغامدي عبدهللا بن صالح عبدالرحمن1674

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217817الخامس المستوى505052الرابع المستوىالمنتشري ٌوسف بن صالح عبدالرحمن1675

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة217818الخامس المستوى515601الرابع المستوىالحربً صالح صوٌلح عبدالرحمن1676

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217819الخامس المستوى18030الرابع المستوىالجهنً فهد ضاحً عبدالرحمن1677

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217820الخامس المستوى524159الرابع المستوىالعتٌبً ملحق هللا ضٌف عبدالرحمن1678

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217821الخامس المستوى532224الرابع المستوىالعوفً سعد عابد عبدالرحمن1679

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217822الخامس المستوى511731الرابع المستوىالحارثً زائد عائض عبدالرحمن1680

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217823الخامس المستوى8724الرابع المستوىالغفٌلً ابراهٌم عبدهللا عبدالرحمن1681

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217824الخامس المستوى528188الرابع المستوىالعقٌلً حمد عبدهللا عبدالرحمن1682

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة217825الخامس المستوى500716الرابع المستوىالعمري سعد عبدهللا عبدالرحمن1683

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217826الخامس المستوى535993الرابع المستوىالجمعه عبدالكرٌم عبدهللا عبدالرحمن1684

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217827الخامس المستوى513115الرابع المستوىالتوٌجري علً عبدهللا عبدالرحمن1685

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217828الخامس المستوى17224الرابع المستوىالحربً غزاي عبدهللا عبدالرحمن1686

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217829الخامس المستوى532528الرابع المستوىالشهري محمد عبدهللا عبدالرحمن1687

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217830الخامس المستوى527938الرابع المستوىخمٌس بن عبدالعزٌز عبدالمحسن عبدالرحمن1688

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217831الخامس المستوى12184الرابع المستوىالهرسانً عوض عبٌد عبدالرحمن1689

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة217832الخامس المستوى504592الرابع المستوىالحربً سلٌم بن علً عبدالرحمن1690

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217833الخامس المستوى10800الرابع المستوىالحربً منٌر بن علً عبدالرحمن1691

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217834الخامس المستوى531187الرابع المستوىالمنتشري تركً علً عبدالرحمن1692

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217835الخامس المستوى504320الرابع المستوىالشهرانً عاٌض علً عبدالرحمن1693

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217836الخامس المستوى52879الرابع المستوىالهاللً محمد علً عبدالرحمن1694
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الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217837الخامس المستوى526404الرابع المستوىالفٌفً ٌحٌى علً عبدالرحمن1695

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217838الخامس المستوى56158الرابع المستوىشامان سبٌتان علٌان عبدالرحمن1696

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217839الخامس المستوى53024الرابع المستوىالحربً عوض بن عوٌض عبدالرحمن1697

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217840الخامس المستوى527529الرابع المستوىالروٌلً مطالن عٌد عبدالرحمن1698

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217841الخامس المستوى506911الرابع المستوىالسلمى براك ابن غوٌنم عبدالرحمن1699

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217842الخامس المستوى510483الرابع المستوىالحربً صالح فالح عبدالرحمن1700

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217843الخامس المستوى522725الرابع المستوىالشراري مسعود فالح عبدالرحمن1701

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217844الخامس المستوى504383الرابع المستوىالدبٌان علً بن فهد عبدالرحمن1702

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة217845الخامس المستوى536550الرابع المستوىالسهلً نائف بن فواز عبدالرحمن1703

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217846الخامس المستوى512390الرابع المستوىالمالكً فرحان قاسم عبدالرحمن1704

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217847الخامس المستوى518054الرابع المستوىالظفٌري كرٌم كركان عبدالرحمن1705

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217848الخامس المستوى53235الرابع المستوىالدوسري سعد بن مبارك عبدالرحمن1706

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة217849الخامس المستوى15978الرابع المستوىالنمري جابر مجبور عبدالرحمن1707

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة217850الخامس المستوى510233الرابع المستوىالسفٌانً عبدالمعطً ابن محمد عبدالرحمن1708

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217851الخامس المستوى501447الرابع المستوىعسٌري احمد محمد عبدالرحمن1709

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217852الخامس المستوى530905الرابع المستوىعسٌري أحمد محمد عبدالرحمن1710

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217853الخامس المستوى530319الرابع المستوىاألسمري احمد بن محمد عبدالرحمن1711

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217854الخامس المستوى509720الرابع المستوىالقارزي محمد بن محمد عبدالرحمن1712

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217855الخامس المستوى504384الرابع المستوىالحربً راشد محمد عبدالرحمن1713

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217856الخامس المستوى513018الرابع المستوىالفٌصل عبدهللا محمد عبدالرحمن1714

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217857الخامس المستوى520077الرابع المستوىالقصٌر عبدهللا محمد عبدالرحمن1715

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة217858الخامس المستوى535897الرابع المستوىالصبحى عطٌه محمد عبدالرحمن1716
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االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217859الخامس المستوى515370الرابع المستوىالقرنً علً محمد عبدالرحمن1717

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217860الخامس المستوى536562الرابع المستوىالعنزي غصاب محمد عبدالرحمن1718

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217861الخامس المستوى513897الرابع المستوىالحارثً مثٌب محمد عبدالرحمن1719

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217862الخامس المستوى517890الرابع المستوىالزهرانً محسن محمد عبدالرحمن1720

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217863الخامس المستوى531620الرابع المستوىالقحطانً عبدهللا محٌاء عبدالرحمن1721

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217864الخامس المستوى513270الرابع المستوىالعمري سٌحان مرٌف عبدالرحمن1722

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217865الخامس المستوى516191الرابع المستوىالحربى محمد بن مسعود عبدالرحمن1723

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217866الخامس المستوى508383الرابع المستوىالبلوي عبٌدهللا مسلم عبدالرحمن1724

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217867الخامس المستوى508327الرابع المستوىالجهنً صالح مصلح عبدالرحمن1725

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة217868الخامس المستوى53586الرابع المستوىالجهنً ابراهٌم مالقً عبدالرحمن1726

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217869الخامس المستوى511226الرابع المستوىالمسعودي جابر موسى عبدالرحمن1727

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217870الخامس المستوى531554الرابع المستوىالبرادي ابراهٌم ناصر عبدالرحمن1728

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217871الخامس المستوى535943الرابع المستوىحمزي ٌحٌى هادي عبدالرحمن1729

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217872الخامس المستوى504967الرابع المستوىالزهرانً محمد بن ل هال عبدالرحمن1730

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217873الخامس المستوى530567الرابع المستوىالقحطانً ٌحً احمد عبدالرحٌم1731

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217874الخامس المستوى10846الرابع المستوىالحارثً عبدالرحٌم حامد عبدالرحٌم1732

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217875الخامس المستوى527964الرابع المستوىاالنصارى عبٌدهللا بن عابد عبدالرحٌم1733

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة217876الخامس المستوى509833الرابع المستوىالزهرانً مسفر احمد عبدالرزاق1734

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217877الخامس المستوى18025الرابع المستوىالزهرانً محمد احمد عبدالسالم1735

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217878الخامس المستوى528438الرابع المستوىالرحٌلً مقبل روٌشد عبدالسالم1736

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217879الخامس المستوى12465الرابع المستوىالحربً عبدهللا سالم عبدالسالم1737

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217880الخامس المستوى506763الرابع المستوىالغامدي مسفر سعٌد عبدالسالم1738
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تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217881الخامس المستوى515715الرابع المستوىالعوفً عبٌد عبٌد عبدالسالم1739

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217882الخامس المستوى514750الرابع المستوىالحربً دلٌش عوٌض عبدالسالم1740

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217883الخامس المستوى53260الرابع المستوىالمالكً احمد موسى عبدالسالم1741

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217884الخامس المستوى513504الرابع المستوىالقرشً سعود بن ناقً عبدالسالم1742

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217885الخامس المستوى18691الرابع المستوىالزهرانً عارف احمد عبدالعزٌز1743

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217886الخامس المستوى515679الرابع المستوىالدبٌان ناصر احمد عبدالعزٌز1744

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217887الخامس المستوى530287الرابع المستوىالجهنً حربً بن جمعه عبدالعزٌز1745

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217888الخامس المستوى14958الرابع المستوىالحربً مرزوق بن حامد عبدالعزٌز1746

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة217889الخامس المستوى531280الرابع المستوىالقحطانً سعٌد حسٌن عبدالعزٌز1747

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217890الخامس المستوى536368الرابع المستوىالجلٌمً سوٌد حسٌن عبدالعزٌز1748

المكرمة مكة بمنطقة التعلٌم إدارة217891الخامس المستوى517635الرابع المستوىالسفٌانً احمد حمد عبدالعزٌز1749

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217892الخامس المستوى39404الرابع المستوىالشرٌف حمود بن حمود عبدالعزٌز1750

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217893الخامس المستوى508088الرابع المستوىالعنزي طرقً حمود عبدالعزٌز1751

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217894الخامس المستوى525388الرابع المستوىصمٌلً منصور حمود عبدالعزٌز1752

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217895الخامس المستوى54863الرابع المستوىبوطنور عبدالعزٌز بن خالد عبدالعزٌز1753

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217896الخامس المستوى514534الرابع المستوىالمحضار ناصر بن خالد عبدالعزٌز1754

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217897الخامس المستوى513818الرابع المستوىالرشٌدي لوٌفً رابح عبدالعزٌز1755

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217898الخامس المستوى513672الرابع المستوىالعتٌبً محمد راشد عبدالعزٌز1756

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217899الخامس المستوى512800الرابع المستوىالزهرانً عٌسى ربٌع عبدالعزٌز1757

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217900الخامس المستوى532397الرابع المستوىالرشٌدي سندول بن روٌضان عبدالعزٌز1758

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217901الخامس المستوى517733الرابع المستوىمعشً عٌسى بن سالم عبدالعزٌز1759

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217902الخامس المستوى16177الرابع المستوىالرشٌدي مسعود سعود عبدالعزٌز1760
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217903الخامس المستوى536439الرابع المستوىالعوفى سعد بن سلمان عبدالعزٌز1761

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217904الخامس المستوى44306الرابع المستوىالبلوي سالم سلٌم عبدالعزٌز1762

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217905الخامس المستوى508232الرابع المستوىالمحٌمٌد محمد سلٌمان عبدالعزٌز1763

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217906الخامس المستوى506388الرابع المستوىالٌحٌاء ابراهٌم صالح عبدالعزٌز1764

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217907الخامس المستوى527091الرابع المستوىالشهري عبدهللا صالح عبدالعزٌز1765

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217908الخامس المستوى514181الرابع المستوىالوهبً فهد صالح عبدالعزٌز1766

الغاط بمحافظة التعلٌم إدارة217909الخامس المستوى516788الرابع المستوىاللهٌب محمد صالح عبدالعزٌز1767

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217910الخامس المستوى511191الرابع المستوىالزهرانً عبدالرحمن هللا  ضٌف عبدالعزٌز1768

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217911الخامس المستوى513398الرابع المستوىبحري ال صالح بن ظافر عبدالعزٌز1769

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217912الخامس المستوى531373الرابع المستوىالشهري هادي ظافر عبدالعزٌز1770

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217913الخامس المستوى531472الرابع المستوىالٌحٌا ابراهٌم بن عبدالرحمن عبدالعزٌز1771

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217914الخامس المستوى524869الرابع المستوىالملٌك عبدالعزٌز عبدالرحمن عبدالعزٌز1772

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217915الخامس المستوى535959الرابع المستوىعسكر بن عبدهللا عبدالرحمن عبدالعزٌز1773

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217916الخامس المستوى515453الرابع المستوىالعبداللطٌف فهد عبدالرحمن عبدالعزٌز1774

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217917الخامس المستوى536364الرابع المستوىالعثمان صالح بن عبدهللا عبدالعزٌز1775

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217918الخامس المستوى516848الرابع المستوىالسلمً عبدالعزٌز بن عبدهللا عبدالعزٌز1776

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217919الخامس المستوى532739الرابع المستوىالقرنً حسٌن عبدهللا عبدالعزٌز1777

شقراء بحافظة التعلٌم إدارة217920الخامس المستوى516309الرابع المستوىالمطرفً ربه دخٌل عبدهللا عبدالعزٌز1778

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217921الخامس المستوى536013الرابع المستوىالحربً شٌد ر عبدهللا عبدالعزٌز1779

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217922الخامس المستوى518265الرابع المستوىالعبدالمنعم محمد عبدهللا عبدالعزٌز1780

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217923الخامس المستوى511649الرابع المستوىالمالكً محمد عبدهللا عبدالعزٌز1781

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة217924الخامس المستوى54413الرابع المستوىالودمان محمد عبدهللا عبدالعزٌز1782
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217925الخامس المستوى536484الرابع المستوىالسهلً مقبل عبدهللا عبدالعزٌز1783

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217926الخامس المستوى505039الرابع المستوىالعنزي عواد عبٌد عبدالعزٌز1784

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217927الخامس المستوى512847الرابع المستوىالزهرانً عطٌه علً عبدالعزٌز1785

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217928الخامس المستوى536403الرابع المستوىالساعدي عبدهللا بن فضل عبدالعزٌز1786

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217929الخامس المستوى517540الرابع المستوىالخٌبري عبدالرحٌم بن فهد عبدالعزٌز1787

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217930الخامس المستوى10791الرابع المستوىالمظٌبري فالح مبروك عبدالعزٌز1788

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة217931الخامس المستوى505732الرابع المستوىالحازمً خالد محمد عبدالعزٌز1789

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217932الخامس المستوى509908الرابع المستوىالحربً هللا دخٌل محمد عبدالعزٌز1790

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217933الخامس المستوى53849الرابع المستوىشاٌع آل صالح محمد عبدالعزٌز1791

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة217934الخامس المستوى2814الرابع المستوىالبشٌر غالب محمد عبدالعزٌز1792

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217935الخامس المستوى527590الرابع المستوىالجهنً مسعد محمد عبدالعزٌز1793

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217936الخامس المستوى519680الرابع المستوىالرحٌلً نوٌجً محمد عبدالعزٌز1794

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة217937الخامس المستوى513995الرابع المستوىالحازمً محسن بن محمدسعٌد عبدالعزٌز1795

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217938الخامس المستوى521481الرابع المستوىالحربً عٌاد مرضً عبدالعزٌز1796

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217939الخامس المستوى536233الرابع المستوىالسلولً سعود مشاري عبدالعزٌز1797

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة217940الخامس المستوى530327الرابع المستوىالسفري علً مصلح عبدالعزٌز1798

عنٌزة بمحافظة التعلٌم إدارة217941الخامس المستوى535986الرابع المستوىالعتٌبً سعٌد مطلق عبدالعزٌز1799

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217942الخامس المستوى536130الرابع المستوىالشمري ضٌدان معاشً عبدالعزٌز1800

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217943الخامس المستوى536172الرابع المستوىالسنٌدي عبدالعزٌز بن منصور عبدالعزٌز1801

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217944الخامس المستوى514614الرابع المستوىالعنزي سعد منور عبدالعزٌز1802

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة217945الخامس المستوى507734الرابع المستوىالقحطانً مذكر ناصر عبدالعزٌز1803

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة217946الخامس المستوى511820الرابع المستوىالحربً جبر نافع عبدالعزٌز1804
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االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217947الخامس المستوى53344الرابع المستوىالقرنً عبدالغنً عبدهللا عبدالغن1805ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217948الخامس المستوى501202الرابع المستوىالشمرانً عبدهللا ابن صالح عبدالقادر1806

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217949الخامس المستوى7576الرابع المستوىالحٌسونً حثلٌن بن الفً بن عبدالكرٌم1807

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217950الخامس المستوى514527الرابع المستوىالمطٌري بعٌجان جبٌالن عبدالكرٌم1808

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217951الخامس المستوى518966الرابع المستوىالشمرانً عبدهللا حمدان عبدالكرٌم1809

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217952الخامس المستوى756الرابع المستوىالعنزي غصاب بن راضً عبدالكرٌم1810

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217953الخامس المستوى22455الرابع المستوىالزٌد عبدالكرٌم عبدالرحمن عبدالكرٌم1811

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة217954الخامس المستوى510808الرابع المستوىالجهنً عٌاد عبدالرحمن عبدالكرٌم1812

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة217955الخامس المستوى8663الرابع المستوىالعسٌري شعثان عبدهللا عبدالكرٌم1813

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217956الخامس المستوى509562الرابع المستوىالسعٌدي أحمد بن علً عبدالكرٌم1814

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217957الخامس المستوى536558الرابع المستوىالعنزي ضعٌف محمد عبدالكرٌم1815

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217958الخامس المستوى54066الرابع المستوىالحربً عوٌبد محمد عبدالكرٌم1816

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة217959الخامس المستوى517266الرابع المستوىعسٌري علً هاشم عبدالكرٌم1817

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217960الخامس المستوى3088الرابع المستوىالراجح احمد بن علً بن عبداللطٌف1818

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217961الخامس المستوى525144الرابع المستوىالعوفً رهٌدل عبدهللا عبداللطٌف1819

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217962الخامس المستوى530530الرابع المستوىالسحٌمً ماشع الفً عبداللطٌف1820

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217963الخامس المستوى54033الرابع المستوىجعفري ابراهٌم ابراهٌم عبدهللا1821

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217964الخامس المستوى512708الرابع المستوىالمالكً حمدان ابراهٌم عبدهللا1822

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217965الخامس المستوى536180الرابع المستوىالسنٌدي عبدهللا ابراهٌم عبدهللا1823

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217966الخامس المستوى507033الرابع المستوىالجراح محمد ابراهٌم عبدهللا1824

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة217967الخامس المستوى525116الرابع المستوىالشمرانً مسفر ابن احمد عبدهللا1825

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217968الخامس المستوى532587الرابع المستوىمسودي عبدهللا بن احمد عبدهللا1826




164 من 83 صفحة






بيان بأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين للستوى الخامس

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217969الخامس المستوى508961الرابع المستوىالوباري فهد بن احمد عبدهللا1827

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217970الخامس المستوى500883الرابع المستوىالصالح حسن احمد عبدهللا1828

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة217971الخامس المستوى515347الرابع المستوىالمالكً حمٌد احمد عبدهللا1829

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة217972الخامس المستوى53018الرابع المستوىالزاحمً سعٌد احمد عبدهللا1830

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217973الخامس المستوى536486الرابع المستوىالغامدي سعٌد أحمد عبدهللا1831

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة217974الخامس المستوى509430الرابع المستوىالغامدي عبدهللا أحمد عبدهللا1832

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217975الخامس المستوى18975الرابع المستوىالثقفى سلٌم بخٌت عبدهللا1833

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة217976الخامس المستوى513178الرابع المستوىالكٌال علً بدر عبدهللا1834

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217977الخامس المستوى516293الرابع المستوىالعتٌبً طلٌمٌس بدٌر عبدهللا1835

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة217978الخامس المستوى10620الرابع المستوىالحربً داخل بن خلٌف بن عبدهللا1836

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217979الخامس المستوى7622الرابع المستوىالقرشً محمد بن عوض بن عبدهللا1837

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة217980الخامس المستوى512785الرابع المستوىالعوٌشٌر عبدهللا بن حجً عبدهللا1838

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217981الخامس المستوى502300الرابع المستوىالعسٌري ابراهٌم بن حسن عبدهللا1839

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة217982الخامس المستوى516663الرابع المستوىالغامدي سعٌد حسن عبدهللا1840

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217983الخامس المستوى532485الرابع المستوىالفٌفً اسعد حسٌن عبدهللا1841

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة217984الخامس المستوى529267الرابع المستوىالناصر علً بن حسٌن عبدهللا1842

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217985الخامس المستوى536411الرابع المستوىحمرانً عبودي حسٌن عبدهللا1843

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217986الخامس المستوى532320الرابع المستوىالروٌثً عوض بن حضٌض عبدهللا1844

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة217987الخامس المستوى25680الرابع المستوىالحارثً خلف حمد عبدهللا1845

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة217988الخامس المستوى536214الرابع المستوىالحصان سلٌمان حمد عبدهللا1846

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217989الخامس المستوى531376الرابع المستوىالبرٌدي عبدالعزٌز حمد عبدهللا1847

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217990الخامس المستوى535922الرابع المستوىالحربً عوض حمد عبدهللا1848
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تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217991الخامس المستوى500357الرابع المستوىالعطوي سلٌم حمود عبدهللا1849

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة217992الخامس المستوى528565الرابع المستوىالقنٌنً محمد بن حمٌد عبدهللا1850

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة217993الخامس المستوى514737الرابع المستوىالترجمً عبدهللا حمٌد عبدهللا1851

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217994الخامس المستوى526336الرابع المستوىشاٌع بن عبدهللا خالد عبدهللا1852

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة217995الخامس المستوى53671الرابع المستوىالثمٌري عبدالمحسن خالد عبدهللا1853

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة217996الخامس المستوى509569الرابع المستوىالدوسري محمد راشد عبدهللا1854

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة217997الخامس المستوى536577الرابع المستوىالحارثً سراج راضً عبدهللا1855

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة217998الخامس المستوى520074الرابع المستوىالعنزي عبدهللا ربٌع عبدهللا1856

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة217999الخامس المستوى510200الرابع المستوىالناشري علً رشٌد عبدهللا1857

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218000الخامس المستوى512327الرابع المستوىفطانً محمد رٌاض عبدهللا1858

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218001الخامس المستوى53399الرابع المستوىالبٌشً سرٌح بن زاٌد عبدهللا1859

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218002الخامس المستوى54403الرابع المستوىالشاٌقً ابراهٌم زٌد عبدهللا1860

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218003الخامس المستوى506465الرابع المستوىالزهرانً عٌد بن ساعد عبدهللا1861

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218004الخامس المستوى53923الرابع المستوىالعوفً مطر بن سالم عبدهللا1862

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة218005الخامس المستوى527783الرابع المستوىالشهري عبدهللا سالم عبدهللا1863

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة218006الخامس المستوى53142الرابع المستوىالعرابً احمد سعد عبدهللا1864

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218007الخامس المستوى536312الرابع المستوىالغامدي غٌثان بن سعد عبدهللا1865

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218008الخامس المستوى505070الرابع المستوىالمطٌري قطنان بن سعد عبدهللا1866

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218009الخامس المستوى523892الرابع المستوىالشواى عبدالكرٌم سعد عبدهللا1867

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218010الخامس المستوى525040الرابع المستوىالشهرانً محمد سعد عبدهللا1868

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218011الخامس المستوى536385الرابع المستوىالجهنً مرزوق سعد عبدهللا1869

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218012الخامس المستوى514075الرابع المستوىالعنزي طماح سعود عبدهللا1870
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218013الخامس المستوى53878الرابع المستوىالحربً عبدهللا سعود عبدهللا1871

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218014الخامس المستوى513166الرابع المستوىالمسعودي غازي سعود عبدهللا1872

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218015الخامس المستوى509297الرابع المستوىالعٌسً سالم سعٌد عبدهللا1873

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218016الخامس المستوى513237الرابع المستوىالزهرانً عبدهللا سعٌد عبدهللا1874

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218017الخامس المستوى526445الرابع المستوىالحربً هللا  ضٌف بن سلمان عبدهللا1875

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218018الخامس المستوى531300الرابع المستوىالشمسان ابراهٌم بن سلٌمان عبدهللا1876

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218019الخامس المستوى527815الرابع المستوىالخربوش عبدهللا سلٌمان عبدهللا1877

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218020الخامس المستوى504203الرابع المستوىالمطٌري خلٌوي سمار عبدهللا1878

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218021الخامس المستوى509051الرابع المستوىالحربً محمد سمٌح عبدهللا1879

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218022الخامس المستوى506507الرابع المستوىالبٌشً حسن بن شارع عبدهللا1880

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218023الخامس المستوى502254الرابع المستوىالزهرانً عبدهللا بن صالح عبدهللا1881

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218024الخامس المستوى536742الرابع المستوىالحربً علٌثه صالح عبدهللا1882

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218025الخامس المستوى527971الرابع المستوىالجهنً عواده صالح عبدهللا1883

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218026الخامس المستوى536115الرابع المستوىالمنتشري علوان صوٌلح عبدهللا1884

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218027الخامس المستوى515243الرابع المستوىالجهنً مرزوق بن طعٌمه عبدهللا1885

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218028الخامس المستوى504314الرابع المستوىالجهنى ادٌغم ظاهر عبدهللا1886

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218029الخامس المستوى511886الرابع المستوىالبشري عبدهللا عابد عبدهللا1887

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218030الخامس المستوى514690الرابع المستوىاللحٌدان عبدهللا عادل عبدهللا1888

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218031الخامس المستوى536033الرابع المستوىالجهنً فرج عاٌد عبدهللا1889

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218032الخامس المستوى517651الرابع المستوىالشراري فلٌح عاٌد عبدهللا1890

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218033الخامس المستوى511847الرابع المستوىاالسمري علً عاٌض عبدهللا1891

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218034الخامس المستوى513244الرابع المستوىالقرنً محمد عاٌض عبدهللا1892
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المهد بمحافظة التعلٌم إدارة218035الخامس المستوى501185الرابع المستوىالصبحً بكر الشٌخ العزٌز عبد عبدهللا1893

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218036الخامس المستوى535915الرابع المستوىهوٌمل بن سعود بن عبدالرحمن عبدهللا1894

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218037الخامس المستوى501647الرابع المستوىالعتٌق عبدالعزٌز بن عبدالرحمن عبدهللا1895

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة218038الخامس المستوى512662الرابع المستوىالمالكً هللا دخٌل عبدالرحمن عبدهللا1896

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218039الخامس المستوى502586الرابع المستوىالعمار سعد عبدالرحمن عبدهللا1897

