
الوظيفة : معلم مادة تربية ا�سالمية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

الرقم املدينالإ�سمم

11098959عبدالعزيز بن عي�سى بن علي البلو�سي1

12359848ال�سلت بن �سليمان بن حممد ال�سارمي2

14509441اأحمد بن عبداهلل بن �سعيد العلي3

13871897حممود بن حممد بن حمود التوبي4

7871492خالد بن عبداهلل بن �سامل املغريي5

8175869عبداهلل بن احمد بن علي امليا�سي6

14708372خليفه بن خلفان بن م�سلم املحروقي7

9089181طالل بن �سعيد بن جمعه القطيطي8

6600969احمد بن �سامل بن يو�سف البلو�سي9

12222998خلفان بن �سلطان بن را�سد الو�ساحي10

7681336ابراهيم بن نا�سر بن علي احلو�سني11

14595264خالد بن �سامل بن حمد الندابي12

7669502�سيف بن حممد بن �سعيد ال�ساعدي13

9485628�سعيد بن را�سد بن عبداهلل املعمري14

11902126خالد بن احمد بن �سالح احلارثي15

11330711عادل بن �سعيد بن حمود التوبي16

9436341عبداهلل بن مبارك بن دروي�ش القطيطي17

6976897اأحمد بن را�سد بن �سبيت الزعابي18

8346435ابراهيم بن عبيد بن حممد الفار�سي19

4329153�سعيد بن نا�سر بن �سعيد العلوي20

3323787رعد بن را�سد بن علي الربيعي21

10304341�سعيد بن حمد بن حممد الكندي22

14007832ابراهيم بن �سليمان بن را�سد ال�سم�سامي23

4684993خالد بن �سعيد بن علي الغداين24

11500106حممود بن حممد بن عبداهلل العمريي25

12929648ماجد بن �سعيد بن عبداهلل املعمري26

10648993احمد بن ابراهيم بن علي البلو�سي27

14406128حممد بن �سعيد بن احمد العوي�سي28

7885432يون�ش بن �سعيد بن خلف الفطي�سي29

11825258هالل بن خلفان بن �سامل ال�سعدي30

الوظيفة : معلم مادة تربية ا�سالمية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

3693533معاذ بن جمعه بن �سامل ال�سكيلي1

12122405بدر بن �سليمان بن علي العربي2

5653496�سالح بن اأحمد بن عبداهلل الغفيلي3

15492552علي بن خلفان بن حممد ال�سوطي4

5476776�سالح بن حممد بن �سامل الأبروي5

3900082�سهيل بن ح�سن بن �سهيل احل�سري6

6520705اأ�سعد بن علي بن �سعيد البطا�سي7

8852226�سامل بن �سعيد بن �سامل اخلرو�سي8

11779845خمي�ش بن فائل بن خمي�ش الزرعي9

9928214طالل بن مبارك بن خمي�ش املطاعني10

8474215فهد بن نا�سر بن �سعيد اخلالدي11

15535896�سامل بن عامر بن �سعيد عامر جيد12

5192684خالد بن �سعيد بن ربيع العلوي13

12522473�سعيد بن حممد بن بخيت اجلحفلي14

3787859علي بن حمد بن �سعيد املقر�سي15

14040345يو�سف بن �سعيد بن حممد �سريوت ال�سحري16

13984935اآمنه بنت علي بن هالل احلو�سنية17

11974111هدى بنت �سامل بن حممد املالكي18

7747495امنه بنت �سعيد بن حممد النوفليه19

4345529رقيه بنت �سامل بن نا�سر ال�سيابي20

11444888زوينة بنت حمد بن �سالح الفرعي21

7480856اأمنه بنت علي بن حممود الفار�سيه22

5884481ا�سيا بنت �سيف بن حممد البو�سعيدي23

13623299رويه بنت �سيف بن �سليمان الهنائي24

5165157جميله بنت �سعيد بن حماد العمري25

6608915مرمي بنت �سعيد بن حمدان املعمرية26

13700678�ساميه بنت �سعيد بن حممد اجله�سمي27

الوظيفة : معلم مادة لغة عربية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