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218040الخامس المستوى53039الرابع المستوىالمطرودي سلٌمان عبدالرحمن عبدهللا1898

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218041الخامس المستوى507042الرابع المستوىالثقفً عبدالكرٌم عبدالرحمن عبدهللا1899

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218042الخامس المستوى503826الرابع المستوىالمالكً عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا1900

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218043الخامس المستوى532381الرابع المستوىالسعدون عبدهللا عبدالسالم عبدهللا1901

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218044الخامس المستوى510635الرابع المستوىالعسمً عبدهللا بن عبدالعالً عبدهللا1902

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218045الخامس المستوى57927الرابع المستوىخنٌن بن عبدهللا عبدالعزٌز عبدهللا1903

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218046الخامس المستوى519322الرابع المستوىالحربً محمد عبدالعزٌز عبدهللا1904

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218047الخامس المستوى504088الرابع المستوىالصاٌغ عبدهللا ابن عبدالوهاب عبدهللا1905

البكٌرٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218048الخامس المستوى504557الرابع المستوىالسبٌعً هاٌف عجاب عبدهللا1906

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218049الخامس المستوى533342الرابع المستوىالغامدي أحمد ابن علً عبدهللا1907

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218050الخامس المستوى532960الرابع المستوىخضران محمد ابن علً عبدهللا1908

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218051الخامس المستوى536175الرابع المستوىالقحطانً احمد علً عبدهللا1909

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218052الخامس المستوى518017الرابع المستوىالبحٌري دخٌل بن علً عبدهللا1910

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218053الخامس المستوى16659الرابع المستوىالصوٌلح عبدهللا بن علً عبدهللا1911

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218054الخامس المستوى508189الرابع المستوىالقرنً موسى بن علً عبدهللا1912

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218055الخامس المستوى514102الرابع المستوىالحربً حبٌب علً عبدهللا1913

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218056الخامس المستوى502123الرابع المستوىالعمري سلطان علً عبدهللا1914
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جدة بمحافظة التعلٌم إدارة218057الخامس المستوى507746الرابع المستوىالشهري عبدهللا علً عبدهللا1915

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218058الخامس المستوى536049الرابع المستوىحدٌش عبدهللا علً عبدهللا1916

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218059الخامس المستوى512881الرابع المستوىسهل محمد علً عبدهللا1917

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218060الخامس المستوى519600الرابع المستوىحمرانً مهدي علً عبدهللا1918

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218061الخامس المستوى536582الرابع المستوىحكمً ٌحً علً عبدهللا1919

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218062الخامس المستوى529567الرابع المستوىالعبٌد عبدهللا عمر عبدهللا1920

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218063الخامس المستوى509957الرابع المستوىالصٌعري محمد عمر عبدهللا1921

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218064الخامس المستوى509494الرابع المستوىالروٌلً ضامن عواد عبدهللا1922

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218065الخامس المستوى26887الرابع المستوىالرفاعً عوده هللا عوض عبدهللا1923

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218066الخامس المستوى506751الرابع المستوىالبلوي صالح عوض عبدهللا1924

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218067الخامس المستوى513110الرابع المستوىالرفاعى سلٌم عٌد عبدهللا1925

عنٌزة بمحافظة التعلٌم إدارة218068الخامس المستوى56901الرابع المستوىالشمري سعد فاٌز عبدهللا1926

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218069الخامس المستوى518002الرابع المستوىالصاعدي حمد فالح عبدهللا1927

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218070الخامس المستوى508819الرابع المستوىالحربً عٌد بن فهد عبدهللا1928

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218071الخامس المستوى532211الرابع المستوىالمرٌشد عبدهللا فهد عبدهللا1929

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218072الخامس المستوى510484الرابع المستوىالمغذوي مسفر قابل عبدهللا1930

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218073الخامس المستوى529088الرابع المستوىالسرهٌد ناصر بن مبارك عبدهللا1931

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218074الخامس المستوى532308الرابع المستوىالمطٌري بادي متعب عبدهللا1932

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218075الخامس المستوى3014الرابع المستوىالودعانً حسٌن بن متعب عبدهللا1933

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218076الخامس المستوى519887الرابع المستوىالعتٌبً شدٌد بن محسن عبدهللا1934

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218077الخامس المستوى535893الرابع المستوىغاصب بن سعٌد ابن محمد عبدهللا1935

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218078الخامس المستوى509526الرابع المستوىالقرنً احمد محمد عبدهللا1936
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صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218079الخامس المستوى53562الرابع المستوىنجعً احمد محمد عبدهللا1937

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218080الخامس المستوى511396الرابع المستوىالثبٌتى سعٌد بن محمد عبدهللا1938

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218081الخامس المستوى7683الرابع المستوىالدوسرى شتوي بن محمد عبدهللا1939

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218082الخامس المستوى530760الرابع المستوىالربٌعه عبدهللا بن محمد عبدهللا1940

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218083الخامس المستوى519464الرابع المستوىالعسٌري عبدهللا بن محمد عبدهللا1941

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218084الخامس المستوى57454الرابع المستوىالقاسم عبدهللا بن محمد عبدهللا1942

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218085الخامس المستوى510043الرابع المستوىالعبدلى علً بن محمد عبدهللا1943

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218086الخامس المستوى11214الرابع المستوىالعمرى ثامر محمد عبدهللا1944

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218087الخامس المستوى532214الرابع المستوىالمالكً جاهوش محمد عبدهللا1945

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218088الخامس المستوى501060الرابع المستوىاالسمري حاصل محمد عبدهللا1946

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218089الخامس المستوى516393الرابع المستوىالسفٌانً سعد محمد عبدهللا1947

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218090الخامس المستوى514619الرابع المستوىالحمٌدان صالح محمد عبدهللا1948

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218091الخامس المستوى532315الرابع المستوىالدوسري ضرمان محمد عبدهللا1949

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218092الخامس المستوى516800الرابع المستوىالعجالن عبدالرحمن محمد عبدهللا1950

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218093الخامس المستوى530569الرابع المستوىالقبالن عبدالكرٌم محمد عبدهللا1951

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218094الخامس المستوى526424الرابع المستوىالشمرانً عبدهللا محمد عبدهللا1952

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة218095الخامس المستوى526516الرابع المستوىالعرٌفً عبدهللا محمد عبدهللا1953

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة218096الخامس المستوى535165الرابع المستوىالقرنً عبدهللا محمد عبدهللا1954

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218097الخامس المستوى57398الرابع المستوىالمحارب عبدهللا محمد عبدهللا1955

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218098الخامس المستوى21849الرابع المستوىعسٌري علً محمد عبدهللا1956

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة218099الخامس المستوى536435الرابع المستوىالعتٌبً مشبب محمد عبدهللا1957

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218100الخامس المستوى513093الرابع المستوىالحسنً مصطفى محمد عبدهللا1958
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218101الخامس المستوى515319الرابع المستوىالشهري ناصر محمد عبدهللا1959

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218102الخامس المستوى10401الرابع المستوىالمحمادى نغٌمش محمد عبدهللا1960

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218103الخامس المستوى16117الرابع المستوىالعٌسى هزٌل محمد عبدهللا1961

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218104الخامس المستوى502651الرابع المستوىالعتٌبً بركً مرزوق عبدهللا1962

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218105الخامس المستوى53297الرابع المستوىالغامدي صالح ابن مساعد عبدهللا1963

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218106الخامس المستوى520134الرابع المستوىالغامدي علً ابن مساعد عبدهللا1964

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218107الخامس المستوى513507الرابع المستوىالعتٌبً عارف مستور عبدهللا1965

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218108الخامس المستوى516383الرابع المستوىالعتٌبً بدر بن مسحل عبدهللا1966

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218109الخامس المستوى515652الرابع المستوىالبقمً ناجً مصلح عبدهللا1967

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218110الخامس المستوى506677الرابع المستوىالذبٌانً سلٌف بن مطر عبدهللا1968

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218111الخامس المستوى513215الرابع المستوىالزهرانً سعٌد مطر عبدهللا1969

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218112الخامس المستوى504544الرابع المستوىالحربً عبٌران مطر عبدهللا1970

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218113الخامس المستوى509273الرابع المستوىالردادي ربٌع معاوض عبدهللا1971

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218114الخامس المستوى530451الرابع المستوىالمطرفً مرٌزٌق معال عبدهللا1972

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218115الخامس المستوى536110الرابع المستوىالعمري عتٌق معٌتق عبدهللا1973

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218116الخامس المستوى509534الرابع المستوىالحربً رشٌد مفلح عبدهللا1974

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218117الخامس المستوى516890الرابع المستوىالمطٌري غنام بن مقبل عبدهللا1975

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة218118الخامس المستوى536266الرابع المستوىالعمري صالح مناور عبدهللا1976

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218119الخامس المستوى531754الرابع المستوىالودعانً سلمان بن ناجع عبدهللا1977

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218120الخامس المستوى528265الرابع المستوىبوحٌزه علً بن ناصر عبدهللا1978

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218121الخامس المستوى533944الرابع المستوىقنفذ آل عاٌض ناصر عبدهللا1979

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218122الخامس المستوى507292الرابع المستوىعسٌري محمود ناصر عبدهللا1980
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الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة218123الخامس المستوى508554الرابع المستوىالسبٌعً مدعج ناصر عبدهللا1981

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218124الخامس المستوى527896الرابع المستوىالحربً مزٌد ناٌف عبدهللا1982

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218125الخامس المستوى516569الرابع المستوىالروٌلً عطٌه ناٌل عبدهللا1983

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218126الخامس المستوى535900الرابع المستوىالعطوي سالم نوٌجع عبدهللا1984

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218127الخامس المستوى519613الرابع المستوىٌمانً علً بن هاشم عبدهللا1985

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218128الخامس المستوى506934الرابع المستوىالشرٌف مبارك بن هاشم عبدهللا1986

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218129الخامس المستوى513657الرابع المستوىالدوسري شاٌع هذال عبدهللا1987

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218130الخامس المستوى513066الرابع المستوىفطٌح ال شداد بن هوٌمل عبدهللا1988

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218131الخامس المستوى512366الرابع المستوىحمدي عبدهللا ٌحً عبدهللا1989

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218132الخامس المستوى535944الرابع المستوىالرزقان علً ابراهٌم عبدالمجٌد1990

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218133الخامس المستوى528403الرابع المستوىفالته محمد احمد عبدالمجٌد1991

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218134الخامس المستوى515093الرابع المستوىالمروانً سعد ثابت عبدالمجٌد1992

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218135الخامس المستوى535592الرابع المستوىالفٌفً محمد جابر عبدالمجٌد1993

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218136الخامس المستوى7273الرابع المستوىالشهابً محمد بن جاسم عبدالمجٌد1994

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218137الخامس المستوى514098الرابع المستوىالعتٌبً هذال بن جهز عبدالمجٌد1995

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة218138الخامس المستوى511088الرابع المستوىالعنزي سلٌمان حمود عبدالمجٌد1996

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218139الخامس المستوى526789الرابع المستوىالعتٌبً باٌن خالد عبدالمجٌد1997

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218140الخامس المستوى502753الرابع المستوىالروٌلً منٌطٌر ركٌان عبدالمجٌد1998

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218141الخامس المستوى24706الرابع المستوىالجهنى بخٌت سالم عبدالمجٌد1999

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218142الخامس المستوى505767الرابع المستوىالبشرى صابر سراج عبدالمجٌد2000

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218143الخامس المستوى514785الرابع المستوىالحربى ماطر سند عبدالمجٌد2001

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218144الخامس المستوى535899الرابع المستوىالدخٌل محمد بن صالح عبدالمجٌد2002
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المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة218145الخامس المستوى528708الرابع المستوىالحصٌن عبدالرحمن عبدهللا عبدالمجٌد2003

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218146الخامس المستوى536474الرابع المستوىالدخٌل عبدالرحمن عبدهللا عبدالمجٌد2004

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218147الخامس المستوى513864الرابع المستوىالروٌلً مجنان عقال عبدالمجٌد2005

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218148الخامس المستوى10926الرابع المستوىالرحٌلً بنٌان علً عبدالمجٌد2006

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة218149الخامس المستوى528876الرابع المستوىالشهري حسن علً عبدالمجٌد2007

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218150الخامس المستوى509416الرابع المستوىالقحطانً ٌحً علً عبدالمجٌد2008

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218151الخامس المستوى532513الرابع المستوىالسلمً محٌل بن عواض عبدالمجٌد2009

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218152الخامس المستوى508423الرابع المستوىالحربً عاٌض عوٌضه عبدالمجٌد2010

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218153الخامس المستوى528606الرابع المستوىالشمري صلفٌق فنٌس عبدالمجٌد2011

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218154الخامس المستوى512552الرابع المستوىالمطٌري زٌاد فهد عبدالمجٌد2012

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218155الخامس المستوى535929الرابع المستوىالقنٌطٌر عبدهللا قنٌطٌر عبدالمجٌد2013

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218156الخامس المستوى10037الرابع المستوىالزهرانً عوضه بن محمد عبدالمجٌد2014

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218157الخامس المستوى535865الرابع المستوىالعلوي عاٌض مطر عبدالمجٌد2015

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218158الخامس المستوى517492الرابع المستوىالعوفً ماطر منور عبدالمجٌد2016

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218159الخامس المستوى503264الرابع المستوىالزهرانً عبدهللا ٌحٌى عبدالمجٌد2017

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218160الخامس المستوى514816الرابع المستوىالبلوي عوده سالم عبدالمحسن2018

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218161الخامس المستوى512237الرابع المستوىالسبٌعً فراج ابن فاهد عبدالمحسن2019

عنٌزة بمحافظة التعلٌم إدارة218162الخامس المستوى527205الرابع المستوىخالد بن عبدهللا فهد عبدالمحسن2020

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218163الخامس المستوى519839الرابع المستوىالقحطانً ناصر محمد عبدالمحسن2021

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218164الخامس المستوى509122الرابع المستوىالهذلً محمد بن هللا رده عبدالمعٌن2022

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218166الخامس المستوى530713الرابع المستوىالسابق عبدالرحمن ابراهٌم عبدالملك2023

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218167الخامس المستوى53704الرابع المستوىالحكمً صدٌق ابوالقاسم عبدالملك2024
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عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218168الخامس المستوى519896الرابع المستوىالشهري سالم بن علً عبدالناصر2025

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218169الخامس المستوى508502الرابع المستوىالسبٌعً محمد مطلق عبدالهادي2026

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218170الخامس المستوى509619الرابع المستوىالعنزي مناكد معٌوف عبدالهادي2027

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218171الخامس المستوى525767الرابع المستوىالجابر عبدهللا بن خلٌفه عبدالواحد2028

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218172الخامس المستوى518539الرابع المستوىالعنزي ابراهٌم عبدالعالم عبدالوهاب2029

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218173الخامس المستوى515325الرابع المستوىالمالكً راجح ابن عبدهللا عبدالوهاب2030

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218174الخامس المستوى10889الرابع المستوىالعنزي عبدهللا بن عبدالوالً عبدالوهاب2031

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218175الخامس المستوى506599الرابع المستوىحمدي شٌبان بن ٌحً عبدالوهاب2032

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218176الخامس المستوى514493الرابع المستوىالشقٌفى هادي بحران عبده2033

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218177الخامس المستوى509454الرابع المستوىحكمً ٌحً حافظ عبده2034

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218178الخامس المستوى500955الرابع المستوىحلوانً احمد حسن عبده2035

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218179الخامس المستوى525362الرابع المستوىعسٌري سلٌمان علً عبده2036

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218180الخامس المستوى11174الرابع المستوىاالحمري عمر عمر عبده2037

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218181الخامس المستوى516744الرابع المستوىمفرح علً محمد عبده2038

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة218182الخامس المستوى53127الرابع المستوىالعٌافً موسً علً عبٌد2039

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218183الخامس المستوى695الرابع المستوىالحربً وعد بن فهد عبٌدهللا2040

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218184الخامس المستوى516448الرابع المستوىاالسمري زاٌد بن ابوشٌبه عبٌر2041

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218185الخامس المستوى511712الرابع المستوىالرحٌلً نقاء رزٌق عبٌر2042

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218186الخامس المستوى519449الرابع المستوىالغامدي عبدهللا بن سعود عبٌر2043

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218187الخامس المستوى514503الرابع المستوىالفرٌدي محمد طارق عبٌر2044

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218188الخامس المستوى515252الرابع المستوىالعتٌبً دغٌم عبدالعزٌز عبٌر2045

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218189الخامس المستوى515155الرابع المستوىالجعٌد هدٌب عبدهللا عبٌر2046
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218190الخامس المستوى511898الرابع المستوىالعجٌمً سالم علً عبٌر2047

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218191الخامس المستوى512160الرابع المستوىالعمري عبدالرحمن علً عبٌر2048

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218192الخامس المستوى515141الرابع المستوىالجهنً حاسن بن عوٌض عبٌر2049

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218193الخامس المستوى515698الرابع المستوىالجعٌد ضاوي فراج عبٌر2050

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218194الخامس المستوى522426الرابع المستوىالغامدي مسفر ابن محمد عبٌر2051

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218195الخامس المستوى517568الرابع المستوىعواجً رفاعً بن محمد عبٌر2052

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218196الخامس المستوى514744الرابع المستوىالمحٌاوي سالم محمد عبٌر2053

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218197الخامس المستوى515058الرابع المستوىالحارثً عاٌض محمد عبٌر2054

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218198الخامس المستوى512486الرابع المستوىالرفاعى مسلم محمد عبٌر2055

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218199الخامس المستوى514171الرابع المستوىالزهرانً سعٌد بن مطر عبٌر2056

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218200الخامس المستوى517734الرابع المستوىالهذلى عوٌضه ابن منصور عبٌر2057

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218201الخامس المستوى515677الرابع المستوىالدعجانً عاٌد نافع عبٌر2058

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218202الخامس المستوى511610الرابع المستوىالحربً هالل نافع عبٌر2059

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218203الخامس المستوى513901الرابع المستوىالقحطانً محمد ٌحً عبٌر2060

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218204الخامس المستوى510779الرابع المستوىالمالكً مطلق بن ٌوسف عبٌر2061

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218205الخامس المستوى517267الرابع المستوىالحربً محمد بن سالم عبٌره2062

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218206الخامس المستوى508145الرابع المستوىالجهنً حامد بن حمود عتٌق2063

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218207الخامس المستوى19105الرابع المستوىالقرنً عبٌد بن حجر عثمان2064

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218208الخامس المستوى527734الرابع المستوىالعبدهللا عثمان حمد عثمان2065

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218209الخامس المستوى509643الرابع المستوىالعلوي حضٌرم دخٌل عثمان2066

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218210الخامس المستوى514222الرابع المستوىالمطلق عثمان مطلق عثمان2067

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218211الخامس المستوى508151الرابع المستوىالعوفً عوٌد بن معاود عثمان2068
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218212الخامس المستوى535988الرابع المستوىالضوٌحً عثمان بن منصور عثمان2069

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218213الخامس المستوى53043الرابع المستوىالسلمً نشاط خالد عدنان2070

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218214الخامس المستوى511463الرابع المستوىخلٌفه احمد عبدهللا عدنان2071

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218216الخامس المستوى511041الرابع المستوىالغامدي عٌدان احمد عزه2072

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218217الخامس المستوى515201الرابع المستوىالجهنً حماد حمدي عزه2073

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218218الخامس المستوى522407الرابع المستوىالغامدي الحسن معتوق عزه2074

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218219الخامس المستوى517810الرابع المستوىالصاعدي حمٌدان حمدان عزٌزه2075

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218220الخامس المستوى510912الرابع المستوىالٌامً علً سعٌد عزٌزه2076

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218221الخامس المستوى519174الرابع المستوىالرشٌدي صالح سلٌمان عزٌزه2077

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218222الخامس المستوى512556الرابع المستوىالغامدي عاٌد محمد عزٌزه2078

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218223الخامس المستوى517581الرابع المستوىالفهمً مهدي بن نوٌمس عزٌزه2079

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218224الخامس المستوى525315الرابع المستوىالقرشً طلق بن سلٌمان عصام2080

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218225الخامس المستوى518856الرابع المستوىحرٌصً جذمً محمد عصام2081

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218226الخامس المستوى504600الرابع المستوىالبلوي عطاهللا علً عطاهللا2082

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218227الخامس المستوى515826الرابع المستوىالمالكً جمٌع جامع عطوه2083

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218228الخامس المستوى506445الرابع المستوىالقرنً احمد بن علً عطٌه2084

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218229الخامس المستوى536431الرابع المستوىوالد عٌسى محمد عطٌه2085

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218230الخامس المستوى54656الرابع المستوىالثقفً عطٌه مساعد عطٌه2086

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218231الخامس المستوى509479الرابع المستوىالهتانً ٌحً ٌحً عطٌه2087

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218232الخامس المستوى512778الرابع المستوىمدخلً ادرٌس احمد عفاف2088

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218233الخامس المستوى518740الرابع المستوىالحربً محمد بن األٌدى عفاف2089

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218234الخامس المستوى516130الرابع المستوىالحارثً عواض تركً عفاف2090
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المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218235الخامس المستوى515560الرابع المستوىالحازمً سعٌد بن حسن عفاف2091

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218236الخامس المستوى519894الرابع المستوىالجدعانً محمد حمٌد عفاف2092

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218237الخامس المستوى517762الرابع المستوىالعوفً عاٌش بن سالم عفاف2093

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218238الخامس المستوى512736الرابع المستوىالعتٌبً محمد بن صعفق عفاف2094

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218239الخامس المستوى512748الرابع المستوىالرفاعى حامد عبدالجبار عفاف2095

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218240الخامس المستوى513731الرابع المستوىالٌزٌدي سلمان بن عبدهللا عفاف2096

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218241الخامس المستوى517334الرابع المستوىالعوفً سلٌمان عبدالهادي عفاف2097

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218242الخامس المستوى517177الرابع المستوىالمنجومً عائض علً عفاف2098

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218243الخامس المستوى524084الرابع المستوىالحربً علً محمد عفاف2099

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218244الخامس المستوى523746الرابع المستوىعواجً حمد ٌحً عفاف2100

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218245الخامس المستوى18750الرابع المستوىالشمري نماء بن خلف عفته2101

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218246الخامس المستوى519518الرابع المستوىالسبٌعً فرج كهف عفرا2102

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218247الخامس المستوى515458الرابع المستوىالبقمً حسٌن عالً عفراء2103

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218248الخامس المستوى514443الرابع المستوىالسحٌمً عوٌمر عامر عفراء2104

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218249الخامس المستوى517515الرابع المستوىالسلمً سفر نبات عفراء2105

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218250الخامس المستوى1016الرابع المستوىالعقٌل عقٌل عبدالعزٌز عقٌل2106

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218251الخامس المستوى510750الرابع المستوىالفٌفً علً موسً عالء2107

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218252الخامس المستوى515556الرابع المستوىالجوفً علً محمد عالن2108

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218253الخامس المستوى519569الرابع المستوىالنمله براهٌم محمد على2109

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218254الخامس المستوى509674الرابع المستوىالصالحً علً بن ابراهٌم عل2110ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218255الخامس المستوى507569الرابع المستوىالمقعدي علً ابراهٌم عل2111ً

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218256الخامس المستوى532534الرابع المستوىالشبرمً محمد ابراهٌم عل2112ً
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218257الخامس المستوى515280الرابع المستوىالناشري مهدلً ابراهٌم عل2113ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218258الخامس المستوى511061الرابع المستوىالغامدي محمد بن احمد عل2114ً

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218259الخامس المستوى41898الرابع المستوىالشاردي سلٌمان احمد عل2115ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218260الخامس المستوى536202الرابع المستوىالبلوي طالب احمد عل2116ً

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218261الخامس المستوى513577الرابع المستوىباحارث عبدالقادر احمد عل2117ً

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة218262الخامس المستوى512814الرابع المستوىظافري عبده احمد عل2118ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218263الخامس المستوى530387الرابع المستوىالشهري علً احمد عل2119ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218264الخامس المستوى515025الرابع المستوىالغامدي علً احمد عل2120ً

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218265الخامس المستوى507077الرابع المستوىعسٌري علً احمد عل2121ً

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218266الخامس المستوى536361الرابع المستوىشعله آل محمد احمد عل2122ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218267الخامس المستوى532642الرابع المستوىألمرحبً بالغٌث أبراهٌم عل2123ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218268الخامس المستوى536759الرابع المستوىالعمري محمد بن برٌحً عل2124ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218269الخامس المستوى4552الرابع المستوىالعباد عبدهللا بن جواد بن عل2125ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218270الخامس المستوى502805الرابع المستوىالقحطانً جلعد بن صالح بن عل2126ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218271الخامس المستوى517453الرابع المستوىالجهنى سلٌمان جبران عل2127ً

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218272الخامس المستوى529536الرابع المستوىالتمار ٌاسٌن بن حبٌب عل2128ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218273الخامس المستوى502865الرابع المستوىالعبٌدان علً بن حسن عل2129ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218274الخامس المستوى515461الرابع المستوىالمتعاٌش علً بن حسن عل2130ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218275الخامس المستوى11293الرابع المستوىالصعب عبدهللا حسن عل2131ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218276الخامس المستوى517487الرابع المستوىالشهري عبده حسن عل2132ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218277الخامس المستوى515023الرابع المستوىالعمري محمد حسن عل2133ً

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218278الخامس المستوى53934الرابع المستوىالحاٌك حبٌب بن حسٌن عل2134ً
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عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218279الخامس المستوى507494الرابع المستوىالصباح علً بن حسٌن عل2135ً

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218280الخامس المستوى517983الرابع المستوىالنخلً مبارك حسٌن عل2136ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218281الخامس المستوى513979الرابع المستوىالفاهمً محمد حمد عل2137ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218282الخامس المستوى509415الرابع المستوىالعمري عٌسى حمزه عل2138ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218283الخامس المستوى514890الرابع المستوىعذٌب علً بن حمود عل2139ً

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218284الخامس المستوى513044الرابع المستوىالغامدي عبدهللا بن سالم عل2140ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218285الخامس المستوى7734الرابع المستوىالزهرانً علً بن سالم عل2141ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218286الخامس المستوى512482الرابع المستوىالهاللً جابر سالم عل2142ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218287الخامس المستوى8537الرابع المستوىالقحطانً علً ابن سعد عل2143ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218288الخامس المستوى517833الرابع المستوىالسواط علً سلطان عل2144ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218289الخامس المستوى54687الرابع المستوىالدغٌثر علً بن صالح عل2145ً

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218290الخامس المستوى95145الرابع المستوىالقحطانً شاٌع صالح عل2146ً

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218291الخامس المستوى535925الرابع المستوىالسدٌري علً صالح عل2147ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218292الخامس المستوى511679الرابع المستوىالعلً جواد بن طاهر عل2148ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218293الخامس المستوى513051الرابع المستوىالشهري عبدهللا طراش عل2149ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218294الخامس المستوى508501الرابع المستوىالقحطانى شداد عاٌض عل2150ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218295الخامس المستوى519739الرابع المستوىهٌازع آل علً عائض عل2151ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218296الخامس المستوى507316الرابع المستوىالشمرانً علً بن عبدالرحمن عل2152ً

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة218297الخامس المستوى503615الرابع المستوىعماري ال علً عبدالرحمن عل2153ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218298الخامس المستوى515566الرابع المستوىالقرنً علً عبدالرحمن عل2154ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218299الخامس المستوى536336الرابع المستوىالعراجه عبدالرحمن عبدالكرٌم عل2155ً

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة218300الخامس المستوى55122الرابع المستوىالمعثم سلٌمان بن عبدهللا عل2156ً
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218301الخامس المستوى52174الرابع المستوىالشهرانً علً عبدهللا عل2157ً

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218302الخامس المستوى512182الرابع المستوىالخٌري محمد عبدهللا عل2158ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218303الخامس المستوى12939الرابع المستوىالناشري هادي عبدهللا عل2159ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218304الخامس المستوى536509الرابع المستوىالهمامً ناجً عوض عل2160ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218305الخامس المستوى532173الرابع المستوىالعوفً عواد عٌد عل2161ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218306الخامس المستوى502464الرابع المستوىالخٌبري علً غانم عل2162ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218307الخامس المستوى55850الرابع المستوىالصهٌفً حسن بن قاسم عل2163ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218308الخامس المستوى529627الرابع المستوىالجهنً شلٌه بن مبارك عل2164ً

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218309الخامس المستوى22050الرابع المستوىالفقٌه ابراهٌم محمد عل2165ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218310الخامس المستوى18934الرابع المستوىعسٌري احمد محمد عل2166ً

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218311الخامس المستوى514539الرابع المستوىعسٌري سلٌمان بن محمد عل2167ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218312الخامس المستوى536469الرابع المستوىالهمامً حسٌن محمد عل2168ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218313الخامس المستوى535902الرابع المستوىالشهري سالم محمد عل2169ً

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218314الخامس المستوى516551الرابع المستوىالشرٌف سعد محمد عل2170ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218315الخامس المستوى529560الرابع المستوىالشمرانً عبدهللا محمد عل2171ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218316الخامس المستوى17286الرابع المستوىالبلوي علً محمد عل2172ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218317الخامس المستوى53667الرابع المستوىشعبً علً محمد عل2173ً

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218318الخامس المستوى2318الرابع المستوىمسرع ال جبران مسفر عل2174ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218319الخامس المستوى26875الرابع المستوىالناصر عٌسى معتوق عل2175ً

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218320الخامس المستوى502585الرابع المستوىالدبٌسً عبدهللا بن مكً عل2176ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218321الخامس المستوى512784الرابع المستوىالخمٌس راضً بن موسى عل2177ً

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218322الخامس المستوى532586الرابع المستوىعسٌري محمد موسى عل2178ً
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القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218323الخامس المستوى535771الرابع المستوىالشرٌمً علً ناصر عل2179ً

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218324الخامس المستوى511054الرابع المستوىالوابصً عوٌض نافل عل2180ً

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218325الخامس المستوى526776الرابع المستوىخرمً حسٌن هادي عل2181ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218326الخامس المستوى7346الرابع المستوىالهاشم حسن بن هاشم عل2182ً

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218327الخامس المستوى531355الرابع المستوىشاجري علً ٌحً عل2183ً

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218328الخامس المستوى516396الرابع المستوىالكوٌلٌت فهد صالح علٌاء2184

البكٌرٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218329الخامس المستوى536211الرابع المستوىمحنشً عطٌه بن حسن عماد2185

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218330الخامس المستوى504958الرابع المستوىالصبحً حامد رزٌق عماد2186

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218331الخامس المستوى514069الرابع المستوىالمطٌري شاخص بن زاٌد عماد2187

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218332الخامس المستوى527240الرابع المستوىالجهنى صالح زاٌع عماد2188

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218333الخامس المستوى518107الرابع المستوىالحربً محمد سوٌلم عماد2189

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218334الخامس المستوى535997الرابع المستوىالعنزي عٌفان عاٌد عماد2190

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218335الخامس المستوى53152الرابع المستوىالعمرى ملفً بن عطاهللا عماد2191

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218336الخامس المستوى503524الرابع المستوىالفقٌه مندٌل محمد عماد2192

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218337الخامس المستوى511003الرابع المستوىالعتٌبً شالح بن ناٌف عماد2193

المكرمة مكة بمنطقة التعلٌم إدارة218338الخامس المستوى513859الرابع المستوىعٌد عبدالواحد خالد عمار2194

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218339الخامس المستوى15291الرابع المستوىالصوٌلح حمد بن سعد عمار2195

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218340الخامس المستوى517537الرابع المستوىالحسٌن صالح بن علً عمار2196

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218341الخامس المستوى53076الرابع المستوىالجهنً طلٌحان عوض عمار2197

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218342الخامس المستوى10537الرابع المستوىاالصمخ عبدهللا بن محمد عمار2198

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218343الخامس المستوى527279الرابع المستوىالجهنً مسعود مسلم عمار2199

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218344الخامس المستوى535888الرابع المستوىمشرف ال مرعً بن عاٌض بن عمر2200
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االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218345الخامس المستوى515766الرابع المستوىالقعود ابراهٌم حسن عمر2201

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218346الخامس المستوى509142الرابع المستوىالفرٌح محمد بن حسن عمر2202

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218347الخامس المستوى506701الرابع المستوىالعلٌوي علً بن حسٌن عمر2203

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218348الخامس المستوى506762الرابع المستوىالسلٌم سلٌمان بن حمد عمر2204

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة218349الخامس المستوى514584الرابع المستوىالعكاس عمر بن خالد عمر2205

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218350الخامس المستوى511401الرابع المستوىالخلٌوي محمد خالد عمر2206

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218351الخامس المستوى519712الرابع المستوىالشهري علً دحمان عمر2207

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218352الخامس المستوى536152الرابع المستوىالخثعمً عبدهللا ابن سعد عمر2208

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218353الخامس المستوى531932الرابع المستوىالحربً مصلح سلمان عمر2209

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218354الخامس المستوى536113الرابع المستوىالغامدي عبدالغنً صالح عمر2210

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218355الخامس المستوى515909الرابع المستوىالسلمان عمر صالح عمر2211

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218356الخامس المستوى501528الرابع المستوىالمزٌنً صالح عبدالرحمن عمر2212

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218357الخامس المستوى516469الرابع المستوىالهذلً حمدان بن عبدالعزٌز عمر2213

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة218358الخامس المستوى507358الرابع المستوىالعتٌبً ناشً بن عبدهللا عمر2214

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218359الخامس المستوى503474الرابع المستوىالنمري صدقه عبدهللا عمر2215

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218360الخامس المستوى509745الرابع المستوىالدرهمً عمر عبدهللا عمر2216

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218361الخامس المستوى5744الرابع المستوىعسكر بن ناصر عبدهللا عمر2217

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218362الخامس المستوى16216الرابع المستوىالسلمً عمار بن علً عمر2218

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218363الخامس المستوى509706الرابع المستوىالخضٌر عبدهللا علً عمر2219

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218364الخامس المستوى507807الرابع المستوىالحربً معلث ابن عٌد عمر2220

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة218365الخامس المستوى502407الرابع المستوىالعنزي صالح فهاد عمر2221

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218366الخامس المستوى536321الرابع المستوىالعصٌمى كلٌب بن مبارك عمر2222
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الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218367الخامس المستوى531299الرابع المستوىالبقٌشً ابراهٌم بن محمد عمر2223

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218368الخامس المستوى530151الرابع المستوىالعشري عبدالعزٌز بن محمد عمر2224

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218369الخامس المستوى536256الرابع المستوىالحجٌلً عطٌه مخٌضٌر عمر2225

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218370الخامس المستوى509487الرابع المستوىالمطٌري مبلش مرضً عمر2226

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218371الخامس المستوى54522الرابع المستوىالحربً محمد مسعد عمر2227

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218372الخامس المستوى528354الرابع المستوىالحربً شعف مسعود عمر2228

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218373الخامس المستوى536027الرابع المستوىالعوفً صوٌتان مصلح عمر2229

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218374الخامس المستوى536125الرابع المستوىالعمرو رشٌد ابراهٌم عمرو2230

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218375الخامس المستوى515196الرابع المستوىالسهلً دغش سعد عمشاء2231

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218376الخامس المستوى524240الرابع المستوىالعطوي فرٌج حمد عناد2232

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218377الخامس المستوى514512الرابع المستوىالعطوي عتٌق سلمان عناد2233

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة218378الخامس المستوى512605الرابع المستوىالعصٌمً سعود ابن محمد عناد2234

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218379الخامس المستوى516146الرابع المستوىالهذلى مساعد بن سفران عنود2235

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218380الخامس المستوى516356الرابع المستوىالٌمانً جابر عبدالعزٌز عنود2236

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218381الخامس المستوى519823الرابع المستوىالعصٌمً عبدهللا محمد عهد2237

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218382الخامس المستوى512896الرابع المستوىالروٌلً غضٌان محمد عهد2238

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218383الخامس المستوى513932الرابع المستوىالسبر علً ابراهٌم عهود2239

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218384الخامس المستوى515272الرابع المستوىبردٌسً فؤاد بن جمال عهود2240

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218385الخامس المستوى511771الرابع المستوىالفهمً حسن حسٌنان عهود2241

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218386الخامس المستوى522866الرابع المستوىالعنزي عبٌد رباح عهود2242

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218387الخامس المستوى510973الرابع المستوىالعمري زٌدان زٌد عهود2243

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218388الخامس المستوى515559الرابع المستوىالزهرانً سعد سعٌد عهود2244
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عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218389الخامس المستوى519951الرابع المستوىالروٌثً عٌد سلمان عهود2245

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218390الخامس المستوى521960الرابع المستوىالعوفً سلٌم عامر عهود2246

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218391الخامس المستوى511448الرابع المستوىالمطٌري بركه عبدهللا عهود2247

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218392الخامس المستوى512324الرابع المستوىالردادي جابر عبدهللا عهود2248

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218393الخامس المستوى519773الرابع المستوىالقاضً علً عبدهللا عهود2249

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218394الخامس المستوى512053الرابع المستوىنجوم سراج ابن عالءالدٌن عهود2250

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218395الخامس المستوى512791الرابع المستوىعتٌن عبدهللا عمر عهود2251

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218396الخامس المستوى516500الرابع المستوىالقثامً مرزوق عوٌض عهود2252

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218397الخامس المستوى514247الرابع المستوىالدهاس مسفر فهد عهود2253

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218398الخامس المستوى511974الرابع المستوىالربٌعان عبدالرحمن محمد عهود2254

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218399الخامس المستوى517932الرابع المستوىالمغذوي نوٌش مسعد عهود2255

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218400الخامس المستوى517531الرابع المستوىالعوفً حمدان حمٌدان عواطف2256

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218401الخامس المستوى511260الرابع المستوىالزهرانً عبدالرحمن سعٌد عواطف2257

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218402الخامس المستوى512774الرابع المستوىالصالحً حمد صالح عواطف2258

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218403الخامس المستوى510730الرابع المستوىالرشٌدي عواض عبٌدهللا عواطف2259

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218404الخامس المستوى515481الرابع المستوىالحربً صالح عوٌض عواطف2260

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218405الخامس المستوى513476الرابع المستوىالجهنى عواد صالح عوده2261

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218406الخامس المستوى511626الرابع المستوىالرشٌدي سمٌلٌل عتٌق عوض2262

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218407الخامس المستوى6639الرابع المستوىالمقاطً فرحان بن عبدالرحمن عون2263

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218408الخامس المستوى511678الرابع المستوىالخثعمً برٌك ابن عبدهللا عون2264

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218409الخامس المستوى508650الرابع المستوىالزهرانً احمد هللا غرم عٌدان2265

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218410الخامس المستوى523245الرابع المستوىالحربً ذٌخان بن محمد عٌده2266
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العال بمحافظة التعلٌم إدارة218411الخامس المستوى22202الرابع المستوىالعوفً عوٌض بن سعود بن عٌسى2267

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218412الخامس المستوى533347الرابع المستوىالحربً نافع بن موسى بن عٌسى2268

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218413الخامس المستوى503495الرابع المستوىالهاللً ابراهٌم حسن عٌسى2269

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218414الخامس المستوى517382الرابع المستوىالحربً عبٌد عاتق عٌسى2270

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218415الخامس المستوى535690الرابع المستوىالشمري عمٌر عبدالرحمن عٌسى2271

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218416الخامس المستوى510625الرابع المستوىالجابري طماء عبدهللا عٌسى2272

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218417الخامس المستوى54732الرابع المستوىالشراري محمد عبدهللا عٌسى2273

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218418الخامس المستوى536209الرابع المستوىالمطٌري موسى عبدهللا عٌسى2274

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218419الخامس المستوى501442الرابع المستوىطوهري علً علً عٌسى2275

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218420الخامس المستوى530166الرابع المستوىالرمٌح منصور علً عٌسى2276

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218421الخامس المستوى505882الرابع المستوىالمطٌري هداٌه عواده عٌسى2277

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218422الخامس المستوى517909الرابع المستوىالحربً حاجر عوض عٌسى2278

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة218423الخامس المستوى510898الرابع المستوىالحارثً مستور عوض عٌسى2279

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218424الخامس المستوى526914الرابع المستوىعسٌري مقبعً محمد عٌسى2280

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218425الخامس المستوى515364الرابع المستوىالمطٌري عامر هللا وصل عٌسى2281

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218426الخامس المستوى515083الرابع المستوىقٌسً محمد بن محمد عٌش2282

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218427الخامس المستوى517385الرابع المستوىمحنشً محمد ٌحً عٌش2283

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218428الخامس المستوى515050الرابع المستوىطمٌحً محمد ٌحً عٌشه2284

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218429الخامس المستوى516401الرابع المستوىالثقفً مساعد عبدالعزٌز عٌضه2285

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218430الخامس المستوى513696الرابع المستوىالكعٌكً عائش ابراهٌم غاده2286

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218431الخامس المستوى512307الرابع المستوىناصر عبدهللا احمد غاده2287

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218432الخامس المستوى511855الرابع المستوىالقحطانً محمد بن خالد غاده2288
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المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة218433الخامس المستوى512344الرابع المستوىالحربً صالح بن دخٌل غاده2289

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218434الخامس المستوى511511الرابع المستوىالغامدي راجح صالح غاده2290

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218435الخامس المستوى511804الرابع المستوىالطوٌان صالح عبدالعزٌز غاده2291

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218436الخامس المستوى520022الرابع المستوىالحربً هالل عبدهللا غاده2292

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218437الخامس المستوى517356الرابع المستوىالشمرانً علً عساف غاده2293

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218438الخامس المستوى516417الرابع المستوىالغامدي حامد علً غاده2294

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218439الخامس المستوى511734الرابع المستوىالحربً راضً محمد غاده2295

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218440الخامس المستوى17424الرابع المستوىالحارثً زاٌد محمد غازى2296

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218441الخامس المستوى514429الرابع المستوىالمالكً عبدهللا احمد غازي2297

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218442الخامس المستوى4237الرابع المستوىهالل آل علً صالح غازي2298

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218443الخامس المستوى508648الرابع المستوىالقرشً عٌضه محٌاء غازي2299

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218444الخامس المستوى517602الرابع المستوىالفزى ضعٌن سلٌمان غالٌه2300

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218445الخامس المستوى517348الرابع المستوىالمالكً محمد هللا ضٌف غالٌه2301

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218446الخامس المستوى517284الرابع المستوىالسمٌرى جمٌل ظاهر غالٌه2302

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218447الخامس المستوى513888الرابع المستوىالمعبدي هللا  ضٌف فٌصل غدى2303

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218448الخامس المستوى513593الرابع المستوىدوٌس ال سعود بن علً غدي2304

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218449الخامس المستوى517053الرابع المستوىالجهنً سلمان عبدالعزٌز غدٌر2305

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218450الخامس المستوى515360الرابع المستوىالرفاعى عبدالعالً عمرو غدٌر2306

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218451الخامس المستوى7518الرابع المستوىالحازمً محمد سالم غزاي2307

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218452الخامس المستوى536206الرابع المستوىالعتٌبً غزاي بن مشعان غزاي2308

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218453الخامس المستوى515005الرابع المستوىالجعٌد زٌد نازح غزالن2309

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218454الخامس المستوى516660الرابع المستوىالشهرانً محمد عبدهللا غزٌل2310
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الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218455الخامس المستوى510910الرابع المستوىالغامدي مسفر محمد غزٌل2311

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218456الخامس المستوى519148الرابع المستوىالحربً محمد حمٌدان غنادٌر2312

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218457الخامس المستوى529728الرابع المستوىالجهنً سلٌم مبروك غٌث2313

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218458الخامس المستوى517136الرابع المستوىالحسٌنً الحق سلٌمان غٌثه2314

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218459الخامس المستوى514006الرابع المستوىجباري محمد احمد غٌداء2315

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218460الخامس المستوى511993الرابع المستوىالعساف عساف بن عبدهللا غٌداء2316

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218461الخامس المستوى518111الرابع المستوىالحاتم دخٌل بن عبدهللا فاتن2317

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218462الخامس المستوى513722الرابع المستوىالعمري مغرم بن علً فاتن2318

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218463الخامس المستوى522318الرابع المستوىالعكبرى عبدهللا محمد فاتن2319

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218464الخامس المستوى519492الرابع المستوىالحربً موسى مشعل فاتن2320

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218465الخامس المستوى515626الرابع المستوىالعتٌبً محماس بن ناٌف فاتن2321

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218466الخامس المستوى516196الرابع المستوىالشٌخً نوح عمر فادٌه2322

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218467الخامس المستوى536583الرابع المستوىالحربً نجاء سبٌل فارس2323

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218468الخامس المستوى518849الرابع المستوىالشهرانً صالح سعد فارس2324

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218469الخامس المستوى536283الرابع المستوىالحربً فارس بن سعود فارس2325

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218470الخامس المستوى57563الرابع المستوىالحربً خلف بن طالل فارس2326

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218471الخامس المستوى532422الرابع المستوىالسبٌعً عبدهللا بن عاٌش فارس2327

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218472الخامس المستوى511896الرابع المستوىالغامدي احمد بن عبدالرحمن فارس2328

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218473الخامس المستوى530887الرابع المستوىالتوٌجري محمد عبدالعزٌز فارس2329

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218474الخامس المستوى511916الرابع المستوىالصٌدالنً عبدهللا بن على فارس2330

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218475الخامس المستوى509041الرابع المستوىالفالج صالح بن علً فارس2331

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218476الخامس المستوى502862الرابع المستوىالدوسري صقر علً فارس2332
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218477الخامس المستوى522621الرابع المستوىالفقٌه عٌسى علً فارس2333

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218478الخامس المستوى503145الرابع المستوىالناشري حسن محمد فارس2334

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218479الخامس المستوى530829الرابع المستوىالهندى نوراسالم بن محمود فارس2335

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218480الخامس المستوى513288الرابع المستوىبوسنه عبدهللا بن علً فاضل2336

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218481الخامس المستوى509073الرابع المستوىالدوسري محمد مبارك فاضل2337

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218482الخامس المستوى515759الرابع المستوىمدخلً محمد احمد فاطمه2338

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218483الخامس المستوى516440الرابع المستوىالبصري سلمان بن علً بنت فاطمه2339

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218484الخامس المستوى512934الرابع المستوىمباركً عبده حسٌن فاطمه2340

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218485الخامس المستوى514087الرابع المستوىالجٌزانً محمد حمد فاطمه2341

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218486الخامس المستوى518039الرابع المستوىالزبٌدى مصلح حمدان فاطمه2342

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218487الخامس المستوى511246الرابع المستوىالجهنً احمد حمٌد فاطمه2343

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218488الخامس المستوى516583الرابع المستوىالصاعدي حمٌد دخٌل فاطمه2344

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218489الخامس المستوى514703الرابع المستوىالشهري عائض سعد فاطمه2345

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218490الخامس المستوى513074الرابع المستوىالقحطانً محمد سعد فاطمه2346

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218491الخامس المستوى511493الرابع المستوىالجعٌد ماطر سعود فاطمه2347

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218492الخامس المستوى512112الرابع المستوىالجهنً سلٌمان سلمان فاطمه2348

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة218493الخامس المستوى514175الرابع المستوىالزهرانً عطٌه صالح فاطمه2349

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218494الخامس المستوى517043الرابع المستوىالجهنً عٌاد صالح فاطمه2350

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218495الخامس المستوى516402الرابع المستوىمباركً طاهر صدٌق فاطمه2351

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة218496الخامس المستوى513744الرابع المستوىالشهري محمد ظافر فاطمه2352

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218497الخامس المستوى517964الرابع المستوىالصاعدي محمد بن عامر فاطمه2353

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218498الخامس المستوى517770الرابع المستوىالعنزي مطلق بن عائش فاطمه2354
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اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218499الخامس المستوى513769الرابع المستوىالزهرانً رٌحان بن عبدالرحمن فاطمه2355

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218500الخامس المستوى510679الرابع المستوىالعبٌدان صالح عبدالرحمن فاطمه2356

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218501الخامس المستوى514251الرابع المستوىالنعٌم محمد بن عبدالرحٌم فاطمه2357

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218502الخامس المستوى515249الرابع المستوىالنعٌم عبداللطٌف بن عبدالعزٌز فاطمه2358

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218503الخامس المستوى516381الرابع المستوىالحربً ذاكر عبٌد فاطمه2359

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218504الخامس المستوى512911الرابع المستوىالحربً زبار بن عسٌر فاطمه2360

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218505الخامس المستوى511462الرابع المستوىحمدي عبدهللا علً فاطمه2361

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218506الخامس المستوى514901الرابع المستوىزرٌر عالهللا علً فاطمه2362

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218507الخامس المستوى515264الرابع المستوىالسبٌعً الحمٌدي ابن فواز فاطمه2363

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218508الخامس المستوى517355الرابع المستوىالشٌخً ابراهٌم محمد فاطمه2364

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218509الخامس المستوى516975الرابع المستوىالزبٌدي علً بن محمد فاطمه2365

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218510الخامس المستوى514373الرابع المستوىعسٌري حسن محمد فاطمه2366

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218511الخامس المستوى514573الرابع المستوىالرشٌدي دهٌم محمد فاطمه2367

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218512الخامس المستوى514757الرابع المستوىالمحمادي عطٌه محمد فاطمه2368

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218513الخامس المستوى514671الرابع المستوىالسوٌدي موسى محمد فاطمه2369

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة218514الخامس المستوى511005الرابع المستوىالسلمً خضٌر معٌوض فاطمه2370

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218515الخامس المستوى517973الرابع المستوىالسلمً هامل نفٌع فاطمه2371

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218516الخامس المستوى536630الرابع المستوىالحنٌنً عاٌد بن هلٌل فاطمه2372

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218517الخامس المستوى515198الرابع المستوىمطري غوي ابراهٌم ٌحى فاطمه2373

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218518الخامس المستوى25892الرابع المستوىالعطوي مطلق بشٌر فالح2374

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218519الخامس المستوى532366الرابع المستوىالعنزي فالح موسى فالح2375

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218520الخامس المستوى515385الرابع المستوىالحربً سالم بن رشٌد فاهد2376
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218521الخامس المستوى512544الرابع المستوىالمزٌنً عاٌض بن احمد فاٌز2377

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218523الخامس المستوى518048الرابع المستوىالحربً دغٌمان باجد فاٌز2378

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218524الخامس المستوى530692الرابع المستوىالبلوي فرٌح بشٌر فاٌز2379

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218525الخامس المستوى508268الرابع المستوىالشمري روٌكد مبارك فاٌز2380

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218526الخامس المستوى530573الرابع المستوىالمطٌري علٌان بن ناصر فاٌز2381

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة218527الخامس المستوى514762الرابع المستوىعلٌانً سلٌمان نائف فاٌز2382

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218528الخامس المستوى511440الرابع المستوىالجهنى معوض باخت فاٌزه2383

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218529الخامس المستوى511383الرابع المستوىالترجمً مفلح سمران فاٌزه2384

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218530الخامس المستوى517319الرابع المستوىالمقاطً ركان بن طراد فاٌزه2385

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218531الخامس المستوى511426الرابع المستوىالحجوري سلمان عثمان فاٌزه2386

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218532الخامس المستوى515032الرابع المستوىالصبحً سلمان عناٌةهللا فاٌزه2387

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218533الخامس المستوى517119الرابع المستوىالرفاعً عاٌد محمد فاٌزه2388

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218534الخامس المستوى513867الرابع المستوىالشمري عشوي سعد فائز2389