11961787احمد بن حممد بن من�سور الرواحي1

13661193ماجد بن علي بن احمد احل�سيني2

3344593احمد بن حمد بن �سيف املعمري3

16659569حم�سن بن عبداهلل بن �سامل امل�سيجري4

15515834ماجد بن حممد بن جمعه البو�سايف5

5798213�سليمان بن حممد بن مبارك الغنبو�سي6

6107638عامر بن ازاد بن م�سلم عديل الكثريي7

15565828را�سد بن حممد بن حمد املنحي8

19900675خمي�ش بن �سعيد بن جمعه ال�ساعدي9

5620425عبداهلل بن خلفان بن علي امل�سريف10

19692735يو�سف بن �سليمان بن خلفان املعمري11

15427717حممد بن �سامل بن حميد الها�سمي12

18484817ح�سني بن علي بن تعيب امل�سايخي13

4349533حمد بن �سليم بن حميد الهنائي14

7219966في�سل بن علي بن عبداهلل البلو�سي15

13000348هيثم بن يحيى بن حممد الفزاري16

10744718انور بن حمد بن علي احل�سني17

18162644حمد بن نا�سر بن ها�سل الرواحي18

15692428جا�سم بن حممد بن ح�سني املقيمي19

19685148خمي�ش بن �سعيد بن عواد التوبي20

15296135حميد بن عبيد بن حمد املحاربي21

4239651خالد بن جمعه بن �سعيد املنظري22

18226756حممد بن �سعيد بن حممد احلالوي23

9683416اخلليل بن احمد بن �سالح الطواقي24

14636547�سامل بن عبداهلل بن خنيفر احلجري25

12145712علي بن �سويلم بن �سامل الها�سمي26

15682084خلفان بن علي بن خلفان العرميي27

7909951را�سد بن خمي�ش بن را�سد اخلرو�سي28

11922277�سامل بن علي بن حميد ال�سعيدي29

3102978يا�سر بن ها�سل بن �ساملني احلوماين30

الوظيفة : معلم مادة لغة عربية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