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة218535الخامس المستوى514663الرابع المستوىالغامدي سعٌد ابن هللا غرم فائزه2390

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218536الخامس المستوى513159الرابع المستوىعسٌري سلٌمان احمد الدٌن فتح2391

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218537الخامس المستوى511280الرابع المستوىشن شٌن ماشون اٌوب فدوى2392

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218538الخامس المستوى57155الرابع المستوىالصبحً حامد سامً فراس2393

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218539الخامس المستوى53096الرابع المستوىالجحدلى رواد بن محمد فرح2394

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218540الخامس المستوى513207الرابع المستوىالصاعدي حمدان حمد فرحان2395

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218541الخامس المستوى13062الرابع المستوىالشهرانً فراج محمد فرحه2396

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218542الخامس المستوى515165الرابع المستوىالقحطانً سعٌد ابن محمد فرٌده2397

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218543الخامس المستوى514594الرابع المستوىالمطٌري نامً محٌا فرٌده2398
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218544الخامس المستوى517764الرابع المستوىالبٌشً حاضر علً فرٌزه2399

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218545الخامس المستوى514899الرابع المستوىالخلف علً ابراهٌم فضٌله2400

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة218546الخامس المستوى513310الرابع المستوىالغامدي سفر محمد فكره2401

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218547الخامس المستوى517637الرابع المستوىالقحطانً علً محمد فالح2402

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218548الخامس المستوى517323الرابع المستوىالرحٌلً حمود احمد فهد2403

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218549الخامس المستوى16748الرابع المستوىالدبٌخً حمد بن براهٌم بن فهد2404

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218550الخامس المستوى1264الرابع المستوىالحربً خلف بن عبدهللا بن فهد2405

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة218551الخامس المستوى508397الرابع المستوىالعنزي عبدالرحمن حجاب فهد2406

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218552الخامس المستوى535884الرابع المستوىالمري هادي بن حمد فهد2407

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218553الخامس المستوى4517الرابع المستوىالدغمانً عودة حمود فهد2408

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218554الخامس المستوى513417الرابع المستوىالفاٌدي محمد حمٌد فهد2409

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218555الخامس المستوى502038الرابع المستوىاالحمدي مازن حمٌدان فهد2410

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218556الخامس المستوى57486الرابع المستوىالصاعدي حمد خلف فهد2411

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218557الخامس المستوى8574الرابع المستوىالقحطانً نفال رجاء فهد2412

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218558الخامس المستوى12247الرابع المستوىالشهري محمد بن زاهر فهد2413

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218559الخامس المستوى511924الرابع المستوىالقحطانً علً سعٌد فهد2414

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218560الخامس المستوى12309الرابع المستوىالمالكً مطلق سلطان فهد2415

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218561الخامس المستوى513990الرابع المستوىالروقً وازن سلطان فهد2416

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218562الخامس المستوى519571الرابع المستوىسحاري حسٌن بن سلمان فهد2417

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218563الخامس المستوى12983الرابع المستوىالقدهً محمد بن سلٌمان فهد2418

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218564الخامس المستوى536520الرابع المستوىالمرزوق رجاء سلٌمان فهد2419

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218565الخامس المستوى536041الرابع المستوىالشمري شاٌم شالح فهد2420
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218566الخامس المستوى16487الرابع المستوىالعنزي غانم بن صالح فهد2421

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218567الخامس المستوى507983الرابع المستوىالحربً صالح صوٌلح فهد2422

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة218568الخامس المستوى513732الرابع المستوىالخمٌس عبدهللا عبدالرحمن فهد2423

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218569الخامس المستوى53900الرابع المستوىالحجٌلً عٌاش عبدالعزٌز فهد2424

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218570الخامس المستوى514715الرابع المستوىالبدرانً راشد بن عبدهللا فهد2425

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218571الخامس المستوى536095الرابع المستوىالضوٌان خالد عبدهللا فهد2426

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218572الخامس المستوى511444الرابع المستوىالمطٌري سعد عبدهللا فهد2427

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218573الخامس المستوى523179الرابع المستوىالعبٌدي محمد عبدهللا فهد2428

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218574الخامس المستوى509559الرابع المستوىالعنزي فهد عبٌد فهد2429

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218575الخامس المستوى531450الرابع المستوىالشمري سعد عسل فهد2430

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218576الخامس المستوى19904الرابع المستوىمحنشً علً عطٌه فهد2431

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218577الخامس المستوى17579الرابع المستوىالزهرانً احمد علً فهد2432

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة218578الخامس المستوى505645الرابع المستوىالشهري شاهر علً فهد2433

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218579الخامس المستوى509610الرابع المستوىالظفٌري لهمود عٌاده فهد2434

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218580الخامس المستوى517261الرابع المستوىالمطرفً سلمان عٌد فهد2435

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218581الخامس المستوى503593الرابع المستوىالمطٌري جمل بن غازي فهد2436

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218582الخامس المستوى517228الرابع المستوىالرشٌدي الفً فاٌز فهد2437

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218583الخامس المستوى506250الرابع المستوىالعنزي نابت فائز فهد2438

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218584الخامس المستوى6468الرابع المستوىالمطٌري محمد فهاد فهد2439

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218586الخامس المستوى53320الرابع المستوىالعوفً ربٌع فٌحان فهد2440

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218587الخامس المستوى522862الرابع المستوىنادر بن محمد متعب فهد2441

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218588الخامس المستوى516816الرابع المستوىخضٌر ادرٌس محمد فهد2442
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النماص بمحافظة التعلٌم إدارة218589الخامس المستوى1225الرابع المستوىالوادعً أحمد محمد فهد2443

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218590الخامس المستوى511039الرابع المستوىالقرنى حسن محمد فهد2444

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218591الخامس المستوى56333الرابع المستوىالشمري حمود محمد فهد2445

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة218592الخامس المستوى19879الرابع المستوىفضلون صالح محمد فهد2446

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218593الخامس المستوى513666الرابع المستوىالسوٌح عبدالرحمن محمد فهد2447

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218594الخامس المستوى506801الرابع المستوىالقرعاوي عبدهللا محمد فهد2448

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218595الخامس المستوى57335الرابع المستوىالثقفً عوٌض محمد فهد2449

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218596الخامس المستوى510099الرابع المستوىالبقمً فهد محمد فهد2450

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218597الخامس المستوى535758الرابع المستوىالحجٌلً ناشً مرزوق فهد2451

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218598الخامس المستوى9839الرابع المستوىالحسٌنً سعٌد مطٌع فهد2452

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218599الخامس المستوى11103الرابع المستوىالعنزي شطً مناور فهد2453

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218600الخامس المستوى502555الرابع المستوىدغرٌري محمد منصور فهد2454

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218601الخامس المستوى507426الرابع المستوىالعروي عواد موسى فهد2455

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة218602الخامس المستوى513538الرابع المستوىالثبٌتً محمد بن نهٌر فهد2456

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218603الخامس المستوى511860الرابع المستوىالرشٌدي لزام نوران فهد2457

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218604الخامس المستوى524122الرابع المستوىالحربً عبدالهادي بن بٌان فهدة2458

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218605الخامس المستوى512038الرابع المستوىالجارهللا عبدهللا جارهللا فهده2459

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218606الخامس المستوى511461الرابع المستوىالشمري عواد عبٌد فهٌده2460

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218607الخامس المستوى513222الرابع المستوىالرشٌدي عطاهللا بن سعٌد فهٌمه2461

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218608الخامس المستوى512576الرابع المستوىسفر عبدالرحمن بن عبدهللا فواد2462

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218609الخامس المستوى510650الرابع المستوىالغبٌوي دلٌم بن تركً فواز2463

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218610الخامس المستوى513079الرابع المستوىالغامدي حسٌن بن حمدان فواز2464
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الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة218611الخامس المستوى503633الرابع المستوىالمرشد مرشد عبدالرحمن فواز2465

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218612الخامس المستوى536506الرابع المستوىالشهرانً جارهللا علً فواز2466

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218613الخامس المستوى22010الرابع المستوىالعنزي مزلوه فرج فواز2467

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218614الخامس المستوى509895الرابع المستوىالبلوي فهٌد محمد فواز2468

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218615الخامس المستوى514895الرابع المستوىالجهنً مسعود حامد فوزٌه2469

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218616الخامس المستوى515113الرابع المستوىالحجوري حسن سالم فوزٌه2470

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218617الخامس المستوى520071الرابع المستوىالعنزي طلق سعد فوزٌه2471

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218618الخامس المستوى516145الرابع المستوىالصاعدي سلٌم سلٌمان فوزٌه2472

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218619الخامس المستوى514204الرابع المستوىالجهنً عٌد صالح فوزٌه2473

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218620الخامس المستوى511076الرابع المستوىالعمري رازح عاٌض فوزٌه2474

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218621الخامس المستوى517782الرابع المستوىالمطٌري كدٌمٌس عوٌد فوزٌه2475

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218622الخامس المستوى518137الرابع المستوىالرشٌدي نجاء ناجً فوزٌه2476

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218623الخامس المستوى529666الرابع المستوىالذبٌانى ربٌع حمد فؤاد2477

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218624الخامس المستوى503421الرابع المستوىالبسٌسً محمد بن علً فؤاد2478

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218625الخامس المستوى525428الرابع المستوىالبشري محمد بن ذوٌخ فٌحاء2479

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة218626الخامس المستوى8507الرابع المستوىحمد البن عٌسى بن محمد بن فٌصل2480

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218627الخامس المستوى522762الرابع المستوىالمطٌري سلمان تركً فٌصل2481

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة218628الخامس المستوى514184الرابع المستوىالزهرانً فٌصل جمعان فٌصل2482

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218629الخامس المستوى27788الرابع المستوىالحربً مقبل بن حمد فٌصل2483

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218630الخامس المستوى507089الرابع المستوىالكوٌكبً صادي خالد فٌصل2484

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة218631الخامس المستوى513648الرابع المستوىخمٌس آل محمد بن رشٌد فٌصل2485

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة218632الخامس المستوى16497الرابع المستوىالحارثً ناٌف زاٌد فٌصل2486
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الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218633الخامس المستوى529508الرابع المستوىالروٌلً زاقح سالم فٌصل2487

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218634الخامس المستوى536534الرابع المستوىالعتٌبً عبٌد سعود فٌصل2488

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218635الخامس المستوى16054الرابع المستوىالصاعدي فالح سعٌد فٌصل2489

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218636الخامس المستوى517988الرابع المستوىالثبٌتً عاٌض صالح فٌصل2490

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218637الخامس المستوى536448الرابع المستوىالسالمه علً صالح فٌصل2491

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218638الخامس المستوى531915الرابع المستوىالعمري محمد صالح فٌصل2492

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218639الخامس المستوى526202الرابع المستوىالخربوش عبداللة عبدالرحمن فٌصل2493

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218640الخامس المستوى514815الرابع المستوىالرشٌدي جمٌل عبدالعزٌز فٌصل2494

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218641الخامس المستوى505279الرابع المستوىالشهري حسن عبدهللا فٌصل2495

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218642الخامس المستوى12084الرابع المستوىالعنزي عٌد عبدى فٌصل2496

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218643الخامس المستوى507305الرابع المستوىالحربً عوٌض عبٌد فٌصل2497

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218644الخامس المستوى526630الرابع المستوىالحربً عطاهللا بن عطٌه فٌصل2498

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218645الخامس المستوى54192الرابع المستوىعسٌري الحسن علً فٌصل2499

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218646الخامس المستوى514226الرابع المستوىالعقاب عبدهللا بن فهد فٌصل2500

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218647الخامس المستوى12185الرابع المستوىعجٌان آل عبدهللا بن فهد فٌصل2501

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218648الخامس المستوى512361الرابع المستوىالحربً محمدسند بن فهد فٌصل2502

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218649الخامس المستوى53634الرابع المستوىالحربً محمدعلً فهد فٌصل2503

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218650الخامس المستوى31859الرابع المستوىالجهنى نجم مبروك فٌصل2504

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218651الخامس المستوى536280الرابع المستوىمشهور محمد بن محمد فٌصل2505

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218652الخامس المستوى54345الرابع المستوىالخطٌب سعود محمد فٌصل2506

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218653الخامس المستوى511885الرابع المستوىالشٌبان سلٌمان محمد فٌصل2507

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218654الخامس المستوى513934الرابع المستوىالعراجه عبدالرحمن محمد فٌصل2508
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218655الخامس المستوى503952الرابع المستوىالبواردي عبدالعزٌز محمد فٌصل2509

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218656الخامس المستوى536546الرابع المستوىألنفٌعً عصمان محمد فٌصل2510

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218657الخامس المستوى528273الرابع المستوىحادي ٌوسف محمد فٌصل2511

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218658الخامس المستوى513213الرابع المستوىالدوسري صالح بن مهنا فٌصل2512

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218659الخامس المستوى510001الرابع المستوىالصوالن حسن ابن محمد قاسم2513

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218660الخامس المستوى510047الرابع المستوىالحسن صالح بن محمد قاسم2514

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218661الخامس المستوى536497الرابع المستوىالهمامً سالم علً قاٌد2515

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218662الخامس المستوى510712الرابع المستوىالرحٌلً سعٌد بن سعد قمر2516

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218663الخامس المستوى514258الرابع المستوىالبالدي حمٌد بتاع قوت2517

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218664الخامس المستوى511420الرابع المستوىالسبعً مطاعن ٌحً كامله2518

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218665الخامس المستوى527238الرابع المستوىشٌخ محمدصالح عباس كرم2519

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218666الخامس المستوى505967الرابع المستوىالعنزي فرحان مسعد كرٌم2520

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218667الخامس المستوى510791الرابع المستوىابوزٌد ابراهٌم احمد كرٌمه2521

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218668الخامس المستوى513434الرابع المستوىالفهٌقً مصبح عواد كفا2522

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218670الخامس المستوى532378الرابع المستوىالعنزي عاقل ابراهٌم كمال2523

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218671الخامس المستوى511197الرابع المستوىاألمٌر علً ادرٌس كوثر2524

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218672الخامس المستوى518321الرابع المستوىالهوساوي محمد بن علً كوثر2525

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218673الخامس المستوى536371الرابع المستوىالشمري غالً حماد الف2526ً

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218674الخامس المستوى514806الرابع المستوىالملحم عبدهللا بن محمد بنت لطٌفه2527

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218675الخامس المستوى511844الرابع المستوىالغامدي مسفر خمٌس لطٌفه2528

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218676الخامس المستوى513517الرابع المستوىالشمري مخلف طرٌف لطٌفه2529

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218677الخامس المستوى516389الرابع المستوىالضمادي عبدالرزاق علً لطٌفه2530
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تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218678الخامس المستوى511557الرابع المستوىالسبٌعً حمد بن صالح بنت لمى2531

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218679الخامس المستوى513893الرابع المستوىخردالحضرمً سالم ابوبكر لمٌاء2532

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218680الخامس المستوى510961الرابع المستوىالعرٌفً فالح سعود لمٌاء2533

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218681الخامس المستوى516760الرابع المستوىالمعتق عبدهللا صالح لمٌاء2534

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218682الخامس المستوى511589الرابع المستوىالعضٌب محمد صالح لمٌاء2535

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218683الخامس المستوى511052الرابع المستوىالنوشان الحمٌدي عبدهللا لمٌاء2536

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218684الخامس المستوى513103الرابع المستوىالشدوخً عبدالمحسن عبدالرحمن لولوه2537

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218685الخامس المستوى514766الرابع المستوىالمظفر محمد بن عبداللطٌف لولوه2538

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218686الخامس المستوى513730الرابع المستوىسعٌد بن عبدالرحمن عبدهللا لولوه2539

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218687الخامس المستوى515659الرابع المستوىالغامدي علً حسن لٌلى2540

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة218688الخامس المستوى514217الرابع المستوىالمغذوي عطاءهللا سلٌمان لٌلى2541

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218689الخامس المستوى512701الرابع المستوىنهاري محمد بن عبدهللا لٌلى2542

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218690الخامس المستوى515154الرابع المستوىالنعٌضى مقبل عطٌوى لٌلى2543

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218691الخامس المستوى512634الرابع المستوىحدادي عبدهللا بن علً لٌلى2544

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218692الخامس المستوى515990الرابع المستوىالردادي مصلح علً لٌلى2545

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218693الخامس المستوى514637الرابع المستوىالعنزي صالح فرٌح لٌلى2546

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218694الخامس المستوى510775الرابع المستوىفقٌهً عبدهللا ٌحً لٌلى2547

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218695الخامس المستوى514531الرابع المستوىشراحٌلً حسٌن ابراهٌم لٌل2548ً

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218696الخامس المستوى511155الرابع المستوىالمطلق عبدهللا سلٌمان لٌل2549ً

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218697الخامس المستوى536231الرابع المستوىحوٌس احمد ابراهٌم ماجد2550

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218698الخامس المستوى501001الرابع المستوىالشهري عبدهللا ابراهٌم ماجد2551

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218699الخامس المستوى8852الرابع المستوىالزهرانً محمد ابراهٌم ماجد2552
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218700الخامس المستوى501362الرابع المستوىالزهرانً محمد بن راضً ماجد2553

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218701الخامس المستوى530655الرابع المستوىشٌبان حسٌن بن سلطان ماجد2554

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة218702الخامس المستوى516685الرابع المستوىالعوفً هللا دخٌل سلٌمان ماجد2555

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218703الخامس المستوى509561الرابع المستوىالرفاعى سوٌعد صالح ماجد2556

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218704الخامس المستوى517944الرابع المستوىالصاعدي عابد صالح ماجد2557

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة218705الخامس المستوى12447الرابع المستوىالمولد نوٌمً عاتق ماجد2558

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218706الخامس المستوى505702الرابع المستوىالحسٌنً مبروك بن عبدالعزٌز ماجد2559

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218707الخامس المستوى516081الرابع المستوىالعجالنً احمد عبدهللا ماجد2560

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218708الخامس المستوى22350الرابع المستوىعرٌشً احمد عبدهللا ماجد2561

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218709الخامس المستوى22494الرابع المستوىالجهنً سعٌد بن عبدهللا ماجد2562

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218710الخامس المستوى504769الرابع المستوىالعامري ابراهٌم علً ماجد2563

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218711الخامس المستوى510723الرابع المستوىالٌامً احمد علً ماجد2564

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218712الخامس المستوى506124الرابع المستوىعسٌري علً عمر ماجد2565

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218713الخامس المستوى7757الرابع المستوىالجهنى عابد عٌاش ماجد2566

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218714الخامس المستوى517558الرابع المستوىالمالكً عاٌد عٌضه ماجد2567

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218715الخامس المستوى519463الرابع المستوىالعوفً ربٌع فٌحان ماجد2568

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218716الخامس المستوى536553الرابع المستوىالشمري بطٌن فٌصل ماجد2569

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218717الخامس المستوى517442الرابع المستوىسالمً حسن بن محمد ماجد2570

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218718الخامس المستوى18270الرابع المستوىهزازي حسن محمد ماجد2571

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218719الخامس المستوى19924الرابع المستوىالعنزي سالم مشوح ماجد2572

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218720الخامس المستوى517401الرابع المستوىالعتٌبً حجٌالن بن هابس ماجد2573

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218721الخامس المستوى513455الرابع المستوىالشمري فلجً خشمان ماجده2574
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218722الخامس المستوى522216الرابع المستوىالجهنً عواد عبدهللا ماجده2575

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218723الخامس المستوى517999الرابع المستوىالسفري ابراهٌم علً ماجده2576

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218724الخامس المستوى517696الرابع المستوىالرفاعً عاٌد محمد ماجده2577

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218725الخامس المستوى513269الرابع المستوىالماجد محمد بن ناصر ماجده2578

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218726الخامس المستوى514767الرابع المستوىالشمري محمد عبدهللا مارٌه2579

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218727الخامس المستوى508629الرابع المستوىالجهنً هلٌل خضر مازن2580

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218728الخامس المستوى506742الرابع المستوىالقرشً عٌضه بن زامل مازن2581

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218729الخامس المستوى511687الرابع المستوىسالمً محمد عبده مازن2582

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218730الخامس المستوى53123الرابع المستوىالجدعانً ذاكر باخت مالك2583

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218731الخامس المستوى22133الرابع المستوىالبلوي سالم خلف مالك2584

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218732الخامس المستوى536244الرابع المستوىالحربً ناعم سعد مالك2585

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218733الخامس المستوى536148الرابع المستوىالحارثً قابل عطٌه ماهر2586

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218734الخامس المستوى503936الرابع المستوىالقرنً محمد بن علً ماهر2587

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218735الخامس المستوى517294الرابع المستوىالذبٌانً عٌد مسلم ماهر2588

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218736الخامس المستوى7974الرابع المستوىالشمري سعٌد طارب مبارك2589

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218737الخامس المستوى536151الرابع المستوىالعتٌبً هللا دخٌل عطاهللا مبارك2590

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة218738الخامس المستوى514563الرابع المستوىالدوسري مبارك بن ماجد مبارك2591

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218739الخامس المستوى515131الرابع المستوىالتوٌجري حمد محمد مبارك2592

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218740الخامس المستوى10979الرابع المستوىالدوسري مبارك محمد مبارك2593

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218741الخامس المستوى511934الرابع المستوىالدوسري مبارك محمد مبارك2594

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218742الخامس المستوى536239الرابع المستوىصغٌر مبارك مشعل مبارك2595

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218743الخامس المستوى505779الرابع المستوىالدوسري مبارك ناصر مبارك2596
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218744الخامس المستوى520244الرابع المستوىالجهنى عواد عبٌد مبروكه2597

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218745الخامس المستوى511273الرابع المستوىالخضاري محمد عبدهللا مترك2598

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218746الخامس المستوى536022الرابع المستوىالنوٌصر محمد بن جابر متعب2599

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218747الخامس المستوى18275الرابع المستوىالعطوي عبٌد زاٌد متعب2600

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218748الخامس المستوى536076الرابع المستوىالشهري عوٌظه بن عامر متعب2601

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218749الخامس المستوى517960الرابع المستوىالمحمدي دغٌمان عبدهللا متعب2602

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218750الخامس المستوى518702الرابع المستوىالحوٌطً عفنان ابن عطاهللا متعب2603

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة218751الخامس المستوى527768الرابع المستوىالحربً متعب علً متعب2604

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218752الخامس المستوى532197الرابع المستوىاللقمانً حمٌد بن مناور متعب2605

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة218753الخامس المستوى535964الرابع المستوىالعنزي دعٌع ناٌف متعب2606

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218754الخامس المستوى34768الرابع المستوىالمطٌري نافع نوٌفع متعب2607

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218755الخامس المستوى516491الرابع المستوىالشمري مهاوش عقٌل مثال2608

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218756الخامس المستوى532580الرابع المستوىالهاشم عبدهللا بن جواد مجتبى2609

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218757الخامس المستوى53588الرابع المستوىالجهنً حماد احمد مجدي2610

المكرمة مكة بمنطقة التعلٌم إدارة218758الخامس المستوى514458الرابع المستوىالسفٌانً زائد ساعد مجدي2611

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218759الخامس المستوى503639الرابع المستوىالسلمً مشخص عبدهللا مجدي2612

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218760الخامس المستوى7623الرابع المستوىالمغذوي مرزوق عوض مجدي2613

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218761الخامس المستوى511042الرابع المستوىالجهنً خضر بن سالم مجٌده2614

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218762الخامس المستوى517544الرابع المستوىالحربً شاهر ابراهٌم محاسن2615

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة218763الخامس المستوى509655الرابع المستوىالبقمً كهاف بن زبار محسن2616

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218764الخامس المستوى536540الرابع المستوىالحارثً محسن ناجً محسن2617

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218765الخامس المستوى515621الرابع المستوىغفورى صدٌق بن ابراهٌم محمد2618
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218766الخامس المستوى517207الرابع المستوىالتوٌجري محمد بن ابراهٌم محمد2619

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218767الخامس المستوى508847الرابع المستوىالحربً حٌدر ابراهٌم محمد2620

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218768الخامس المستوى513675الرابع المستوىالهاللً سعٌد ابراهٌم محمد2621

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218769الخامس المستوى17503الرابع المستوىالقحطانً عبدهللا ابن ٌحٌى ابن محمد2622

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218770الخامس المستوى14899الرابع المستوىالحمدى حمٌد بن احمد محمد2623

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218771الخامس المستوى48748الرابع المستوىالمرٌحل صالح بن احمد محمد2624

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218772الخامس المستوى514751الرابع المستوىمعٌنً محسن بن احمد محمد2625

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218773الخامس المستوى517553الرابع المستوىالعواد محمد بن احمد محمد2626

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218774الخامس المستوى54123الرابع المستوىالفٌفً سلمان احمد محمد2627

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218775الخامس المستوى510541الرابع المستوىالشٌخً شار احمد محمد2628

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218776الخامس المستوى513221الرابع المستوىالخنٌنً صالح احمد محمد2629

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة218777الخامس المستوى525991الرابع المستوىصبار صالح احمد محمد2630

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218778الخامس المستوى518993الرابع المستوىالعمري عسر احمد محمد2631

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218779الخامس المستوى502432الرابع المستوىالسٌد محمد احمد محمد2632

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218780الخامس المستوى44872الرابع المستوىالشٌخً محمد احمد محمد2633

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218781الخامس المستوى1484الرابع المستوىالقرنً محمد احمد محمد2634

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218782الخامس المستوى505824الرابع المستوىالمالكً محمد احمد محمد2635

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218783الخامس المستوى536447الرابع المستوىالهاللً محمد احمد محمد2636

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218784الخامس المستوى532241الرابع المستوىالشمرانً محمد أبوبكر محمد2637

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218785الخامس المستوى512034الرابع المستوىالفقٌه ابوصالح أحمد محمد2638

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218786الخامس المستوى515169الرابع المستوىالجهنً سٌٌفً بخٌت محمد2639

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218787الخامس المستوى515790الرابع المستوىالمطٌري صقٌر بخٌٌت محمد2640
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الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة218788الخامس المستوى516632الرابع المستوىالفهٌد محمد بداح محمد2641

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218789الخامس المستوى531490الرابع المستوىالمعاوي سعود بدٌع محمد2642

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218790الخامس المستوى536572الرابع المستوىالعمر سلٌمان براهٌم محمد2643

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218791الخامس المستوى12169الرابع المستوىمحمدسلٌم عباس بهاءالدٌن محمد2644

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218792الخامس المستوى509254الرابع المستوىالحربً سالم بهلول محمد2645

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218793الخامس المستوى43364الرابع المستوىالحارثً عبدهللا تركً محمد2646

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218794الخامس المستوى27140الرابع المستوىالعتٌبً علً ثوٌمر محمد2647

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218795الخامس المستوى536538الرابع المستوىعاتً حمد جبرٌل محمد2648

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218796الخامس المستوى512322الرابع المستوىالخالدي عبدالجبار بن جبٌر محمد2649

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218797الخامس المستوى509657الرابع المستوىالٌوسف علً بن جواد محمد2650

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218798الخامس المستوى506157الرابع المستوىالحربً عٌد حامد محمد2651

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218799الخامس المستوى504921الرابع المستوىالعنزي تركً حبٌب محمد2652

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218800الخامس المستوى505539الرابع المستوىالمغربً حسن محمد بن حسن محمد2653

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218801الخامس المستوى512082الرابع المستوىالربعً مرعً بن حسن محمد2654

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218802الخامس المستوى532502الرابع المستوىعسٌري جابر حسن محمد2655

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218803الخامس المستوى536543الرابع المستوىالحوٌطً سوٌلم حسن محمد2656

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218804الخامس المستوى508936الرابع المستوىالشهري محمد حسن محمد2657

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218805الخامس المستوى519431الرابع المستوىالشرٌف علً محمد حسن محمد2658

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218806الخامس المستوى18224الرابع المستوىالرشٌدي محٌسن حسن محمد2659

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218807الخامس المستوى513921الرابع المستوىسعٌدي ابراهٌم حسٌن محمد2660

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218808الخامس المستوى515947الرابع المستوىهجلس صالح بن حسٌن محمد2661

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218809الخامس المستوى53871الرابع المستوىالحربً علً حسٌن محمد2662
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المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218810الخامس المستوى519313الرابع المستوىالضوٌحً حسٌن حمد محمد2663

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218811الخامس المستوى535867الرابع المستوىالسحٌمً حمدان حمد محمد2664

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218812الخامس المستوى535682الرابع المستوىالعمٌري سوٌلم حمدان محمد2665

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218813الخامس المستوى19057الرابع المستوىالبلوي خشٌبان حمود محمد2666

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218814الخامس المستوى504493الرابع المستوىالعتٌبً صنهات حمود محمد2667

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218815الخامس المستوى511053الرابع المستوىالشمري قنٌفذ حمود محمد2668

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218816الخامس المستوى536676الرابع المستوىالحربً محمد بن خالد محمد2669

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218817الخامس المستوى509130الرابع المستوىالحازمً حسن خالد محمد2670

عنٌزة بمحافظة التعلٌم إدارة218818الخامس المستوى501971الرابع المستوىالجدعً عبدهللا خالد محمد2671

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218819الخامس المستوى530521الرابع المستوىالحربً رشدان بن خلٌف محمد2672

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة218820الخامس المستوى532951الرابع المستوىالرشٌدي خلٌفه خلٌف محمد2673

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218821الخامس المستوى522828الرابع المستوىالرشٌدي فرٌح خلٌف محمد2674

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218822الخامس المستوى511582الرابع المستوىالمحٌاوى عبدهللا داخل محمد2675

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218823الخامس المستوى536155الرابع المستوىالحارثً دخٌل دوخً محمد2676

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218824الخامس المستوى532712الرابع المستوىالشهري فاٌز رامس محمد2677

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218825الخامس المستوى519694الرابع المستوىالحربً عوٌض رباح محمد2678

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218826الخامس المستوى513025الرابع المستوىالعزامً مرزوق رزق محمد2679

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218827الخامس المستوى533161الرابع المستوىالحربً خمخٌم رغٌان محمد2680

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218828الخامس المستوى516371الرابع المستوىالعمري حسن سالم محمد2681

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218829الخامس المستوى507750الرابع المستوىالجهنى رجاءهللا سالم محمد2682

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218830الخامس المستوى519064الرابع المستوىغزوانً سلمان سالم محمد2683

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218831الخامس المستوى54481الرابع المستوىالجهنً سند سالم محمد2684
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218832الخامس المستوى501387الرابع المستوىالعطوي عشٌشان سالم محمد2685

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218833الخامس المستوى520045الرابع المستوىالقحطانً ظافر بن سعد محمد2686

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218834الخامس المستوى15259الرابع المستوىالهذلً سالم سعد محمد2687

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218835الخامس المستوى509245الرابع المستوىالحربً علً بن سعود محمد2688

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218836الخامس المستوى512807الرابع المستوىاالحمدي سعٌد محمد بن سعود محمد2689

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة218837الخامس المستوى54660الرابع المستوىالنفٌعً حامد سعود محمد2690

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218838الخامس المستوى515798الرابع المستوىالحربً سعد سعود محمد2691

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218839الخامس المستوى520715الرابع المستوىالمروانً عوده سعود محمد2692

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218840الخامس المستوى501637الرابع المستوىالعمري محمد ابن سعٌد محمد2693

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218841الخامس المستوى536635الرابع المستوىالشمرانً احمد سعٌد محمد2694

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218842الخامس المستوى510463الرابع المستوىالحارثى حمدان بن سعٌد محمد2695

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218843الخامس المستوى500449الرابع المستوىالشمالن محمد بن سعٌد محمد2696

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218844الخامس المستوى517910الرابع المستوىالقحطانً سٌف سعٌد محمد2697

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة218845الخامس المستوى508536الرابع المستوىالشهرانً محمد سعٌد محمد2698

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218846الخامس المستوى515349الرابع المستوىالشهري مغرم سعٌد محمد2699

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218847الخامس المستوى55200الرابع المستوىالبقمً عبدهللا سعٌدان محمد2700

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218848الخامس المستوى536079الرابع المستوىشكبان منٌس سلطان محمد2701

عنٌزة بمحافظة التعلٌم إدارة218849الخامس المستوى530656الرابع المستوىاألحمدي سعٌد سلمان محمد2702

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218850الخامس المستوى535909الرابع المستوىالروٌثى سلٌمان بن سلٌم محمد2703

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218851الخامس المستوى15660الرابع المستوىالجهنً محمد بن سلٌمان محمد2704

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218852الخامس المستوى536394الرابع المستوىالسلمً نامً بن سلٌمان محمد2705

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218853الخامس المستوى17228الرابع المستوىالبلوي سلٌم سلٌمان محمد2706
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218854الخامس المستوى14341الرابع المستوىالردادي صالح سلٌمان محمد2707

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218855الخامس المستوى29840الرابع المستوىالجابري ناشر سند محمد2708

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218856الخامس المستوى517200الرابع المستوىالشهرانً زاٌد بن سٌف محمد2709

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218857الخامس المستوى514962الرابع المستوىمطٌع آل علً شامً محمد2710

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218858الخامس المستوى513149الرابع المستوىالزهرانً سلطان بن شاٌق محمد2711

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218859الخامس المستوى506767الرابع المستوىالعامري علً شداد محمد2712

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218860الخامس المستوى516495الرابع المستوىالصبحى سلٌم شلٌان محمد2713

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218861الخامس المستوى517769الرابع المستوىالغشام عبدهللا بن صادق محمد2714

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218862الخامس المستوى53753الرابع المستوىالعنزي سعود بن صالح محمد2715

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218863الخامس المستوى510953الرابع المستوىرفاده سالم صالح محمد2716

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218864الخامس المستوى536352الرابع المستوىالحربً سفر صالح محمد2717

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218865الخامس المستوى512498الرابع المستوىالسلوم فهد صالح محمد2718

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218866الخامس المستوى511270الرابع المستوىالسٌف محمد صالح محمد2719

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218867الخامس المستوى507532الرابع المستوىالحربً صالح صالح محمد2720

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218868الخامس المستوى519748الرابع المستوىالجهنى غانم صالح محمد2721

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218869الخامس المستوى536359الرابع المستوىالسحٌمً مقبول صالح محمد2722

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218870الخامس المستوى530075الرابع المستوىالدوسري درعان بن صنهات محمد2723

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة218871الخامس المستوى536196الرابع المستوىالرٌفً محمود طارق محمد2724

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218872الخامس المستوى500345الرابع المستوىالحربً كنعان طماح محمد2725

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218873الخامس المستوى501428الرابع المستوىالجمٌلً مسٌعٌد طمٌهٌر محمد2726

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218874الخامس المستوى501284الرابع المستوىالشمري سحل ظاهر محمد2727

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218875الخامس المستوى505720الرابع المستوىالقرنً حمدان بن ظبعان محمد2728
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الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218876الخامس المستوى532316الرابع المستوىالشواف محمدحسن بن عادل محمد2729

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218877الخامس المستوى511127الرابع المستوىالرشٌدي عوض عاٌد محمد2730

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218878الخامس المستوى533062الرابع المستوىالشهرانً علً عاٌض محمد2731

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218879الخامس المستوى511622الرابع المستوىالحارثً محمد عاٌض محمد2732

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218880الخامس المستوى516985الرابع المستوىالسحٌمً مقبول عاٌض محمد2733

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218881الخامس المستوى57877الرابع المستوىالعرفج حسٌن بن عبداالله محمد2734

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218883الخامس المستوى510045الرابع المستوىالزهرانً احمد بن عبدالرحمن محمد2735

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218884الخامس المستوى519321الرابع المستوىالفلٌح حمد بن عبدالرحمن محمد2736

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218885الخامس المستوى514318الرابع المستوىالدغٌرى علً بن عبدالرحمن محمد2737

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218886الخامس المستوى536347الرابع المستوىالغباشً دروٌش عبدالرحمن محمد2738

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة218887الخامس المستوى527895الرابع المستوىالمحٌسن صالح عبدالرحمن محمد2739

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218888الخامس المستوى536443الرابع المستوىالتمٌمً علً عبدالرحمن محمد2740

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة218889الخامس المستوى529804الرابع المستوىعبدالحكٌم فتح عبدالرحمن محمد2741

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218890الخامس المستوى504981الرابع المستوىالربح علً بن عبدالرزاق محمد2742

العال بمحافظة التعلٌم إدارة218891الخامس المستوى519007الرابع المستوىالشرٌف احمد عبدالعزٌز محمد2743

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218892الخامس المستوى514138الرابع المستوىالغامدي جمعان بن عبدالعزٌز محمد2744

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة218893الخامس المستوى536088الرابع المستوىاالحمدي زٌد عبدالعزٌز محمد2745

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218894الخامس المستوى508051الرابع المستوىالٌحً سلٌمان بن عبداللطٌف محمد2746

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218895الخامس المستوى530500الرابع المستوىالفتوح ابراهٌم عبدهللا محمد2747

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218896الخامس المستوى514804الرابع المستوىالجهنً بخٌت عبدهللا محمد2748

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218897الخامس المستوى535982الرابع المستوىالغامدي احمد بن عبدهللا محمد2749

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218898الخامس المستوى532523الرابع المستوىعبٌد آل احمد بن عبدهللا محمد2750
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القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218899الخامس المستوى533348الرابع المستوىالمالكً سعٌد بن عبدهللا محمد2751

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218900الخامس المستوى531675الرابع المستوىالبلٌهً سلٌمان بن عبدهللا محمد2752

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218901الخامس المستوى513870الرابع المستوىالجطٌلً عبدالعزٌز بن عبدهللا محمد2753

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218902الخامس المستوى509687الرابع المستوىالدوسري محمد بن عبدهللا محمد2754

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218903الخامس المستوى54273الرابع المستوىالشهري محمد بن عبدهللا محمد2755

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218904الخامس المستوى529397الرابع المستوىالحربً ناٌر بن عبدهللا محمد2756

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218905الخامس المستوى505348الرابع المستوىالعلونً حامد عبدهللا محمد2757

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة218906الخامس المستوى57831الرابع المستوىعسٌري حبٌش عبدهللا محمد2758

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218907الخامس المستوى532050الرابع المستوىالصبحى رشٌد عبدهللا محمد2759

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة218908الخامس المستوى501206الرابع المستوىالجربوع سلٌمان عبدهللا محمد2760

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218909الخامس المستوى54198الرابع المستوىالبلوي عاٌض عبدهللا محمد2761

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218910الخامس المستوى11568الرابع المستوىاالسمري عبده عبدهللا محمد2762

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218911الخامس المستوى510660الرابع المستوىعسٌري علً عبدهللا محمد2763

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218912الخامس المستوى12391الرابع المستوىالخضٌر محمد عبدهللا محمد2764

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218913الخامس المستوى511835الرابع المستوىالحربً مشٌع عبدهللا محمد2765

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة218914الخامس المستوى510646الرابع المستوىنٌف آل هذال عبدهللا محمد2766

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218915الخامس المستوى532633الرابع المستوىشبٌط آل ٌحً عبدهللا محمد2767

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218916الخامس المستوى516738الرابع المستوىالعبدالعظٌم محمد بن عبدالمحسن محمد2768

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218917الخامس المستوى10546الرابع المستوىالعٌسى عبدالوهاب بن الحسٌن  عبدرب محمد2769

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218918الخامس المستوى516124الرابع المستوىالصائغ موسى بن النبً عبدرب محمد2770

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218919الخامس المستوى512457الرابع المستوىالقثامً صائل هللا عبٌد محمد2771

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218920الخامس المستوى519336الرابع المستوىالعوفً محمد عبٌد محمد2772
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218921الخامس المستوى526658الرابع المستوىالغامدي بخٌت بن عتٌق محمد2773

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة218922الخامس المستوى508706الرابع المستوىالسبٌعً هاٌف عجاب محمد2774

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218923الخامس المستوى535931الرابع المستوىالبارقً محمد عزالدٌن محمد2775

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218924الخامس المستوى536519الرابع المستوىعسٌري احمد علً محمد2776

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218925الخامس المستوى516029الرابع المستوىماطر احمد علً محمد2777

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218926الخامس المستوى535692الرابع المستوىرقٌه آل احمد بن علً محمد2778

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218927الخامس المستوى514366الرابع المستوىابوطالب حسن بن علً محمد2779

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218928الخامس المستوى511872الرابع المستوىداغر بن حسٌن بن علً محمد2780

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218929الخامس المستوى527176الرابع المستوىالحاجً عبدهللا بن علً محمد2781

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218930الخامس المستوى519083الرابع المستوىالشهرانً عوضه بن علً محمد2782

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218931الخامس المستوى536579الرابع المستوىخبرانً محمد بن علً محمد2783

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218932الخامس المستوى527725الرابع المستوىطوهري محمد بن علً محمد2784

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة218933الخامس المستوى505895الرابع المستوىالعمري سعٌد علً محمد2785

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218934الخامس المستوى514325الرابع المستوىالٌحً عبدهللا علً محمد2786

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218935الخامس المستوى536036الرابع المستوىمدخلً عواجً علً محمد2787

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة218936الخامس المستوى500953الرابع المستوىالرمٌحً محمد علً محمد2788

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218937الخامس المستوى532311الرابع المستوىالشهري محمد علً محمد2789

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة218938الخامس المستوى514838الرابع المستوىعٌاشى موسى علً محمد2790

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218939الخامس المستوى526772الرابع المستوىالحربً هدٌبان علً محمد2791

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218940الخامس المستوى536471الرابع المستوىالحارثً احمد عوض محمد2792

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218941الخامس المستوى536483الرابع المستوىالهمامً عبداللة عوض محمد2793

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة218943الخامس المستوى535775الرابع المستوىالعمري محمد عوض محمد2794
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جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218944الخامس المستوى527051الرابع المستوىالعٌسً عوض بن عوضه محمد2795

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218945الخامس المستوى12316الرابع المستوىالعنزي جروان عوٌد محمد2796

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218946الخامس المستوى500208الرابع المستوىبوردحه فهد بن عٌد محمد2797

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218947الخامس المستوى21821الرابع المستوىالعنزي حمد عٌد محمد2798

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218948الخامس المستوى514144الرابع المستوىالمطٌري صلٌمٌك عٌد محمد2799

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218949الخامس المستوى14600الرابع المستوىالحسٌنً نافع عٌد محمد2800

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة218950الخامس المستوى517147الرابع المستوىشامً الدٌن فتح عٌسى محمد2801

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218951الخامس المستوى54627الرابع المستوىالسالمً فوران بن غازي محمد2802

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة218952الخامس المستوى501831الرابع المستوىالحربً مطلق غازي محمد2803

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218953الخامس المستوى504013الرابع المستوىالعماري محمد غالب محمد2804

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة218954الخامس المستوى6862الرابع المستوىالعسبلً عبدالرحمن فاٌز محمد2805

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218955الخامس المستوى528591الرابع المستوىالعبدالمنعم محمد فرٌح محمد2806

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218956الخامس المستوى17621الرابع المستوىالرحٌلً محمد بن فهد محمد2807

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218957الخامس المستوى504208الرابع المستوىالشقٌر عبدالعزٌز فهد محمد2808

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة218958الخامس المستوى500540الرابع المستوىالثقفً عبدهللا فهد محمد2809

عنٌزة بمحافظة التعلٌم إدارة218959الخامس المستوى53621الرابع المستوىالروٌشد محمد فهد محمد2810

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218960الخامس المستوى510797الرابع المستوىالشمري حماد فهٌد محمد2811

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218961الخامس المستوى509204الرابع المستوىالمطٌري محمد فٌحان محمد2812

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218962الخامس المستوى504998الرابع المستوىاالنصاري عابد بن فٌصل محمد2813

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218963الخامس المستوى517305الرابع المستوىالمطٌري محمد الفً محمد2814

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218964الخامس المستوى506660الرابع المستوىالدوسري ناصر مبارك محمد2815

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218965الخامس المستوى519127الرابع المستوىمشاري عبده محسن محمد2816
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الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة218966الخامس المستوى39565الرابع المستوىالدوسري لمع بن محٌاء محمد2817

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218967الخامس المستوى532982الرابع المستوىالعمري سلمان مرعً محمد2818

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218969الخامس المستوى535833الرابع المستوىالسحٌمً عوٌمر مسعد محمد2819

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218970الخامس المستوى509160الرابع المستوىالقحطانً حمد بن مسفر محمد2820

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218971الخامس المستوى505007الرابع المستوىمرعً سعٌد مشبب محمد2821

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218972الخامس المستوى532309الرابع المستوىالبراهٌم عبدهللا بن معتوق محمد2822

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218973الخامس المستوى57562الرابع المستوىالثقفً محمد معٌض محمد2823

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218974الخامس المستوى508154الرابع المستوىالدوسري بادي مفرج محمد2824

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة218975الخامس المستوى533355الرابع المستوىالحربً عبٌد بن مقبول محمد2825

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة218977الخامس المستوى53343الرابع المستوىالسلمً زٌاد بن مقٌبل محمد2826

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة218978الخامس المستوى502828الرابع المستوىالشمري حزاب ملوح محمد2827

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة218980الخامس المستوى536301الرابع المستوىالعتٌبً زبن منصور محمد2828

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة218981الخامس المستوى511050الرابع المستوىسمٌر علً منصور محمد2829

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة218982الخامس المستوى509781الرابع المستوىالحناكً صالح منٌع محمد2830

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218983الخامس المستوى532464الرابع المستوىذباب عٌسى موسى محمد2831

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218984الخامس المستوى536482الرابع المستوىالحازمً محمد موسى محمد2832

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218985الخامس المستوى530833الرابع المستوىكرٌري ٌحً موسى محمد2833

جدة بمحافظة التعلٌم إدارة218987الخامس المستوى536307الرابع المستوىالسهلً محمد بن ناصر محمد2834

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218988الخامس المستوى511536الرابع المستوىالهوٌش محمد ناصر محمد2835

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218989الخامس المستوى507721الرابع المستوىالحربً فهد بن نداء محمد2836

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة218990الخامس المستوى26207الرابع المستوىالسلمً ناجم بن نوٌجم محمد2837

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218991الخامس المستوى507336الرابع المستوىالمخلفً مارق هادي محمد2838
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218992الخامس المستوى52931الرابع المستوىالحربً عاٌض هلٌل محمد2839

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة218993الخامس المستوى57999الرابع المستوىزغلول ابراهٌم ٌحً محمد2840

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة218994الخامس المستوى535966الرابع المستوىٌتٌمً سحارى ٌحً محمد2841

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة218995الخامس المستوى528516الرابع المستوىمعوض آل محمد ٌحً محمد2842

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة218996الخامس المستوى517164الرابع المستوىالتركً أسماعٌل ٌحٌى محمد2843

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة218997الخامس المستوى512487الرابع المستوىالعتٌق ناصر ٌحٌى محمد2844

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة218998الخامس المستوى503365الرابع المستوىالسعٌد محمد بن ٌوسف محمد2845

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة218999الخامس المستوى515277الرابع المستوىابوبكر سنوسً ابراهٌم محمود2846

البكٌرٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219000الخامس المستوى503269الرابع المستوىبدوي محمود حمزه محمود2847

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219002الخامس المستوى55552الرابع المستوىالعطوي سالمه عوده محمود2848

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219003الخامس المستوى515021الرابع المستوىالحوٌطً محمد بن عٌد محمود2849

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219004الخامس المستوى510999الرابع المستوىالمالكً سالم محمد محمود2850

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219005الخامس المستوى515236الرابع المستوىالجهنى هضٌبان حمد محموده2851

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219006الخامس المستوى536510الرابع المستوىحمزي محمد حسن مختار2852

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219007الخامس المستوى506112الرابع المستوىالسبٌعً مدغم ابن مطلق مدغم2853

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219008الخامس المستوى530023الرابع المستوىالشمري مذود محمد مذود2854

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219009الخامس المستوى517989الرابع المستوىالغامدي صالح احمد مرام2855

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219010الخامس المستوى536621الرابع المستوىالوافى قابل حامد مرام2856

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219011الخامس المستوى511409الرابع المستوىالمحمادى حمدان بن حمد مرام2857

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219012الخامس المستوى515987الرابع المستوىالشمري هلٌل رجاء مرام2858

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219013الخامس المستوى515890الرابع المستوىالعتٌبً محمد سلمان مرام2859

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة219014الخامس المستوى518164الرابع المستوىالدوسري محمد شبٌب مرام2860
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عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219015الخامس المستوى519886الرابع المستوىالجلٌفً ابراهٌم صالح مرام2861

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة219016الخامس المستوى511474الرابع المستوىالسنانى محمد صالح مرام2862

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219017الخامس المستوى513847الرابع المستوىالضوٌحً ناصر صالح مرام2863

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219018الخامس المستوى513667الرابع المستوىاألحمدي سعد عبدالعزٌز مرام2864

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219019الخامس المستوى515716الرابع المستوىالٌامً مبروك بن علً مرام2865

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219020الخامس المستوى517445الرابع المستوىالمحمدي فرحان مرزوق مرام2866

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219021الخامس المستوى511141الرابع المستوىالحربً شرٌد مسلم مرام2867

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219022الخامس المستوى513303الرابع المستوىالعبٌد علً بن حسٌن مرتض2868ً

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة219023الخامس المستوى513512الرابع المستوىالحربً حسٌن خلف مرزوق2869

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219024الخامس المستوى512098الرابع المستوىالقبعً علً سعود مرزوق2870

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219025الخامس المستوى519864الرابع المستوىالحربً بعٌجان بن ذاكر مرزوقه2871

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219026الخامس المستوى510858الرابع المستوىالغامدي غرسان ابن هللا غرم مرفت2872

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219028الخامس المستوى536143الرابع المستوىالمخلفً حزام بن عبدهللا مروان2873

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219029الخامس المستوى56898الرابع المستوىالغامدي علً محمد مروان2874

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219030الخامس المستوى527969الرابع المستوىالبلوي عواد محمد مروان2875

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219031الخامس المستوى510798الرابع المستوىالجهنً محمد احمد مروه2876

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219032الخامس المستوى520127الرابع المستوىشعٌب موسى بشٌر مروه2877

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219033الخامس المستوى511176الرابع المستوىخطٌب محمد عبدالرحمن مروه2878

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219034الخامس المستوى510966الرابع المستوىالحربً عوٌض بن علً مروى2879

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219035الخامس المستوى517704الرابع المستوىمجرشً محمد احمد مرٌم2880

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219036الخامس المستوى511182الرابع المستوىالسالم علً بن صالح بنت مرٌم2881

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219037الخامس المستوى516976الرابع المستوىالعٌد عبدالرحمن بن محمد بنت مرٌم2882
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الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219038الخامس المستوى512314الرابع المستوىالقحطانً علً حسٌن مرٌم2883

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219039الخامس المستوى519048الرابع المستوىالجهنً حمد حمود مرٌم2884

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219040الخامس المستوى514011الرابع المستوىصمٌلً علً حمود مرٌم2885

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219041الخامس المستوى515476الرابع المستوىالسفٌانً ردود دغٌثر مرٌم2886

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219042الخامس المستوى515736الرابع المستوىالعنقري فرٌح دهام مرٌم2887

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219043الخامس المستوى523223الرابع المستوىالعنزي ابدٌوي ساٌر مرٌم2888

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219044الخامس المستوى517709الرابع المستوىالطوٌرقً عبدالملك سرحان مرٌم2889