12171702حاكم بن حممد بن م�سعود العامري1

8898479اأحمد بن حممد بن عبيد الرو�سدي2

12776366عبدالرحيم بن را�سد بن جمعه ال�سيابي3

16356844حواء بنت نا�سر بن علي الربخي4

14042208�سليمه بنت ن�سيب بن �سغري اليحمديه5

7793457عائ�سه بنت حممد بن عبداهلل الو�ساحيه6

12566192�سليمه بنت �سعيد بن حمد العمريه7

18794004امل بنت عامر بن خلفان الرحبي8

16707539زينب بنت �سعيد بن علي املالكي9

3442135فاطمه بنت علي بن �سعيد العجمي10

12804486هاجر بنت مبارك بن �سامل الفار�سي11

13063801ب�سرى بنت �سعيد بن �سامل البلو�سيه12

14338907اأمل بنت �سعيد بن عامر ال�سلمانيه13

13849146مروه بنت حمد بن �سامل املعمري14

10399342فاطمه بنت حممد بن علي العجمية15

4645126مياء بنت عبداهلل بن حممد البلو�سي16

19674397جوخه بنت �سعيد بن عامر ال�سلماين17

18359064ا�سيه بنت خلفان بن رم�سان العمريي18

الوظيفة : معلم مادة ريا�سيات

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

6253265قا�سم بن احمد بن �سامل ذي�سليل الكثريي1

6100188ليلى بنت �سعيد بن �سرحان الفار�سي2

3386565فاطمه بنت حممد بن �سعيد �سلمان النهدي3

6307543مرمي بنت �سعيد بن علي باعوين4

18919011عبري بنت حممد بن �سامل العن�سي5

الوظيفة : معلم مادة كيمياء

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

7105485علي بن �سامل بن عامر العوائد1

4567504عمر بن خمي�ش بن م�سعود املد�سري2

10637833بردي�ش بنت دروي�ش بن عبداهلل الرواحية3

12373625فاطمه بنت جبل بن �سلمان ال جميل4

10694336�سيماء بنت �سليمان بن حممد امبو�سعيدي5

18813982خولة بنت مبارك بن عبيد الفزارية6

18814332ازهار بنت �سعيد بن نا�سر الغافري7

6806441منار بنت حممد بن علي ال�سعيدي8

10482542�سلوى بنت �سامل بن �سعيد الغمارية9

5399491عزاء بنت �سعيد بن غافل الغازي10

15498536منى بنت �سعيد بن �سامل البدري11

11227253عذاري بنت �سليمان بن خلفان الري�سي12

3954872عزيزه بنت يعقوب بن �سعيد الق�سابي13

6667202�ساره بنت جمعه بن عامر امل�سايخيه14

10793734جواهر بنت عبداهلل بن حممد الها�سميه15

2701071هدى بنت �سليمان بن علي الرحمي16

12192077هدى بنت خمي�ش بن عبداهلل ال�سخبوري17

18665185اأمال بنت زايد بن حمود ال�سق�سي18

7271665فاطمه بنت علي بن �سامل الهدابي19

7635303اأفراح بنت حممد بن مرهون البادية20

18785224حبيبه بنت �سيف بن �ساعد احلب�سي21

18665644خليار بنت احمد بن �سعيد زعبنوت املهري22

14072446حنان بنت علي بن �سليمان املعمرية23

18579466ابت�سام بنت علي بن �سلطان الوردي24

11920905عاليه بنت عبداهلل بن حبيب البو�سعيد25

الوظيفة : معلم مادة كيمياء

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

10063631زهره بنت اأحمد بن نغي�ش الها�سمي1

14633293نوره بنت ن�سراهلل بن عبداهلل الفهدي2

4513239امال بنت علي بن خمي�ش الهنائي3

3563552رقيه بنت عبداهلل بن نا�سر النعماين4

13922442رمي بنت عبيد بن حمد امل�سايخي5

15463316فتحية بنت مهدي بن �سامل الغنيمي6

18302636�سامله بنت علي بن �سامل الكا�سبيه7

15106021اأحالم بنت خليفة بن حممد ال�سعدي8

18787903فاطمة بنت خمي�ش بن �سامل اجلهوري9

8519146نوال بنت حممد بن عبداهلل املكتوميه10

4267186ندى بنت عامر بن را�سد ال�سبيبي11

14817003كاملة بنت �سيف بن �سعود الب�سامي12

14840704مي بنت احمد بن عبدالقوي اليافعي13

18594559وفاء بنت زاهر بن عبداهلل اخلرو�سي14

18163698عائ�سه بنت جمعه بن عامر امل�سايخيه15

14739785جواهر بن حمد بن �سعيد الريامية16

11540037اآمنه بنت احمد بن عبداهلل املقينيه17

8215696اآمنة بنت حممد بن م�سعود املعمرية18

14612805فاطمه بنت حممد بن �سعيد العجميه19

13184402خديجه بنت حمد بن �سامل املعمري20