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219045الخامس المستوى522753الرابع المستوىالحربً علً سعود مرٌم2890

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219046الخامس المستوى511314الرابع المستوىالزهرانً عطٌه سعٌد مرٌم2891

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219047الخامس المستوى515807الرابع المستوىالطٌار محمد بن صالح مرٌم2892

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة219048الخامس المستوى536645الرابع المستوىالحرٌبً طالل صالح مرٌم2893

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219049الخامس المستوى515202الرابع المستوىالبقعاوي عبدهللا صالح مرٌم2894

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219050الخامس المستوى513139الرابع المستوىالقرنً محمد ظافر مرٌم2895

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219051الخامس المستوى4346الرابع المستوىالزهرانً سعٌد عبدالقادر مرٌم2896

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219052الخامس المستوى512003الرابع المستوىبغدادي احمد بن عبدالكرٌم مرٌم2897

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219053الخامس المستوى511611الرابع المستوىالحربً شلوه عبدهللا مرٌم2898

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219054الخامس المستوى510829الرابع المستوىالدوسري مبارك عبدهللا مرٌم2899

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219055الخامس المستوى515955الرابع المستوىحكمً احمد عبده مرٌم2900

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219056الخامس المستوى519420الرابع المستوىخرمً محمد بن علً مرٌم2901

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219057الخامس المستوى18552الرابع المستوىاللقمانً ملفً بن علً مرٌم2902

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219058الخامس المستوى511412الرابع المستوىالصاعدي هللا رجاء علً مرٌم2903

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219059الخامس المستوى519324الرابع المستوىالمطٌري هالل فالح مرٌم2904
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219060الخامس المستوى514433الرابع المستوىالمغذوي الرثٌع محمد مرٌم2905

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219061الخامس المستوى513175الرابع المستوىالخطٌب احمد بن محمد مرٌم2906

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219062الخامس المستوى515940الرابع المستوىالكلٌب مسعد بن محمد مرٌم2907

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219063الخامس المستوى518090الرابع المستوىخبرانً حسٌن محمد مرٌم2908

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219064الخامس المستوى514934الرابع المستوىالجهنً مسفر محمد مرٌم2909

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219065الخامس المستوى515112الرابع المستوىالبلوي عاٌض بن مرزوق مرٌم2910

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219066الخامس المستوى518091الرابع المستوىالخثعمً غرم بن مسفر مرٌم2911

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219067الخامس المستوى517163الرابع المستوىالعتٌبً مطلق بن معجب مرٌم2912

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219068الخامس المستوى512151الرابع المستوىابوالزواٌد احمد ناصر مرٌم2913

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219069الخامس المستوى511754الرابع المستوىالعلونى مبارك ناٌر مرٌم2914

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219070الخامس المستوى513866الرابع المستوىالسبٌعً حسن بن ذٌاب مزنه2915

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219071الخامس المستوى513342الرابع المستوىالمرزوقً حبٌلٌص بن عاٌض مزنه2916

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219072الخامس المستوى518022الرابع المستوىالنفاعً ستر بن مهدي مزنه2917

المكرمة مكة بمنطقة التعلٌم إدارة219073الخامس المستوى513027الرابع المستوىالسبٌعً ظافر ناصر مزنه2918

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219074الخامس المستوى513040الرابع المستوىالسهٌمً زٌدي بن احمد مزهر2919

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219075الخامس المستوى516218الرابع المستوىالجهنً سلٌم بخٌت مزون2920

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219076الخامس المستوى513387الرابع المستوىالحربً حماد عاٌد مزٌنه2921

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219077الخامس المستوى15202الرابع المستوىالحربً سعد بن سعدي مساعد2922

المنورة المدٌنة بمنطقة التعلٌم إدارة219078الخامس المستوى505598الرابع المستوىالمرشدي عبدالمحسن ناصر مساعد2923

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219079الخامس المستوى517227الرابع المستوىالمجنونً فرج عطٌه مسعده2924

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219080الخامس المستوى54987الرابع المستوىالعزى مسعود محمد مسعود2925

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219081الخامس المستوى512214الرابع المستوىالمالكً سلمان بن ٌحً مسعود2926
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الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219082الخامس المستوى40268الرابع المستوىالقرنً مسفر احمد مسفر2927

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219083الخامس المستوى509693الرابع المستوىالخثعمً ظافر عوض مسفر2928

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219084الخامس المستوى536123الرابع المستوىالهاللً مسفر بن محمد مسفر2929

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219085الخامس المستوى509367الرابع المستوىالحربً عبٌد مشعل مسفر2930

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219086الخامس المستوى513679الرابع المستوىالعتٌبً ناصر مطلق مسلط2931

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة219087الخامس المستوى505868الرابع المستوىالسمٌري معتوق بن صالح مشاري2932

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219088الخامس المستوى529478الرابع المستوىالحنٌنً سعود هللا ضٌف مشاري2933

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219089الخامس المستوى16683الرابع المستوىالعنزي خمخٌم بن عبدالرحمن مشاري2934

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219090الخامس المستوى508764الرابع المستوىالجباره راشد بن عبدالعزٌز مشاري2935

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219091الخامس المستوى536346الرابع المستوىالحربً عرٌفج عبٌد مشاري2936

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219092الخامس المستوى54178الرابع المستوىالسلمى عطٌه بن علٌان مشاري2937

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219093الخامس المستوى514784الرابع المستوىالحوٌطً عٌد عوده مشاري2938

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة219094الخامس المستوى510147الرابع المستوىالشٌبانً مجري مفلح مشاري2939

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219095الخامس المستوى514296الرابع المستوىبدور احمد بن جمٌل مشاعل2940

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219096الخامس المستوى519663الرابع المستوىالحربً فهد سعود مشاعل2941

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219097الخامس المستوى513869الرابع المستوىاالحمدي مسعد سعود مشاعل2942

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219098الخامس المستوى514906الرابع المستوىالنعٌم عبدالعزٌز بن عبدالرحمن مشاعل2943

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219099الخامس المستوى513341الرابع المستوىالٌاسً محمد عبدالرحمن مشاعل2944

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219100الخامس المستوى515144الرابع المستوىالحربً محمد بن عبٌد مشاعل2945

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219101الخامس المستوى515076الرابع المستوىالسمٌرى عاٌد محمد مشاعل2946

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219102الخامس المستوى7603الرابع المستوىالقحطانً علً بن محمد بن مشبب2947

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219103الخامس المستوى517939الرابع المستوىبطٌش شحات محمد مشته2948ً
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الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219104الخامس المستوى13284الرابع المستوىالحربً حضٌرم بن مبارك بن مشعان2949

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219105الخامس المستوى526101الرابع المستوىالحمدان محمد ابراهٌم مشعل2950

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219106الخامس المستوى53617الرابع المستوىالزٌادي محمد بن بادي مشعل2951

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219107الخامس المستوى53106الرابع المستوىالروٌلً شرٌده خالد مشعل2952

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219108الخامس المستوى53163الرابع المستوىالحربً ابراهٌم شفق مشعل2953

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة219109الخامس المستوى506574الرابع المستوىالمنتشري عبٌدهللا بن صالح مشعل2954

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219110الخامس المستوى509598الرابع المستوىالمقرى سعد عبدهللا مشعل2955

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219111الخامس المستوى527333الرابع المستوىالحربً الفً بن على مشعل2956

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219112الخامس المستوى514726الرابع المستوىالحربً حمود بن قاعد مشعل2957

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219113الخامس المستوى502101الرابع المستوىالرموثً حمٌد محمد مشعل2958

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة219114الخامس المستوى536366الرابع المستوىالحربً عٌد مساعد مشعل2959

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219115الخامس المستوى536176الرابع المستوىالشمري مطلق مسلم مشعل2960

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219116الخامس المستوى23802الرابع المستوىالجهنً خلٌل ناجً مشعل2961

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219117الخامس المستوى509827الرابع المستوىقرٌشان آل سعٌد ٌحً مشعل2962

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219118الخامس المستوى510120الرابع المستوىالشامانً خلف احمد مصطفى2963

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219119الخامس المستوى17998الرابع المستوىالمداح احمد بن سامً مصطفى2964

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219120الخامس المستوى517869الرابع المستوىسالم آل جعفر بن عبدهللا مصطفى2965

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219121الخامس المستوى13704الرابع المستوىعكور محمد بن علً مصطفى2966

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219122الخامس المستوى532856الرابع المستوىالحربً غازي بن غوٌزي مصعب2967

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219123الخامس المستوى532488الرابع المستوىالصالح حمد محمد مصعب2968

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219124الخامس المستوى514358الرابع المستوىالرقٌعً احمد صالح مصلحه2969

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219125الخامس المستوى42986الرابع المستوىالسبٌعً مضحً بن مسعود مضح2970ً
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تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219126الخامس المستوى536060الرابع المستوىالبلوي محمد بن فالح بن مطر2971

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219127الخامس المستوى17001الرابع المستوىالحمدي محمد سلٌم مطلق2972

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219128الخامس المستوى536167الرابع المستوىالفارس عثمان بن ابراهٌم معاذ2973

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219129الخامس المستوى515989الرابع المستوىالقرٌشى علً ابراهٌم معاذ2974

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219130الخامس المستوى516683الرابع المستوىالعماري مبارك حسن معاذ2975

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219131الخامس المستوى526172الرابع المستوىالتوٌجري محمد صالح معاذ2976

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219132الخامس المستوى531354الرابع المستوىالقدسً محمدامٌن صالح معاذ2977

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219133الخامس المستوى519750الرابع المستوىالبشري شدٌد بن عبدهللا معاذ2978

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219134الخامس المستوى512111الرابع المستوىالنعمً محمد بن عبدهللا معاذ2979

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219135الخامس المستوى515710الرابع المستوىزٌنً هللا دخٌل بن عدنان معاذ2980

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219136الخامس المستوى510006الرابع المستوىالشمرانً حنش علً معاذ2981

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219137الخامس المستوى53464الرابع المستوىالكبٌر عبدهللا علً معاذ2982

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219138الخامس المستوى512715الرابع المستوىالشهري عبدهللا فاٌز معاذ2983

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219139الخامس المستوى535923الرابع المستوىالسدٌري علً محمد معاذ2984

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة219140الخامس المستوى533345الرابع المستوىالجهنً سلمان علٌثه معتاد2985

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219141الخامس المستوى536302الرابع المستوىالمرٌفً علً حسن معدي2986

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219142الخامس المستوى510121الرابع المستوىالعازمً مبروك بن فضً معلث2987

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219143الخامس المستوى511381الرابع المستوىالمطٌري مرشود بن علً مفرح2988

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219144الخامس المستوى536440الرابع المستوىعجٌبً عثمان بن ٌحً مفرح2989

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219145الخامس المستوى513706الرابع المستوىالعطوى هوٌمل سلٌمان مفوز2990

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219146الخامس المستوى522178الرابع المستوىالمطٌري مرزوق بن عبدالمحسن مقبل2991

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219147الخامس المستوى516066الرابع المستوىالسبٌعً عبدهللا بن مطلق مقبوله2992
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219148الخامس المستوى7876الرابع المستوىالحاسري محمد عاٌض مقرن2993

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219149الخامس المستوى511590الرابع المستوىالجهنً صالح ابن حسن مالك2994

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219150الخامس المستوى519547الرابع المستوىالحربً محمد بن عبدالرحمن مالك2995

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219151الخامس المستوى520011الرابع المستوىاالحمدي مبروك علً مالك2996

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219152الخامس المستوى510435الرابع المستوىالحربً صالح بن فالح ملف2997ً

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219153الخامس المستوى520261الرابع المستوىالثبٌتً محمد ساعد ممدوح2998

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219154الخامس المستوى514848الرابع المستوىالحربً فالح سعد ممدوح2999

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219155الخامس المستوى530785الرابع المستوىالشمري عبدالمحسن سعود ممدوح3000

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219156الخامس المستوى509069الرابع المستوىالحارثً حامد مشرف ممدوح3001

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219157الخامس المستوى506060الرابع المستوىالحربً عوض بن ناٌف ممدوح3002

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219158الخامس المستوى536285الرابع المستوىالدوسري مناحً بن محمد مناح3003ً

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219159الخامس المستوى512584الرابع المستوىالمشٌقح محمد سلٌمان منار3004

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219160الخامس المستوى536618الرابع المستوىالزهرانى على احمد منال3005

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219161الخامس المستوى514451الرابع المستوىحدادي علً بن جبرٌل منال3006

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة219162الخامس المستوى514088الرابع المستوىالرفاعً سعٌد حامد منال3007

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219163الخامس المستوى513964الرابع المستوىالرشٌدي غازي حامد منال3008

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219164الخامس المستوى513991الرابع المستوىالبقمً محمد حدري منال3009

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219165الخامس المستوى512074الرابع المستوىالمالكً محمد حمٌدي منال3010

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219166الخامس المستوى515930الرابع المستوىالٌامى منصر بن سالم منال3011

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219167الخامس المستوى516768الرابع المستوىالحازمً مرزوق سالم منال3012

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219168الخامس المستوى519082الرابع المستوىالمطٌري طالع سعود منال3013

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219169الخامس المستوى515788الرابع المستوىالقرنً على سعٌٌد منال3014
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219170الخامس المستوى518005الرابع المستوىالمروانى هللا عتٌق عامر منال3015

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219171الخامس المستوى515029الرابع المستوىالحارثً طالع عبدالعزٌز منال3016

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219172الخامس المستوى511479الرابع المستوىشهٌل بن احمد عبدهللا منال3017

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219173الخامس المستوى514021الرابع المستوىالمطٌري مرشد عبدهللا منال3018

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219175الخامس المستوى516507الرابع المستوىالدوسري مفرج عنان منال3019

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة219176الخامس المستوى536646الرابع المستوىالدوشً موسى بن عٌسى منال3020

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219177الخامس المستوى517633الرابع المستوىالجهنً مهنا بن الفً منال3021

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219178الخامس المستوى512661الرابع المستوىالعنزي حمدان ماضً منال3022

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219179الخامس المستوى519687الرابع المستوىالجهنً حامد محمد منال3023

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219180الخامس المستوى516120الرابع المستوىالعوفً حضٌض محمد منال3024

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219181الخامس المستوى516341الرابع المستوىالمالكً سعٌد محمد منال3025

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219182الخامس المستوى513393الرابع المستوىالجعٌد سلمان معٌوض منال3026

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219183الخامس المستوى516400الرابع المستوىالروٌلً شبال مهجع منال3027

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219184الخامس المستوى517554الرابع المستوىالحماد عبدهللا بن ابراهٌم مناهل3028

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219185الخامس المستوى511120الرابع المستوىالشمري سعود بن فهد مناهل3029

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219186الخامس المستوى514699الرابع المستوىالطرباق هللا عبد محمد مناهل3030

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219187الخامس المستوى516530الرابع المستوىالحسن ٌوسف بن عبدالمحسن منتظر3031

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219188الخامس المستوى515521الرابع المستوىالبراك منصور براهٌم منصور3032

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219189الخامس المستوى9044الرابع المستوىالسبٌعً منصور زٌد منصور3033

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219190الخامس المستوى535618الرابع المستوىالغرٌس ٌوسف عبدالعزٌز منصور3034

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219191الخامس المستوى529741الرابع المستوىالحربً عوض بن مرزوق منصور3035

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة219192الخامس المستوى53932الرابع المستوىالثبٌتً مفلح بن نامً منصور3036




164 من 138 صفحة






بيان بأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين للستوى الخامس

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة  الوظيفة رقمإليه المنقول المستوىالوظيفة رقمالحالي المستوىكامل االسمم

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219193الخامس المستوى16024الرابع المستوىالعوفً حمدان بن نغٌمش منصور3037

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219194الخامس المستوى512437الرابع المستوىالروٌلً عوض متعب منصوره3038

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219195الخامس المستوى516702الرابع المستوىالحربً خضر بن احمد منى3039

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219196الخامس المستوى515693الرابع المستوىالغامدي سعٌد احمد منى3040

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219197الخامس المستوى521896الرابع المستوىالغامدي عبدالهادي احمد منى3041

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219198الخامس المستوى516536الرابع المستوىشكر محمد احمد منى3042

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219199الخامس المستوى515931الرابع المستوىالدخٌل عبدالرحمن جارهلل منى3043

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219200الخامس المستوى517719الرابع المستوىالخلف على حسن منى3044

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219201الخامس المستوى516314الرابع المستوىصمٌلً عبدهللا بن حسٌن منى3045

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219202الخامس المستوى511365الرابع المستوىالهذلى شاكر حمٌد منى3046

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219203الخامس المستوى515466الرابع المستوىاللقمانً مسلم بن سلٌمان منى3047

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219204الخامس المستوى511960الرابع المستوىالحربً ذعار سلٌمان منى3048

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219205الخامس المستوى514933الرابع المستوىالجهنً عٌد سلٌمان منى3049

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219206الخامس المستوى519008الرابع المستوىالغامدي احمد صالح منى3050

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219207الخامس المستوى511482الرابع المستوىالعلونً عمر صالح منى3051

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219208الخامس المستوى512133الرابع المستوىالموٌنع علً عبدالعزٌز منى3052

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219209الخامس المستوى519006الرابع المستوىالغامدي سعٌد ابن علً منى3053

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219210الخامس المستوى512665الرابع المستوىالحلٌو حسن بن علً منى3054

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة219211الخامس المستوى517876الرابع المستوىالقثامً محمد عوض منى3055

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219212الخامس المستوى511858الرابع المستوىالقحطانً محمد عون منى3056

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219213الخامس المستوى515099الرابع المستوىالعنزي غالً مبارك منى3057

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219214الخامس المستوى517070الرابع المستوىالسنانى الفى متروك منى3058
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القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219215الخامس المستوى519854الرابع المستوىالمطٌري مزٌد بن محمد منى3059

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219216الخامس المستوى510876الرابع المستوىالغامدي سعد محمد منى3060

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219217الخامس المستوى511022الرابع المستوىالحربً حجاج بن مساعد منى3061

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219218الخامس المستوى519068الرابع المستوىالقحطانً سعٌد مفلح منى3062

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219219الخامس المستوى513554الرابع المستوىالغامدي احمد بن عبدهللا من3063ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219220الخامس المستوى511518الرابع المستوىالقرنً ظافر عبدهللا من3064ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219221الخامس المستوى517765الرابع المستوىبوحً حسن بن موسى من3065ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219222الخامس المستوى517972الرابع المستوىالعتٌبً منٌر صالح منٌر3066

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219223الخامس المستوى516222الرابع المستوىالفٌفى اسعد بن احمد منٌره3067

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219224الخامس المستوى515139الرابع المستوىالغوٌري عبدالعزٌز بن أحمد بنت منٌره3068

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219225الخامس المستوى515871الرابع المستوىالعشوان عٌسى بن عبدهللا بنت منٌره3069

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219226الخامس المستوى510751الرابع المستوىالرمٌح محمد رمٌح منٌره3070

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219227الخامس المستوى514631الرابع المستوىالقحطانً سعٌد شاٌع منٌره3071

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219228الخامس المستوى513860الرابع المستوىالحربً غازي شباب منٌره3072

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219229الخامس المستوى516822الرابع المستوىالخمٌس محمد بن عبدالعزٌز منٌره3073

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219230الخامس المستوى511542الرابع المستوىالمطٌري عوٌض عواض منٌره3074

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219231الخامس المستوى515114الرابع المستوىالقحطانى حسن محمد منٌره3075

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219232الخامس المستوى516584الرابع المستوىالعتٌبً عٌد مقعد منٌره3076

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219233الخامس المستوى513907الرابع المستوىالقحطانً محمد ناصر منٌره3077

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219234الخامس المستوى517965الرابع المستوىالمطٌري عتٌق هاجد منٌره3078

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219235الخامس المستوى536337الرابع المستوىالشهرانً سعٌد ابن سعد منٌف3079

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219236الخامس المستوى514826الرابع المستوىالحربً حلٌفان بن صٌاح منٌفه3080
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219237الخامس المستوى514277الرابع المستوىالروٌلً جرمان ضحٌان منٌفه3081

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219238الخامس المستوى513982الرابع المستوىالحربً موسى بن محمد منٌفه3082

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219239الخامس المستوى517224الرابع المستوىالمحمادي مبارك بن احمد مها3083

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219240الخامس المستوى513108الرابع المستوىالشعٌفان راشد جارهللا مها3084

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219241الخامس المستوى517919الرابع المستوىالعنزي دوٌان حمٌدي مها3085

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219242الخامس المستوى519630الرابع المستوىالمغٌض سلٌمان سعد مها3086

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219243الخامس المستوى518018الرابع المستوىالحربً سعود سعدى مها3087

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219244الخامس المستوى510909الرابع المستوىالصبحً حمٌدان سلٌم مها3088

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219245الخامس المستوى515705الرابع المستوىالعٌسى علً صغٌر مها3089

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219246الخامس المستوى513082الرابع المستوىالسهلً حمٌد بن عبدهللا مها3090

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219247الخامس المستوى513194الرابع المستوىالعتٌبً عٌضه عبدهللا مها3091

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219248الخامس المستوى513819الرابع المستوىالغامدي هللا غرم عبدهللا مها3092

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219249الخامس المستوى516369الرابع المستوىالشمري شتٌوي عزام مها3093

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219250الخامس المستوى512829الرابع المستوىالمطٌري معتاد بن عمار مها3094

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219251الخامس المستوى515229الرابع المستوىالقرشً عاٌض بن عواض مها3095

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219252الخامس المستوى536619الرابع المستوىالعلونى عشٌش عوٌصان مها3096

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219253الخامس المستوى520356الرابع المستوىالمطٌري حصٌبان ماطر مها3097

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219254الخامس المستوى510935الرابع المستوىالقرشً زاٌد محمد مها3098

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219255الخامس المستوى516316الرابع المستوىاالسمري عبدالرحمن محمد مها3099

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219256الخامس المستوى510839الرابع المستوىالعنزي بطً بن منصور مها3100

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219257الخامس المستوى512609الرابع المستوىالعنزي صالح مسعد مهاء3101

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219258الخامس المستوى511048الرابع المستوىمباركً علً بن محمد بنت مهجه3102
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القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219259الخامس المستوى53131الرابع المستوىالسلمان علً بن حسن مهدي3103

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219260الخامس المستوى7755الرابع المستوىالراشدي مهدي حسن مهدي3104

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة219261الخامس المستوى526428الرابع المستوىزغلول آل مهدي بن محمد مهدي3105

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219262الخامس المستوى26200الرابع المستوىالدوسري عبدهللا مسفر مهذل3106

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219263الخامس المستوى517297الرابع المستوىالصاعدي هللا  ضٌف فرٌج مهره3107

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219264الخامس المستوى532995الرابع المستوىالدوسري مبارك ابراهٌم مهناء3108

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219265الخامس المستوى514057الرابع المستوىالمسلم احمد بن ابراهٌم مهند3109

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة219266الخامس المستوى518748الرابع المستوىالعتٌبً مشعان بن نوار مهند3110

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219267الخامس المستوى517742الرابع المستوىالنصر محمد ٌوسف مهند3111

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219268الخامس المستوى514758الرابع المستوىاللقمانى بركً ابن محمد مواهب3112

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219269الخامس المستوى536588الرابع المستوىعاتً مهدي احمد موسى3113

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219270الخامس المستوى8907الرابع المستوىالشاخوري باقر بن جعفر موسى3114

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219271الخامس المستوى22355الرابع المستوىالشهري علً عامر موسى3115

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219272الخامس المستوى526843الرابع المستوىعلٌان آل موسى عاٌض موسى3116

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219273الخامس المستوى501026الرابع المستوىالشقٌفً بحران محمد موسى3117

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219274الخامس المستوى12894الرابع المستوىالنجعً علً محمد موسى3118

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219275الخامس المستوى512844الرابع المستوىعسٌري علً محمد موسى3119

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219276الخامس المستوى523026الرابع المستوىالفراج علً ابراهٌم موضى3120

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219277الخامس المستوى512951الرابع المستوىالشهرانً ٌحً علً موضى3121

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219278الخامس المستوى517538الرابع المستوىالمحمدي خلف ناجً موضى3122

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219279الخامس المستوى516582الرابع المستوىالشمري حبتور دبً موض3123ً

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219280الخامس المستوى513007الرابع المستوىالسبٌعً عبٌد شبٌب موض3124ً
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219281الخامس المستوى514346الرابع المستوىالجعٌالن محمد بن عبدالعزٌز موض3125ً

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219282الخامس المستوى516607الرابع المستوىالسوٌكت صالح عبدهللا موض3126ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219283الخامس المستوى512050الرابع المستوىالرشٌدي عاٌد عٌاد موض3127ً

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219284الخامس المستوى511587الرابع المستوىالشمري مرشد نهٌر موض3128ً

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219285الخامس المستوى525333الرابع المستوىالسبٌعً هاجد هدٌف موض3129ً

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219286الخامس المستوى512977الرابع المستوىالحربً حمد حمود م3130ً

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة219287الخامس المستوى536622الرابع المستوىحسٌن آل محمد زٌد م3131ً

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219288الخامس المستوى536605الرابع المستوىالعٌد عبدالرحمن عبدالعزٌز م3132ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219289الخامس المستوى511255الرابع المستوىالزاٌدي صالح بن عوض م3133ً

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219290الخامس المستوى515012الرابع المستوىالسعدون عبدالعزٌز محمد م3134ً

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219291الخامس المستوى516410الرابع المستوىالصبحً احمد بن محمدصالح م3135ً

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219292الخامس المستوى514076الرابع المستوىالعنزي كساب بن مونس م3136ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219293الخامس المستوى52958الرابع المستوىالمحمد علً بن احمد مٌثم3137

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219294الخامس المستوى521222الرابع المستوىالمقهوي عٌسى بن عبدالرزاق مٌثم3138