7011046هويده بنت طالب بن عبداهلل اجلابريه21

4560368اإميان بنت �سامل بن �سعيد العزري22

6489481اميان بنت يحيى بن احمد البلو�سيه23

16065376هند بنت اأحمد بن عبداهلل العرفاتي24

الوظيفة : معلم مادة فيزياء

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

11183338هيثم بن مرهون بن �سامل املعمري1

13979249�سلمى بنت �سيف بن �سعيد املالكية2

10788456نايله بنت نا�سر بن �سامل الرحمي3

12454774مرمي بنت حممد بن يحيى الرا�سدي4

12770874عبري بنت فرج بن عبيد احلجري5

458784مروه بنت �سعيد بن �سامل ال�سنفرية6

15501237كاذيه بنت حمد بن �سامل ال�سبحي7

5036661هدى بنت علي بن معيوف العا�سمي8

الوظيفة : معلم مادة اأحياء

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

13979587احمد بن �سامل بن اجهام خيزار ال�سحري1

8098813احمد بن حممد بن م�سعود ك�سوب2

17625103حبيبه بنت حمد بن �سامل ال�ساعديه3

5914197نوال بنت جمعه بن �سالح ال�سنيديه4

18502133زبيده بنت حممد بن �سامل البادية5

6451353حليمه بنت عبا�ش بن حممد املعمري6

18776303جنيه بنت خمي�ش بن حمدون الرا�سدي7

15031556خديجه بنت نا�سر بن �سعيد ال�سبيبي8

19577818ندا بنت جابر بن حممد البو�سعيدي9

8369156كرميه بنت خليفه بن عبيد ال�سعدي10

16577456رقيه بنت زاهر بن خليفه النبهاين11

12544627�سهام بنت عبدالرحمن بن علي املجينيه12

8326374خديجه بنت �سيف بن علي ال�سعيدية13

11718143امنه بنت احمد بن حممد العربي14

15382913كاذيه بنت �سعيد بن خلف العربي15

الوظيفة : معلم مادة تاريخ

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

13928961في�سل بن عبداهلل بن حمد املعويل1

11721783�سعيد بن حثيث بن �سامل الزرعي2

17133582م�سلم بن حممد بن خمي�ش املهريي3

12681699�سالح بن علي بن ح�سن ال�سيزاوي4

12800332فهد بن حمد بن �سليمان العي�سائي5

19593872ن�سيب بن را�سد بن ن�سيب اجلهوري6

12464026حممد بن مرهون بن �سويد املكتومي7

14960355خلفان بن ها�سل بن خلفان ال�سلطي8

9762172حممد بن را�سد بن عبداهلل الكندي9

10577472بدر بن عبداهلل بن حممد الكعبي10

14113523وليد بن يو�سف بن حمد العربي11

6136452حمد بن را�سد بن حبيب املقيمي12

17909106�سعيد بن خمي�ش بن جميع الرا�سدي13

15446796مكتوم بن را�سد بن �سيف العربي14

12603368ح�سن بن عبداهلل بن �سلمان العجمي15

10985429ا�سماعيل بن خلفان بن را�سد املعمري16

6463182مكتوم بن را�سد بن �سعيد املعمري17

9328196را�سد بن �سعيد بن علي الكندي18

16254473احمد بن �سيف بن عبداهلل البو�سعيدي19

4062233�سعد بن �سالح بن را�سد البطيني20

الوظيفة : معلم مادة جغرافيا

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

3147033فهد بن �سليمان بن حممد العي�سائي1

12688216حممود بن �سامل بن �سيف ال�سق�سي2

15615194�سامل بن خلفان بن �سامل البطا�سي3

14308759حممد بن �سعيد بن مطر العربي4

14733017هيثم بن �سعيد بن احمد الرواحي5

7355787ماجد بن خلفان بن �سعيد املقبايل6

5722197حممد بن حامت بن �سامل ثوعار املهري7

14707768را�سد بن تعيب بن عبداهلل العرميي8

9213683عبدالعزيز بن عي�سى بن �سليمان البحري9

5572788�سيف بن حمد بن �سليم املالكي10

13716135احمد بن حممد بن را�سد ال�سبلي11

14065056هالل بن حمد بن مهنا البكري12

6611228ماجد بن حممد بن عبداهلل اجلابري13

19268781وليد بن را�سد بن خلفان الرديني14

5971464م�ستهيل بن �سعيد بن ن�سيب الكثريي15

9580446في�سل بن عبداهلل بن حممد الكلباين16

12277716عدنان بن علي بن را�سد املعمري17

17303966حممد بن �سيف بن نا�سر البطا�سي18

6118305جا�سم بن حممد بن حمد اجلعفري19

الوظيفة : معلم ريا�سة مدر�سية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

14812968حممد بن ح�سن بن علي ال�سبلي1

4862939حممد بن م�سعود بن احمد الكثريي2

18814116�سعيد بن احمد بن م�ستهيل الكثريي3

5198808خالد بن �سعيد بن ن�سيب الربعمي4

18772675علي بن بخيت بن �سعيد الكثريي5

5841126يو�سف بن عو�ش بن ن�سيب بيت �سليم6

15165185م�سلم بن حماد بن فرج الكثريي7

19594109حافظ بن عبداهلل بن حمود الغافري8

15458081حممود بن مبارك بن نا�سر اجلهوري9

6179234�سعيد بن احمد بن عامر الكثريي10

12967172احمد بن حممد بن �سامل العمري11

6254675حممد بن احمد بن حممد العوائد12

6418151عبداهلل بن عقيل بن علوي مقيبل13

5132987حامد بن احمد بن حفيظ برهام14

7359537خالد بن حممد بن را�سد الكندي15

11033296حممد بن �سامل بن احمد احل�سري16

6089151حممد بن �سامل بن فائل هبي�ش17

12578156عبدالعزيز بن �سعيد بن حممد ال�سعدوين18

2746049نايف بن علي بن �سعيد احلكماين19

5514083�سعيد بن احمد بن حممد املع�سني20

5208365احمد بن �سامل بن م�سلم عاطف اليافعي21

18351741حممد بن عي�سى بن حممد العمري22

3200769هالل بن حممد بن نا�سر الزيدي23

3824337حممد بن �سعيد بن بخيت الربعمي24

13757654م�سعب بن احمد بن حممد باعوين25

4181763عقيل بن عمر بن علوي مقيبل26

3560433ابراهيم بن �سامل بن �سعيد احلريزي27

18049455حامد بن علي بن احمد متعو�ش العمري28

4651988�سعيد بن �سهيل بن عي�سى جعبوب29

4906821حممد بن احمد بن حممد ال�سيخ30

6005848احمد بن �سامل بن م�سلم عكعاك31

5793967احمد بن حممد بن �سعيد البطحري32

5178255حامت بن �سامل بن �سعيد زعبنوت33

18836754حممد بن احمد بن �سامل حاردان34

5906756�سعيد بن علي بن م�سلم جعبوب35

الوظيفة : معلم ريا�سة مدر�سية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

13838765خالد بن حممد بن عو�ش امل�سيخي1

7241249هاين بن زويد بن عي�سي2

7139102احمد بن علي بن �سعيد املرهون3

7328832حممد بن احمد بن ح�سن ك�سوب4

6768637�سعيد بن �سهيل بن �سعيد كيهود العمري5

8696607�سعيد بن حممد بن بخيت ال�سحري6

7411516علي بن ح�سن بن م�سلم املع�سني7

8063818قا�سم بن حممد بن �سعيد املع�سني8

10362746بدر بن علي بن حممد املع�سني9

18840458ح�سني بن عامر بن �سعيد حاردان10

4817519�سعيد بن م�سلم بن بروكني امل�سهلي11

15098609حممد بن احمد بن بخيت الربعمي12

15548291عي�سى بن احمد بن حممد املع�سني13

6778808مالك بن يحيى بن حممد اليافعي14

6741936حممد بن �سعيد بن ح�سن بيت �سعيد15

3510734جهاد بن زكي بن عامر ال�سنفري16

18778129عبدالعزيز بن �سامل بن احمد ال�سحري17

7084811�سامل بن �سهيل بن اجهام باعوين18

14913986ح�سني بن عبداهلل بن �سعيد باعوين19

5760001�سامل بن �سعيد بن احمد فرجي�ش امل�سيخي20

13417686حممد بن �سعيد بن عبداهلل باعوين21

12629489هالل بن خلف بن حمد الكلباين22

5372203�سهيل بن م�سلم بن عبداهلل باعوين23

18581569مدين بن حماد بن �سعيد العمري24

4407248�سلطان بن �سالح بن حممد اجلرادي25

16460456علي بن �سيف بن خمي�ش اجلهوري26

بتاريخ  عنها  املعلن  الوظائف  ل�شغل  بطلباتهم  تقدموا  واأن  �شبق  والذين  اأدناه  اأ�شماوؤهم  املو�شحة  للمواطنني  ظفار  ملحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية  تعلن 

اأدناه وذلك لإجراء املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع مراعاة  التا�شعة �شباحا يف املكان والتاريخ املحددين  2010/6/16م باأن عليهم احل�شور يف متام ال�شاعة 

اللتزام باأح�شار اأ�شل امل�شتندات التالية : )البطاقة ال�شخ�شية - بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية - املوؤهل الدرا�شي - �شهادة اجتياز احد الختبارين الدوليني 

)الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-



4844198زائد بن حممد بن �سامل امل�سيخي27

18795977بخيت بن احمد بن �سعيد باقي28

4430508�سامل بن �سهيل بن �سعيد العمري29

4651847علي بن �سهيل بن عي�سى جعبوب30

4513488عمر بن احمد بن طاهر باعمر31

5545209علي بن حممد بن �سعيد باعوين32

6479637حممد بن �سعيد بن حممد باعوين33

9417282علي بن حماد بن �سامل املهري34

5632802احمد بن علي بن حممد ال�سحري35

3359592�سامل بن علي بن فرج امل�سيخي36

5767339علي بن عامر بن حماد العمري37

14570159غامن بن حممد بن احمد جوزيل ال�سحري38

الوظيفة : معلم فنون ت�سكيلية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