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219295الخامس المستوى513157الرابع المستوىالشافعً جاسم بن عبدالوهاب مٌثم3139

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219296الخامس المستوى8514الرابع المستوىالبجحان عبدالمحسن بن علً مٌثم3140

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219297الخامس المستوى507745الرابع المستوىقٌسً ٌحٌى احمد مٌسر3141

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219298الخامس المستوى510764الرابع المستوىالعصٌل داود بن عبدهللا بنت مٌعاد3142

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219299الخامس المستوى513136الرابع المستوىالعواد سالم بن سعود مٌعاد3143

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219300الخامس المستوى518573الرابع المستوىالشهٌل جارهللا فهد مٌمونه3144

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة219301الخامس المستوى512783الرابع المستوىالشمري غبٌن جدٌع ناجح3145

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219302الخامس المستوى536522الرابع المستوىالحارثً صالح سالم ناج3146ً
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المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة219303الخامس المستوى11903الرابع المستوىالرشٌدي شدٌد نافع ناج3147ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219304الخامس المستوى512874الرابع المستوىالجعٌد شبٌب شعٌل نادر3148

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219305الخامس المستوى516753الرابع المستوىالبدرانى حمود محٌمٌد نادر3149

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219306الخامس المستوى512501الرابع المستوىالشمري حمد رفٌع نادٌه3150

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة219307الخامس المستوى536600الرابع المستوىابوعٌفه عبدالكرٌم عبدالحمٌد نادٌه3151

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219308الخامس المستوى512052الرابع المستوىالخلٌوي مبارك عبدالرزاق نادٌه3152

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219309الخامس المستوى515516الرابع المستوىجراح عبدالقادر عمر نادٌه3153

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219310الخامس المستوى513775الرابع المستوىالجبٌلً محمد بن جاسم ناصر3154

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219311الخامس المستوى504888الرابع المستوىرشٌدي فرٌح خلف ناصر3155

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219312الخامس المستوى509518الرابع المستوىالمحمدي زبن سلٌمان ناصر3156

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219313الخامس المستوى532888الرابع المستوىالقحطانً سعٌد سوٌلم ناصر3157

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219314الخامس المستوى505169الرابع المستوىالسبٌعً ناصر شبٌب ناصر3158

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219315الخامس المستوى510248الرابع المستوىالقحطانً ملفً بن ظافر ناصر3159

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219316الخامس المستوى95047الرابع المستوىالحمد عبدهللا بن عبدالرحمن ناصر3160

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة219317الخامس المستوى533346الرابع المستوىالبراك ناصر عبدالرحمن ناصر3161

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219318الخامس المستوى536177الرابع المستوىالصبٌحً محمد عبدهللا ناصر3162

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219319الخامس المستوى54272الرابع المستوىالمهوس ناصر فهد ناصر3163

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219320الخامس المستوى536566الرابع المستوىالهمامً عبدهللا مبخوت ناصر3164

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219321الخامس المستوى536158الرابع المستوىالدوسري ناصر مترك ناصر3165

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219322الخامس المستوى514304الرابع المستوىالزبٌدي علً بن محمد ناصر3166

شقراء بحافظة التعلٌم إدارة219323الخامس المستوى513301الرابع المستوىالشهري سعٌد محمد ناصر3167

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219324الخامس المستوى53243الرابع المستوىالشهرانً عبدهللا محمد ناصر3168
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االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة219325الخامس المستوى506809الرابع المستوىعٌاشً على محمد ناصر3169

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219326الخامس المستوى532985الرابع المستوىكرٌري ٌحٌى محمد ناصر3170

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219327الخامس المستوى508584الرابع المستوىالطارقً نافع عمر نافع3171

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219328الخامس المستوى524604الرابع المستوىالصاعدي مرزوق بن رزٌق ناهد3172

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219329الخامس المستوى512849الرابع المستوىالمغذوي مسعد عبداللطٌف ناهد3173

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219330الخامس المستوى512702الرابع المستوىالبلوي سعد عبدهللا ناهد3174

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219331الخامس المستوى517779الرابع المستوىالحسٌنان عبدالعزٌز احمد ناٌف3175

الحرٌق الحوطة بمحافطتً التعلٌم إدارة219332الخامس المستوى526886الرابع المستوىالمطٌري دخٌل بركه ناٌف3176

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219333الخامس المستوى16496الرابع المستوىالرحٌلً راشد بن مرشود بن ناٌف3177

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219334الخامس المستوى508695الرابع المستوىالشمري شخٌر حباس ناٌف3178

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219335الخامس المستوى536053الرابع المستوىالشهري محمد زاهر ناٌف3179

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة219336الخامس المستوى519334الرابع المستوىالحربً ناٌف بن زٌاد ناٌف3180

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة219337الخامس المستوى516747الرابع المستوىالمعبدي عبٌدهللا سعد ناٌف3181

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219338الخامس المستوى532531الرابع المستوىالزاٌد زاٌد سلٌمان ناٌف3182

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219339الخامس المستوى514453الرابع المستوىالبقمً بانً بن شباب ناٌف3183

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219340الخامس المستوى500574الرابع المستوىالمطٌري سنٌد بن صالح ناٌف3184

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219341الخامس المستوى536263الرابع المستوىالمطٌري عوض طالل ناٌف3185

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219342الخامس المستوى506920الرابع المستوىالصاعدي سالم عبدالحمٌد ناٌف3186

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219343الخامس المستوى511277الرابع المستوىفطٌس عبدهللا عبدالرحمن ناٌف3187

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219344الخامس المستوى511484الرابع المستوىالسهلً عاٌض عبدهللا ناٌف3188

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219345الخامس المستوى18952الرابع المستوىالزهرانً سودان علً ناٌف3189

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة219346الخامس المستوى508897الرابع المستوىالحارثً مصلح عٌد ناٌف3190
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219347الخامس المستوى506888الرابع المستوىالشمري سلٌمان فهد ناٌف3191

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219348الخامس المستوى20905الرابع المستوىالقرناس علً بن قرناس ناٌف3192

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة219349الخامس المستوى515322الرابع المستوىالحربً صالح متعب ناٌف3193

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219350الخامس المستوى511391الرابع المستوىزعكان حسٌن بن محمد ناٌف3194

البكٌرٌة بمحافظة التعلٌم إدارة219351الخامس المستوى536480الرابع المستوىالصٌخان صالح بن محمد ناٌف3195

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219352الخامس المستوى519970الرابع المستوىالحربً عوض معٌض ناٌف3196

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219353الخامس المستوى536223الرابع المستوىالشمري عفران ملفً ناٌف3197

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219354الخامس المستوى532359الرابع المستوىالرشٌدي ربٌع نفاع ناٌف3198

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219355الخامس المستوى510145الرابع المستوىالمطٌري ناٌف بن نواف ناٌف3199

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219356الخامس المستوى511157الرابع المستوىالعتٌبً مطلق بن رشٌد ناٌفه3200

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219357الخامس المستوى514659الرابع المستوىالمطٌري عواض ناٌف ناٌفه3201

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219358الخامس المستوى501476الرابع المستوىالصبحً حمٌدان حمدي نبٌل3202

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219359الخامس المستوى513653الرابع المستوىمجممً ابراهٌم محمد نبٌه3203

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219360الخامس المستوى514241الرابع المستوىاللقمانً منسً بن سعد نجاح3204

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219361الخامس المستوى517440الرابع المستوىبلو محمد بن صالح نجاح3205

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219362الخامس المستوى513050الرابع المستوىالجعٌد قطنان سلمان نجاه3206

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219363الخامس المستوى510675الرابع المستوىالدباس ناصر سلطان نجد3207

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219364الخامس المستوى514841الرابع المستوىالغامدي عبدالرحمن احمد نجالء3208

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219365الخامس المستوى517510الرابع المستوىاألحمدي شاهر فٌصل نجالء3209

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219366الخامس المستوى519842الرابع المستوىكرٌري علً محمد نجالء3210

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219367الخامس المستوى512548الرابع المستوىالعتٌبً ناجً مصلح نجالء3211

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219368الخامس المستوى515217الرابع المستوىالصبحً حسن بن ابرهٌم نجود3212
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219369الخامس المستوى515132الرابع المستوىاالحمرى محمد عبدالعزٌز نجود3213

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219370الخامس المستوى516774الرابع المستوىالثبٌتً عاٌض هللا عوض نجود3214

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219371الخامس المستوى511581الرابع المستوىحمدي صم حسٌن بن محمد نجود3215

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219372الخامس المستوى512688الرابع المستوىنجمً شوكان بن حسن نجوى3216

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219373الخامس المستوى15188الرابع المستوىالجابري الطرٌس علً نجى3217

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219374الخامس المستوى517118الرابع المستوىالمٌلبً عتٌق صالح ندا3218

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219375الخامس المستوى513397الرابع المستوىمصبح عبدالرحمن محمد نداء3219

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219376الخامس المستوى512648الرابع المستوىالتركً محمد بن تركً ندى3220

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219377الخامس المستوى522175الرابع المستوىالمطٌري ردن حسٌن ندى3221

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219378الخامس المستوى513415الرابع المستوىالغامدي محمد بن صالح ندى3222

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219379الخامس المستوى510939الرابع المستوىالمذن علً عبدالعزٌز ندى3223

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219380الخامس المستوى516329الرابع المستوىالشواي عبدالرحمن عبدالكرٌم ندى3224

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219381الخامس المستوى512011الرابع المستوىالجرٌد عبدهللا عبدالمحسن ندى3225

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219382الخامس المستوى510996الرابع المستوىذالنون احمد علً ندى3226

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219383الخامس المستوى515676الرابع المستوىقٌسً محمد علً ندى3227

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219384الخامس المستوى517798الرابع المستوىالجهنً حمٌدى عواد ندى3228

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219385الخامس المستوى536677الرابع المستوىالعبودي ابراهٌم فهد ندى3229

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219386الخامس المستوى513913الرابع المستوىالعمري صالح بن محمد ندى3230

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة219387الخامس المستوى517049الرابع المستوىمعدي آل راشد محمد ندى3231

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219388الخامس المستوى511871الرابع المستوىالجابري سلٌمان محمد ندى3232

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219389الخامس المستوى513803الرابع المستوىالعتٌبً عتٌق موسى ندى3233

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219390الخامس المستوى517529الرابع المستوىالشهرانً حسن بن سعد ندي3234
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219391الخامس المستوى514025الرابع المستوىالخلٌفه معتوق بن حسٌن نرجس3235

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219392الخامس المستوى513396الرابع المستوىقوته احمد جمال نسرٌن3236

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219393الخامس المستوى514473الرابع المستوىالٌمانً احمد جمٌل نسرٌن3237

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219394الخامس المستوى517931الرابع المستوىالجهنً صبار بن فهد نسرٌن3238

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219395الخامس المستوى514902الرابع المستوىسلٌمانً محمد فهد نسرٌن3239

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219396الخامس المستوى512704الرابع المستوىالشمري ضافً جزاع نشمٌه3240

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219397الخامس المستوى513067الرابع المستوىالشمري عبٌد عبدالكرٌم نشمٌه3241

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219398الخامس المستوى520923الرابع المستوىالحربً عوض فواز نعٌمه3242

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219399الخامس المستوى517352الرابع المستوىالسهلً حمود سعود نفله3243

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219400الخامس المستوى513981الرابع المستوىالبلوي حمدان زٌد نفول3244

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219401الخامس المستوى519026الرابع المستوىالدوسري سعود عساس نها3245

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219402الخامس المستوى515182الرابع المستوىالحربً محمد محمدسعٌد نهال3246

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219403الخامس المستوى536679الرابع المستوىالعمري عثمان محمد نهاٌه3247

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219404الخامس المستوى511472الرابع المستوىالحماد ابراهٌم حماد نهله3248

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219405الخامس المستوى519260الرابع المستوىالغربانى عبدالمحً بن عبدالغنى نهله3249

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219406الخامس المستوى515932الرابع المستوىالرحٌلً هذٌل بن هللا  عوض نهله3250

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219407الخامس المستوى517555الرابع المستوىالمقاطى محمد بن فواز نهله3251

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219408الخامس المستوى513286الرابع المستوىالفوزان براهٌم سلٌمان نهلى3252

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219409الخامس المستوى511410الرابع المستوىالحازمً مطر حمد نهى3253

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219410الخامس المستوى510847الرابع المستوىالحربً فالح بن خالد نهى3254

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219411الخامس المستوى515073الرابع المستوىالبقمً مطر مرزوق نهى3255

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219412الخامس المستوى518010الرابع المستوىالسهلً سبٌل نافع نهى3256
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الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219413الخامس المستوى512502الرابع المستوىالعتٌبً شلواح بن قزعان نوار3257

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة219414الخامس المستوى511438الرابع المستوىالعتٌبً فالج مذكر نواس3258

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219415الخامس المستوى511254الرابع المستوىالحربً خالد اعشوي نواف3259

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219416الخامس المستوى5651الرابع المستوىالحربً دوخً حمد نواف3260

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219417الخامس المستوى519921الرابع المستوىالسحٌمً زاٌد خلف نواف3261

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219418الخامس المستوى530508الرابع المستوىالصاعدي مسعود سعٌد نواف3262

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219419الخامس المستوى16480الرابع المستوىالمطٌري سعد بن سمران نواف3263

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219420الخامس المستوى18036الرابع المستوىالصبحى سفر عاتق نواف3264

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة219421الخامس المستوى529077الرابع المستوىالمروانً هللا دخٌل عبدهللا نواف3265

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219422الخامس المستوى536102الرابع المستوىالحربً رهٌدل عبٌد نواف3266

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219423الخامس المستوى21349الرابع المستوىالبلوي عوض بن عطاهللا نواف3267

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219424الخامس المستوى535978الرابع المستوىالزبٌدي محمد عطٌه نواف3268

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219425الخامس المستوى532751الرابع المستوىالبحٌري بركات علً نواف3269

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219426الخامس المستوى9091الرابع المستوىالقحطانً حسٌن فالح نواف3270

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219427الخامس المستوى516908الرابع المستوىالسلوه راشد فهد نواف3271

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219428الخامس المستوى532028الرابع المستوىالحربً درهوم بن الفى نواف3272

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219429الخامس المستوى531770الرابع المستوىالعازمً سالم ملٌح نواف3273

العال بمحافظة التعلٌم إدارة219430الخامس المستوى536419الرابع المستوىالمسعودي أحمد مهدي نواف3274

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219431الخامس المستوى511399الرابع المستوىالغنمً عامر احمد نوال3275

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219432الخامس المستوى511957الرابع المستوىالعفٌفً عبدهللا بن ربٌع نوال3276

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219433الخامس المستوى517517الرابع المستوىالزهرانً نصٌب صالح نوال3277

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219434الخامس المستوى514665الرابع المستوىالفوزان محمد عبدهللا نوال3278
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جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219435الخامس المستوى513738الرابع المستوىسالمً احمد بن علً نوال3279

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219436الخامس المستوى520222الرابع المستوىالسمٌري حمدان علٌثه نوال3280

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219437الخامس المستوى517174الرابع المستوىالحربً حمود لوٌفً نوال3281

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219438الخامس المستوى515170الرابع المستوىالضوٌحً سالم محمد نوال3282

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219439الخامس المستوى512313الرابع المستوىشهرانً سعٌد محمد نوال3283

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219440الخامس المستوى514167الرابع المستوىالفضل عبدالعزٌز محمد نوال3284

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219441الخامس المستوى514915الرابع المستوىمدبش محمد محمد نوال3285

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219442الخامس المستوى517368الرابع المستوىالمولد جمعان بن مساعد نوال3286

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة219443الخامس المستوى520020الرابع المستوىالمطٌري شداد بن منٌف نوال3287

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219444الخامس المستوى510795الرابع المستوىالحربً سلٌمان نزال نوال3288

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219445الخامس المستوى517268الرابع المستوىالعامري محمد ابن حمدان نوح3289

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219446الخامس المستوى529374الرابع المستوىالجهنى حامد محمد نوح3290

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219447الخامس المستوى515590الرابع المستوىالعتٌبً مشعل بن مطلق نور3291

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219448الخامس المستوى510759الرابع المستوىالشرٌف حمدان بدر نورا3292

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219449الخامس المستوى511350الرابع المستوىالدوسري سعٌد سعد نورا3293

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219450الخامس المستوى513250الرابع المستوىالملحم ناصر بن ابراهٌم نوره3294

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة219451الخامس المستوى519066الرابع المستوىالحقوي عٌسى بن احمد نوره3295

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219452الخامس المستوى516327الرابع المستوىالملحم عبدالمحسن بن فهد بنت نوره3296

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219453الخامس المستوى513038الرابع المستوىالشمرانً علً جاري نوره3297

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219454الخامس المستوى514441الرابع المستوىالحامد سالم بن خالد نوره3298

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219455الخامس المستوى519655الرابع المستوىالحربً مثنً خلف نوره3299

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219456الخامس المستوى517304الرابع المستوىالحربً سعٌد ربٌع نوره3300
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عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219457الخامس المستوى516379الرابع المستوىالجهنً حامد سعد نوره3301

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219458الخامس المستوى512963الرابع المستوىالجهنً عاٌد سعد نوره3302

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219459الخامس المستوى514482الرابع المستوىحسٌن ال محمد سعد نوره3303

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219460الخامس المستوى511475الرابع المستوىالحربً هللا دخٌل سعٌد نوره3304

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219461الخامس المستوى519979الرابع المستوىالمرشد ابراهٌم سلٌمان نوره3305

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219462الخامس المستوى511917الرابع المستوىالعوفً هللا دخٌل سلٌمان نوره3306

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219463الخامس المستوى512143الرابع المستوىالجهنً سعود سلٌمان نوره3307

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219464الخامس المستوى518041الرابع المستوىالرفاعً مصلح سلٌمان نوره3308

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219465الخامس المستوى513160الرابع المستوىالصالح عبدالعزٌز بن شقران نوره3309

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219466الخامس المستوى510957الرابع المستوىحسٌن بن حمد صالح نوره3310

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219467الخامس المستوى511129الرابع المستوىالقحطانً بداح ظافر نوره3311

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219468الخامس المستوى514935الرابع المستوىشهً آل حسن بن ظافر نوره3312

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219469الخامس المستوى520028الرابع المستوىالغنام صالح عبدالرحمن نوره3313

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219470الخامس المستوى511431الرابع المستوىالحربً ٌوسف عبداللطٌف نوره3314

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219471الخامس المستوى522565الرابع المستوىالحارثً همٌجان بن عبدهللا نوره3315

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219472الخامس المستوى515187الرابع المستوىالمتعب راشد عبدهللا نوره3316

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219473الخامس المستوى517321الرابع المستوىالفهمً سرٌج عبدهللا نوره3317

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219474الخامس المستوى520374الرابع المستوىالبقمً شباب عبدهللا نوره3318

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219475الخامس المستوى511682الرابع المستوىالدوسري فالح عبدهللا نوره3319

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219476الخامس المستوى520118الرابع المستوىالقحطانً عاطف عبدالمحسن نوره3320

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219477الخامس المستوى517856الرابع المستوىالحربً سعود عبٌد نوره3321

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219478الخامس المستوى513425الرابع المستوىالزهرانً عبدالرحمن بن علً نوره3322
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الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219479الخامس المستوى512769الرابع المستوىالطوٌلعً عبدهللا علً نوره3323

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219480الخامس المستوى512163الرابع المستوىالعتٌبً برٌكان غازي نوره3324

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219481الخامس المستوى511528الرابع المستوىالغامدي سعٌد ابن هللا غرم نوره3325

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219482الخامس المستوى514975الرابع المستوىالنخٌالن احمد فرٌد نوره3326

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219483الخامس المستوى516386الرابع المستوىالكبرى سعد بن فواز نوره3327

المخواة بمحافظة التعلٌم إدارة219484الخامس المستوى512217الرابع المستوىالهاللً حامد بن مبروك نوره3328

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219485الخامس المستوى519466الرابع المستوىالغامدي علً ابن محمد نوره3329

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219486الخامس المستوى510831الرابع المستوىالدوسري حسن بن محمد نوره3330

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219487الخامس المستوى511378الرابع المستوىالحسنً حمود بن محمد نوره3331

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219488الخامس المستوى515041الرابع المستوىالمهناء سعود بن محمد نوره3332

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219489الخامس المستوى523079الرابع المستوىالراشدي علً بن محمد نوره3333

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة219490الخامس المستوى515097الرابع المستوىالمال عمر بن محمد نوره3334

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219491الخامس المستوى517065الرابع المستوىالجهنً حمزه محمد نوره3335

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219492الخامس المستوى512612الرابع المستوىنجمً شوعً محمد نوره3336

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219493الخامس المستوى514081الرابع المستوىالعشبان عبدهللا محمد نوره3337

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219494الخامس المستوى513116الرابع المستوىقراش بن عبدهللا محمد نوره3338

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219495الخامس المستوى513912الرابع المستوىالجهنً حمدان مرزوق نوره3339

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219496الخامس المستوى516797الرابع المستوىالمري سالم بن مسلم نوره3340

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219497الخامس المستوى511108الرابع المستوىالدوسري فهٌد بن مسلم نوره3341

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219498الخامس المستوى516344الرابع المستوىاللقمانً منسً مسلم نوره3342

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة219499الخامس المستوى510638الرابع المستوىالحارثً مزٌد مصلح نوره3343

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219500الخامس المستوى515782الرابع المستوىالدوسري كلٌفٌخ ناصر نوره3344
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نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219501الخامس المستوى518056الرابع المستوىالدوسري دحٌم وقٌان نوره3345

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219502الخامس المستوى515000الرابع المستوىالسبٌعً خالد بن شرٌده نوضاء3346

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219503الخامس المستوى513703الرابع المستوىالمقٌطٌب عبدالعزٌز بن ابراهٌم نوف3347

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219504الخامس المستوى515071الرابع المستوىالعقالء عبدالعزٌز تركى نوف3348

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219505الخامس المستوى511580الرابع المستوىالقحطانً جعفر تركً نوف3349

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219506الخامس المستوى517264الرابع المستوىالسنانى راجح حجى نوف3350

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219507الخامس المستوى515765الرابع المستوىالبالدي نوٌفع بن حمود نوف3351

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219508الخامس المستوى520881الرابع المستوىالحربً سرور بن خالد نوف3352

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219509الخامس المستوى517865الرابع المستوىزعٌر عبداللطٌف سلٌمان نوف3353

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219510الخامس المستوى515298الرابع المستوىباشه عبدالمعٌن صالح نوف3354

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219511الخامس المستوى512633الرابع المستوىالحربً مرٌزٌق عبدهللا نوف3355

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219512الخامس المستوى516231الرابع المستوىالجهنى برٌك عبٌد نوف3356

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219513الخامس المستوى519475الرابع المستوىالحربً سبٌتان بن غالب نوف3357

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219514الخامس المستوى514673الرابع المستوىالرشٌدي نافع فهد نوف3358

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219515الخامس المستوى519651الرابع المستوىالشرٌف منصور فٌصل نوف3359

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219516الخامس المستوى511770الرابع المستوىالعنزي عوض بن كرٌم نوف3360

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219517الخامس المستوى515031الرابع المستوىالدوسري فرج ماجد نوف3361

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219518الخامس المستوى511225الرابع المستوىالمعٌوف عبدالكرٌم بن محمد نوف3362

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219519الخامس المستوى511736الرابع المستوىالعتٌبً زاٌد بن مرزوق نوف3363

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219520الخامس المستوى513523الرابع المستوىالجهنى فرج مقبول نوف3364

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219521الخامس المستوى510894الرابع المستوىالحربً منور مناور نوف3365

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219522الخامس المستوى510869الرابع المستوىالمطٌري نامً سمٌر نوفه3366
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الرس بمحافظة التعلٌم إدارة219523الخامس المستوى516295الرابع المستوىالحربً دوٌهٌس دخٌل نوٌر3367

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219524الخامس المستوى511388الرابع المستوىالعتٌبً محمد بن صعفق نوٌر3368

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219525الخامس المستوى510810الرابع المستوىالقحطانً حسن بن فارس نوٌر3369

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219526الخامس المستوى517574الرابع المستوىالجهنً فرٌج مفضً نوٌر3370

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219527الخامس المستوى511228الرابع المستوىالصبحى غوٌنم حامد هاجر3371

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219528الخامس المستوى516473الرابع المستوىالسحٌمً حمود بن حمٌد هاجر3372

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219529الخامس المستوى517573الرابع المستوىالحربً صالح سلٌم هاجر3373

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219530الخامس المستوى514118الرابع المستوىزلٌق آل سالم بن هادي هاجر3374

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219531الخامس المستوى515609الرابع المستوىمعافا احمد ابراهٌم هاجري3375

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219532الخامس المستوى518858الرابع المستوىالدوسري هادي راسان هادي3376

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219533الخامس المستوى513405الرابع المستوىالهاللً مسفر محمد هادي3377

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219534الخامس المستوى502538الرابع المستوىالشرٌف ناصر نامً هاشم3378

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219535الخامس المستوى511662الرابع المستوىالشهري محمد صالح هاله3379

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219536الخامس المستوى516762الرابع المستوىحلل جابر بن على هاله3380

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219537الخامس المستوى517830الرابع المستوىقاسم ال حمٌدى محمد هاله3381

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219538الخامس المستوى527001الرابع المستوىالمطٌري بنٌدر بدر هان3382ً

الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة219539الخامس المستوى536539الرابع المستوىالحربً قنٌن جهز هان3383ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219540الخامس المستوى514591الرابع المستوىالجبران احمد بن حسٌن هان3384ً

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219541الخامس المستوى54669الرابع المستوىصٌرفً عبدهللا بن العابدٌن زٌن هان3385ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219542الخامس المستوى535890الرابع المستوىالدوٌش سلٌمان بن عبدالرحمن هان3386ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219543الخامس المستوى510892الرابع المستوىطٌب حسٌن صالح هتون3387

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219544الخامس المستوى512981الرابع المستوىالسماعٌل محمد بن ابراهٌم هداٌه3388
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بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219545الخامس المستوى513723الرابع المستوىالزهرانً سعٌد احمد هدى3389

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219546الخامس المستوى514002الرابع المستوىالحربى تركً بن حمٌد هدى3390

الطائف بمحافظة التعلٌم إدارة219547الخامس المستوى511705الرابع المستوىالغامدي فضٌل بن سالم هدى3391

النماص بمحافظة التعلٌم إدارة219548الخامس المستوى519025الرابع المستوىالغامدي عبدهللا ابن سعٌد هدى3392

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219549الخامس المستوى511808الرابع المستوىالحمٌدي عبدهللا بن سلطان هدى3393

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة219550الخامس المستوى516578الرابع المستوىالخوٌطر محمد عبدالعزٌز هدى3394

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219551الخامس المستوى515583الرابع المستوىالحجوري عٌاد عبدهللا هدى3395

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219552الخامس المستوى513919الرابع المستوىالمحٌاوي جمعان فرٌج هدى3396

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219553الخامس المستوى520473الرابع المستوىالحمدي احمد لوٌفً هدى3397

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219554الخامس المستوى526316الرابع المستوىالشهري صالح بن محمد هدى3398

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219555الخامس المستوى510753الرابع المستوىالمطٌري صعٌب مطر هدى3399

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219556الخامس المستوى514623الرابع المستوىمغٌره آل ابراهٌم عبدهللا هدٌل3400

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219557الخامس المستوى516724الرابع المستوىالسلمى هللا منٌع بن مخضور هدٌه3401

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة219558الخامس المستوى512732الرابع المستوىالبكٌري سعد تركً هشام3402

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219559الخامس المستوى536168الرابع المستوىالسنٌدي عمر سلمان هشام3403

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة219560الخامس المستوى501059الرابع المستوىالزامل علً بن عبدالرحمن هشام3404

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة219561الخامس المستوى10833الرابع المستوىالحواس عطاء عبداللطٌف هشام3405

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219562الخامس المستوى536327الرابع المستوىالحارثً عبدالعزٌز موسى هشام3406

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219563الخامس المستوى507125الرابع المستوىالجدمً جابر ٌحً هشام3407

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219564الخامس المستوى511069الرابع المستوىطٌب حسٌن صالح هال3408

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219565الخامس المستوى514691الرابع المستوىالتمٌمً ابراهٌم بن عبدهللا هال3409

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219566الخامس المستوى515949الرابع المستوىالعٌد محمد بن عبدالعزٌز هالله3410
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جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219567الخامس المستوى514761الرابع المستوىعقٌل هاشم بن علً همسه3411

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219568الخامس المستوى513544الرابع المستوىالصحفً عبدالعلٌم عبدالرحمن هناء3412

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219569الخامس المستوى517643الرابع المستوىالحمٌد عبدالعزٌز علً هناء3413

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219570الخامس المستوى511788الرابع المستوىالمحمدي فضً عوٌضه هناء3414

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219571الخامس المستوى515018الرابع المستوىالفٌفً حسن محمد هناء3415

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة219572الخامس المستوى511652الرابع المستوىالحمٌد سعد ابراهٌم هنادي3416

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219573الخامس المستوى510694الرابع المستوىالقرشً محمد عبدهللا هنادي3417

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219574الخامس المستوى511763الرابع المستوىالقحطانً محمد عوض هنادي3418

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219575الخامس المستوى518129الرابع المستوىالحربً رجاء قبٌل هنادي3419

القنفذة بمحافظة التعلٌم إدارة219576الخامس المستوى511140الرابع المستوىالسفٌانً محمد بن جمٌل هند3420

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة219577الخامس المستوى514316الرابع المستوىشعبً قاسم حسٌن هند3421

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219578الخامس المستوى517686الرابع المستوىالبقمً ناصر حمود هند3422

الباحة بمنطقة التعلٌم إدارة219579الخامس المستوى506117الرابع المستوىالقرشً سالم حمٌد هند3423

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219580الخامس المستوى516846الرابع المستوىالصاعدي مسعود سعود هند3424

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219581الخامس المستوى512666الرابع المستوىالصاعدي سعٌد صالح هند3425

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219582الخامس المستوى520210الرابع المستوىالعوفً مفرج بن هللا ضٌف هند3426

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219583الخامس المستوى515804الرابع المستوىالحربً عوض بن عاٌض هند3427

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219584الخامس المستوى512672الرابع المستوىالنفٌسه محمد عبدالرحمن هند3428

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219585الخامس المستوى515745الرابع المستوىالخطٌب عبدالكرٌم عبدالعزٌز هند3429

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219586الخامس المستوى512942الرابع المستوىالعجالن عبدهللا عثمان هند3430

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219587الخامس المستوى520191الرابع المستوىالحربً عوض عواد هند3431

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219588الخامس المستوى517760الرابع المستوىالعنزي علً فهد هند3432
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القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219589الخامس المستوى11092الرابع المستوىمطلق بن صالح محمد هند3433

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219590الخامس المستوى511527الرابع المستوىالعتٌبً مناجً بن مساعد هند3434

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219591الخامس المستوى511499الرابع المستوىالحربً حمدي مصطفى هند3435

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219592الخامس المستوى513261الرابع المستوىالمطٌري زوٌكً بن مصلح هند3436

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219593الخامس المستوى516843الرابع المستوىالعتٌبً عبدهللا ناشً هند3437

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة219594الخامس المستوى513281الرابع المستوىالمطرفى طٌب بن سعدى هنوف3438

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219595الخامس المستوى517103الرابع المستوىالجعٌد مطلق مستور هنوف3439

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219596الخامس المستوى521722الرابع المستوىالحارثً محمد هزاع هنٌدي3440

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة219597الخامس المستوى514003الرابع المستوىالعمٌري مطلق بن عامر هنٌه3441

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219598الخامس المستوى526366الرابع المستوىالمهٌنً براهٌم عبدهللا هوازن3442

عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة219599الخامس المستوى519401الرابع المستوىهوساوي موسً عثمان هوٌده3443

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219600الخامس المستوى517353الرابع المستوىالبالدي محمد بن حامد هٌا3444

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة219601الخامس المستوى515868الرابع المستوىالخالدي عبدالعزٌز بن حمد هٌا3445

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219602الخامس المستوى513713الرابع المستوىالقحطانً الفوٌند سعد هٌا3446

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219603الخامس المستوى514633الرابع المستوىالسلمً حمٌدان بن محمد هٌا3447

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة219604الخامس المستوى536593الرابع المستوىعادي بن شاٌع محمد هٌا3448

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219605الخامس المستوى513908الرابع المستوىالعنزي معزي مهناء هٌا3449

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219606الخامس المستوى511797الرابع المستوىالقحطانً عاٌض بن ناصر هٌا3450

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219607الخامس المستوى514596الرابع المستوىالشرٌف علً جعفر هٌاء3451

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219608الخامس المستوى515251الرابع المستوىالعوفً هادي رشٌد هٌاء3452

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219609الخامس المستوى511216الرابع المستوىالقحطانً سالم بن سلٌمان هٌاء3453

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة219610الخامس المستوى511208الرابع المستوىالموٌس صالح سلٌمان هٌاء3454
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القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة219611الخامس المستوى513851الرابع المستوىالشالش عبدهللا عبدالعزٌز هٌاء3455

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219612الخامس المستوى513141الرابع المستوىعبدالسالم آل ناصر عبدالعزٌز هٌاء3456

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219613الخامس المستوى510944الرابع المستوىدوخً عبدالعزٌز عبدهللا هٌاء3457

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة219614الخامس المستوى510963الرابع المستوىالقعود محمد عبدهللا هٌاء3458

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219615الخامس المستوى515191الرابع المستوىالعواد خلٌفه بن عثمان هٌاء3459

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة219616الخامس المستوى512419الرابع المستوىالدوسري مسعود فارس هٌاء3460

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة219617الخامس المستوى515922الرابع المستوىالشمري عٌسى محسن هٌاء3461

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة219618الخامس المستوى517724الرابع المستوىقنفذ آل علً هٌف هٌاء3462

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة219619الخامس المستوى519555الرابع المستوىالجوٌر علً زٌد هٌفاء3463

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة219620الخامس المستوى512075الرابع المستوىالعرفً مسعد سالم هٌفاء3464

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة219621الخامس المستوى523931الرابع المستوىالزهرانً هللا ضٌف صالح هٌفاء3465

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة219622الخامس المستوى515167الرابع المستوىالمقاطى مطلق مصلح هٌفاء3466

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة501058الخامس المستوى511765الرابع المستوىالعنزى عبٌدهللا مناحى هٌفاء3467

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة501074الخامس المستوى511196الرابع المستوىالحربً مرزوق بن صالح هٌال3468

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة501350الخامس المستوى512290الرابع المستوىالعرٌنً عبدهللا ابراهٌم هٌله3469

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة502906الخامس المستوى515400الرابع المستوىقٌسى حمد احمد هٌله3470

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة503208الخامس المستوى514462الرابع المستوىخشٌل صالح علً هٌله3471

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة503276الخامس المستوى514643الرابع المستوىحمدي محمد محمد هٌله3472

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة504436الخامس المستوى536505الرابع المستوىالعتٌبً طلق زائد وائل3473

الزلفً بمحافظة التعلٌم إدارة504566الخامس المستوى509501الرابع المستوىالعامري عبدهللا عباد وائل3474

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة504651الخامس المستوى510313الرابع المستوىالسفٌانً معٌصب عبدهللا وائل3475

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة504733الخامس المستوى517792الرابع المستوىشوٌهً ابراهٌم عمر وائل3476
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة504845الخامس المستوى518816الرابع المستوىالجهنً مرزوق عواد وائل3477

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة505088الخامس المستوى516470الرابع المستوىالعنزي مطر غصاب وائل3478

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة506265الخامس المستوى519014الرابع المستوىالمطٌري سعٌد بن نائف وائل3479

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة506283الخامس المستوى511914الرابع المستوىالمغامسً هللا دخٌل ابراهٌم وجدان3480

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة506296الخامس المستوى521686الرابع المستوىالثوٌنً محمد ابراهٌم وجدان3481

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة506835الخامس المستوى515918الرابع المستوىفقٌهً عٌسى جبران وجدان3482

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة507109الخامس المستوى514991الرابع المستوىالمجحدي ابراهٌم خالد وجدان3483

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة507486الخامس المستوى517307الرابع المستوىسندي الرسول  عبدرب خلٌل وجدان3484

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة507502الخامس المستوى514615الرابع المستوىسوٌدان بن ابراهٌم سعد وجدان3485

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة507600الخامس المستوى514510الرابع المستوىالحربً مطلق عاٌض وجدان3486

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة508338الخامس المستوى511073الرابع المستوىالشهري صالح عبدهللا وجدان3487

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة508388الخامس المستوى512481الرابع المستوىالسعدي بهدل فرحان وجدان3488

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة508661الخامس المستوى510688الرابع المستوىالقبالً سالم محسن وجدان3489

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة508802الخامس المستوى514182الرابع المستوىالمشعل بشٌر منصور وجدان3490

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة509031الخامس المستوى511259الرابع المستوىالسروانى مسرج بن سلمان وجدي3491

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة509586الخامس المستوى518595الرابع المستوىالحربً مبارك خالد وداد3492

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة510080الخامس المستوى512424الرابع المستوىشعبً احمد عبداللة وداد3493

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة511084الخامس المستوى512706الرابع المستوىالجهنً مبروك عوض وداد3494

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة511225الخامس المستوى518974الرابع المستوىشوالن احمد بن فٌصل وداد3495

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة511401الخامس المستوى524947الرابع المستوىالعتٌبً موسى بن مطلق وداد3496

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة511414الخامس المستوى514062الرابع المستوىالزٌدانً علً ٌحً وداد3497

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة512090الخامس المستوى515729الرابع المستوىالمحارفً احمد بن عبداللطٌف وسام3498
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الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة512159الخامس المستوى514141الرابع المستوىالعتٌبً عبدهللا سعود وضحا3499

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة512643الخامس المستوى512762الرابع المستوىالحربً علً محسن وضحى3500

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة513708الخامس المستوى512894الرابع المستوىالغامدي جمعان عبدالرحٌم وعد3501

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة514523الخامس المستوى512456الرابع المستوىالحجورى عواد فهد وعد3502

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة515044الخامس المستوى517887الرابع المستوىالحربً عوض عاٌض وفاء3503

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة515127الخامس المستوى518898الرابع المستوىالغامدي احمد عبدهللا وفاء3504

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة516318الخامس المستوى515657الرابع المستوىالعسٌري ابراهٌم عبده وفاء3505

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة516598الخامس المستوى513742الرابع المستوىالرحٌلً جودالكرٌم عوض وفاء3506

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة516813الخامس المستوى518037الرابع المستوىالعوفً سعٌد عوض وفاء3507

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة517684الخامس المستوى515992الرابع المستوىالمطٌري حمدي فهد وفاء3508

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة517962الخامس المستوى513043الرابع المستوىالمحٌمٌد سعد بن محمد وفاء3509

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة517992الخامس المستوى515685الرابع المستوىالقحطانى على مرٌع وفاء3510

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة519297الخامس المستوى516038الرابع المستوىالترجمً سمران مسعود وفاء3511

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة521455الخامس المستوى513950الرابع المستوىالشهرانً سعٌد مشبب وفاء3512

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة522821الخامس المستوى511442الرابع المستوىالشمري عاٌش ناصر وفاء3513

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة523252الخامس المستوى516593الرابع المستوىالٌوبً مبارك بن ناعم وفاء3514

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة523858الخامس المستوى518066الرابع المستوىدغرٌري حسٌن ابكر والء3515

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة524857الخامس المستوى515664الرابع المستوىكرٌري أبوشملة علً هادي والء3516

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة524960الخامس المستوى504376الرابع المستوىالزهرانى جارهللا بن احمد ولٌد3517

اللٌث بمحافظة التعلٌم إدارة525255الخامس المستوى536150الرابع المستوىالمالكى علوان حاسن ولٌد3518

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة526188الخامس المستوى517991الرابع المستوىالحازمً محمدسعٌد خالد ولٌد3519

االحساء بمحافظة التعلٌم إدارة526235الخامس المستوى515479الرابع المستوىالخمٌس ابراهٌم عبدالرحمن ولٌد3520
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حائل بمنطقة التعلٌم إدارة526727الخامس المستوى511569الرابع المستوىالمطرفً محمد عبدالرزاق ولٌد3521

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة526817الخامس المستوى5867الرابع المستوىالقنٌصى ابراهٌم بن عبدالكرٌم ولٌد3522

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة527306الخامس المستوى13403الرابع المستوىالعاصمً علً عبدهللا ولٌد3523

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة527469الخامس المستوى517775الرابع المستوىالحربً عبدهللا فالح ولٌد3524

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة527808الخامس المستوى504545الرابع المستوىالشهري علً بن متعب ولٌد3525

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة528506الخامس المستوى516476الرابع المستوىالزهرانً حنش محمد ولٌد3526

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة528614الخامس المستوى532999الرابع المستوىالحرصان أحمد مدهللا ولٌد3527

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة529599الخامس المستوى517320الرابع المستوىالحربً ملٌح مقبل ولٌد3528

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة529795الخامس المستوى515901الرابع المستوىالحربً مقبل بن ملٌح ولٌد3529

المهد بمحافظة التعلٌم إدارة530165الخامس المستوى508275الرابع المستوىالقحطانً ماجد بن مناحً ولٌد3530

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة531761الخامس المستوى511483الرابع المستوىالحربً محمد حسن وئام3531

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة533227الخامس المستوى523503الرابع المستوىالغامدي محمد بن سعٌد ٌارا3532

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة536094الخامس المستوى519856الرابع المستوىالغامدي علً بن احمد ٌاسر3533

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة536183الخامس المستوى522947الرابع المستوىالحربً مسعد احمد ٌاسر3534

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة537194الخامس المستوى17541الرابع المستوىزٌدالشرٌف ال عٌد بن تركً ٌاسر3535

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة539397الخامس المستوى30806الرابع المستوىالثبٌتً ٌحٌى تركً ٌاسر3536

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة539432الخامس المستوى7604الرابع المستوىالحمٌد عاٌش بن جابر ٌاسر3537

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة545816الخامس المستوى512106الرابع المستوىالزهرانً جمعان جارهللا ٌاسر3538

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة546282الخامس المستوى510747الرابع المستوىالرفاعً عوٌد حامد ٌاسر3539

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة548287الخامس المستوى509309الرابع المستوىالصبحً رزٌق بن حسن ٌاسر3540

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة548584الخامس المستوى9866الرابع المستوىالقرشً احمد سعد ٌاسر3541

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة550400الخامس المستوى526764الرابع المستوىالمهٌلب محمد عبدهللا ٌاسر3542




164 من 161 صفحة






بيان بأسماء المعلمين والمعلمات المنقولين للستوى الخامس

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للموارد البشرية
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عفٌف بمحافظة التعلٌم إدارة550551الخامس المستوى506316الرابع المستوىالسهلً معوض عتٌق ٌاسر3543

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة553368الخامس المستوى510401الرابع المستوىالبلوي سلمان بن عوض ٌاسر3544

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة553392الخامس المستوى521899الرابع المستوىالشهرانً ناصر عوض ٌاسر3545

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة558348الخامس المستوى505649الرابع المستوىالجبٌر ابراهٌم غازي ٌاسر3546

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة563453الخامس المستوى527305الرابع المستوىالعتٌبً عالً بن كمٌخ ٌاسر3547

الخرج بمحافظة التعلٌم إدارة563979الخامس المستوى517082الرابع المستوىالتوٌجري رشٌد محمد ٌاسر3548

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة566232الخامس المستوى536191الرابع المستوىالشهٌل سالم محمد ٌاسر3549

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة577458الخامس المستوى511735الرابع المستوىالزهرانً عباس جمعان ٌاسمٌن3550

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة578840الخامس المستوى511264الرابع المستوىالعتٌبً محمد حمود ٌاسمٌن3551

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة583498الخامس المستوى515610الرابع المستوىالفٌصل عبدالرحمن سعد ٌاسمٌن3552

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة584260الخامس المستوى513652الرابع المستوىابالخٌل ابراهٌم عبدالرحمن ٌاسمٌن3553

صبٌا بمحافظة التعلٌم إدارة586688الخامس المستوى511955الرابع المستوىالمهنوي ٌحٌى احمد ٌحى3554

االفالج بمحافظة التعلٌم إدارة587016الخامس المستوى507823الرابع المستوىعسٌري ٌحً احمد ٌح3555ً

المع رجال بمحافظة التعلٌم إدارة587931الخامس المستوى508615الرابع المستوىمدخلً احمد جابر ٌح3556ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة588634الخامس المستوى526206الرابع المستوىمحنشً ناصر حسٌن ٌح3557ً

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة588976الخامس المستوى507914الرابع المستوىالنعمً احمد عرار ٌح3558ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة592769الخامس المستوى18591الرابع المستوىجغدمً ٌحً علً ٌح3559ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة593808الخامس المستوى501735الرابع المستوىمحنشً ٌحً علً ٌح3560ً

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة596996الخامس المستوى536383الرابع المستوىحسانً علً بن محمد ٌح3561ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة599959الخامس المستوى530695الرابع المستوىدائلى ٌحً محمد ٌح3562ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة603551الخامس المستوى53861الرابع المستوىغزوانً ٌحً محمد ٌح3563ً

الجنوب ظهران بمحافظة التعلٌم إدارة605367الخامس المستوى510300الرابع المستوىالنجادي حبشان مفرح ٌح3564ً
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جازان بمنطقة التعلٌم إدارة607208الخامس المستوى517905الرابع المستوىالرٌثً محمد موسى ٌح3565ً

عبٌدة سراة بمحافظة التعلٌم إدارة607969الخامس المستوى532987الرابع المستوىالكعبً احمد ناجً ٌح3566ً

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة609593الخامس المستوى12520الرابع المستوىالزٌلعً امبارك امبارك ٌحٌى3567

الشمالٌة الحدود بمنطقة التعلٌم إدارة614680الخامس المستوى514986الرابع المستوىالحسون سلٌمان ابراهٌم ٌزٌد3568

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة615138الخامس المستوى504897الرابع المستوىالسلوم عبدالعزٌز ابراهٌم ٌزٌد3569

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة615186الخامس المستوى503512الرابع المستوىالمنصور محمد ابراهٌم ٌزٌد3570

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة619441الخامس المستوى53976الرابع المستوىالحربً غالب سلطان ٌزٌد3571

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة626447الخامس المستوى526589الرابع المستوىالمروانً غازي عبدالعزٌز ٌزٌد3572

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة629781الخامس المستوى535805الرابع المستوىالجعٌد سفٌر عٌد ٌزٌد3573

القرٌات بمحافظة التعلٌم إدارة634174الخامس المستوى532560الرابع المستوىالرخٌص طراد فهد ٌزٌد3574

الدواسر وادي بمحافظة التعلٌم إدارة637230الخامس المستوى518889الرابع المستوىالنوفل عبدهللا محمد ٌزٌد3575

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة640697الخامس المستوى513639الرابع المستوىالسحٌمً عائض مرزوق ٌزٌد3576

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة641625الخامس المستوى504497الرابع المستوىمورٌه على عبدالرزاق ٌسار3577

عسٌر محاٌل بمحافظة التعلٌم إدارة643384الخامس المستوى523169الرابع المستوىالغامدي احمد ابن عبدالعزٌز ٌسرا3578

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة644305الخامس المستوى511867الرابع المستوىالشمري مونس عبدالرحمن ٌسرى3579

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة644955الخامس المستوى509718الرابع المستوىالعامري مطر بن معٌض هللا ٌعن3580

القصٌم بمنطقة التعلٌم إدارة644994الخامس المستوى527900الرابع المستوىالمطٌري صالح ابراهٌم ٌوسف3581

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة645650الخامس المستوى503064الرابع المستوىالهوسه عبدالمؤمن ادرٌس ٌوسف3582

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة645779الخامس المستوى7466الرابع المستوىالصاعدي ناجً بن هللا منٌع بن ٌوسف3583

الباطن حفر بمحافظة التعلٌم إدارة646703الخامس المستوى507124الرابع المستوىالعتٌبً هذال بن جهز ٌوسف3584

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة647791الخامس المستوى503767الرابع المستوىالخلف جاسم بن حبٌب ٌوسف3585

حائل بمنطقة التعلٌم إدارة648121الخامس المستوى500773الرابع المستوىخٌروه ٌوسف حسن ٌوسف3586
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الرٌاض بمنطقة التعلٌم إدارة648221الخامس المستوى536527الرابع المستوىالحارثً خلٌفه هللا  خلف ٌوسف3587

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة649080الخامس المستوى536292الرابع المستوىالشمرانً حمدان دغش ٌوسف3588

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة651487الخامس المستوى517326الرابع المستوىالسحٌمً عواض بن راشد ٌوسف3589

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة656611الخامس المستوى514196الرابع المستوىالصاعدي حمود رجاء ٌوسف3590

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة657827الخامس المستوى503995الرابع المستوىالغنامً راشد زٌد ٌوسف3591

تبوك بمنطقة التعلٌم إدارة658006الخامس المستوى513586الرابع المستوىالجهنً محمد سعد ٌوسف3592

بٌشة بمحافظة التعلٌم إدارة661077الخامس المستوى513251الرابع المستوىالزهرانً مجحود صالح ٌوسف3593

المجمعة بمحافظة التعلٌم إدارة661473الخامس المستوى532169الرابع المستوىالحربً طماء صالح ٌوسف3594

نجران بمنطقة التعلٌم إدارة661795الخامس المستوى16856الرابع المستوىالسهلً حمٌد بن هللا ضٌف ٌوسف3595

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة661837الخامس المستوى532940الرابع المستوىالمطرفً محمد عاٌد ٌوسف3596

الجوف بمنطقة التعلٌم إدارة661933الخامس المستوى536171الرابع المستوىالشثري عبدالعزٌز عبدهللا ٌوسف3597

عسٌر بمنطقة التعلٌم إدارة662103الخامس المستوى536193الرابع المستوىالعتٌق عبدالمحسن عبدهللا ٌوسف3598

ٌنبع بمحافظة التعلٌم إدارة664235الخامس المستوى508816الرابع المستوىالصبٌحى فهد عبدهللا ٌوسف3599

القوٌعٌة بمحافظة التعلٌم إدارة664871الخامس المستوى519078الرابع المستوىالعتٌبً مرٌزٌق بن عقاب ٌوسف3600

الدوادمً بمحافظة التعلٌم إدارة666694الخامس المستوى511070الرابع المستوىالحربً جارهللا فرحان ٌوسف3601

العال بمحافظة التعلٌم إدارة667232الخامس المستوى536434الرابع المستوىالحربً حمدان بن محمد ٌوسف3602

جازان بمنطقة التعلٌم إدارة668145الخامس المستوى536335الرابع المستوىحربً علً محمد ٌوسف3603

الشرقٌة بالمنطقة التعلٌم إدارة668909الخامس المستوى7529الرابع المستوىالفرحان علً بن معتوق ٌوسف3604

الرس بمحافظة التعلٌم إدارة670759الخامس المستوى511927الرابع المستوىالشمري عٌد مناحً ٌوسف3605
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