6093103احمد بن علي بن حممد ك�سوب1

18166905اميان بنت حممد بن �سامل باخمالف2

15125573خلود بنت �سعيد بن احمد الغريبي3

الوظيفة : معلم جمال اأول

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

6016197مها بنت موؤمن بن حممود بيت علي �سليمان1

8220974منى بنت مع�سد بن �سعيد اجلابريه2

10140879منريه بنت �سليم بن �سليمان ال�سعدي3

7296521مها بنت خمي�ش بن نا�سر ال�سعديه4

10291211موزه بنت حمد بن نا�سر البلو�سيه5

5610892منريه بنت خلفان بن حممد احل�سني6

4621525مرمي بنت متعر�ش بن خلفان البلو�سية7

5982731مرمي بنت عبداهلل بن �سليمان البلو�سية8

13213735منى بنت حممد بن �سما�ش البطا�سية9

4482292منيه بنت نا�سر بن را�سد الهنائيه10

11970604فاطمه بنت �سليمان بن نا�سر الر�سيديه11

14405445فاطمه بنت علي بن حمد امل�سايخيه12

4967891منى بنت م�سلم بن علي العمري13

6328382مرمي بنت عبيد بن عبداهلل البلو�سيه14

3127394مرمي بنت را�سد بن �سعيد الهنائي15

14060074موزه بنت علي بن جمعه احلربيه16

3386119مرمي بنت علي بن حممد ال�سبليه17

13518985�سيخه بنت علي بن م�سعود العي�سائيه18

12215997مرمي بنت �سهيل بن �سعيد العامري19

5927262مرمي بنت حممد بن خالد الرا�سبيه20

12264501ليلى بنت حممد بن �سعيد ال�سعدية21

8468343فاطمه بنت حممد بن �سالح املعمريه22

7282421فاطمه بنت �سمل بن حممود البلو�سيه23

6871041فاطمه بنت �سليمان بن �سالح ال�سلمانيه24

4025473فاطمه بنت طالب بن عا�سور احلدادي25

8256099فاطمه بنت عبداهلل بن خمي�ش الفار�سيه26

14073659كامله بنت حممد بن �سعيد اجلردانية27

5267425موزه بنت حمد بن را�سد ال�سنيديه28

4612126موزه بنت �سامل بن حممد الكلبانية29

5552342زينب بنت عي�سى بن حممد البلو�سية30

10437488لطيفه بنت �سلطان بن حمد ال�سام�سية31

14459724ليلى بنت �سعيد بن علي ال�سعيديه32

2582086منى بنت حممد بن علي املع�سني33

12746747مرمي بنت عقيل بن حممد الكاف34

10109897موزة بنت عبداهلل بن علي احلربيه35

7626083مهيلة بنت �سامل بن م�سبح ال�سياديه36

10223211وليه بنت علي بن اأحمد الدرمكيه37

4139181منى بنت عبيد بن حمد احلجري38

الوظيفة : معلم جمال اأول

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

11418049عائ�سه بنت علي بن �سامل املرزوقيه1

8153747ليلي بنت حممد بن ح�سن البلو�سية2

9186879�سعده بنت حممد بن �سعيد املعمريه3

12094778كاذيه بنت عبداهلل بن مبارك ال�ساحليه4

4836565منال بنت علي بن خالد ال حموده5

9901584اميان بنت مو�سى بن حيدر البلو�سية6

6544625�ساميه بنت علي بن �سلطان ال�سبليه7

6690777�سمية بنت �سامل بن �سعيد املنذريه8

9951072هيالء بنت حممد بن را�سد العرمييه9

8093761رحمه بنت خلفان بن �سامل الوهيبي10

7058446ليلى بنت �سعيد بن علي ل�سعدي11

5311364عائ�سه بنت احمد بن را�سد امل�سلحي12

7192882منى بنت �سامل بن مبارك العرمييه13

12167304موزه بنت علي بن خمي�ش امل�سايخيه14

9131279ميا�سه بنت علي بن �سامل املعمرية15

8718382با�سمة بنت �سعيد بن �سامل الزيدية16

8474248ثريا بنت نا�سر بن �سعيد اخلالدي17

12671598ا�سيله بنت حممد بن �سعيد اخلالديه18

15022916بخيته بنت �سطيط بن �سعيد العمريه19

3264184حليمه بنت را�سد بن احمد املخمريه20

4749525�سامله بنت علي بن �سامل الكا�سبية21

13266023منال بنت عبداهلل بن حممد اجلهوري22

7018829ليلى بنت ح�سن بن حممد العجميه23

8810535منى بنت خمي�ش بن حممد العربيه24

14483781مرمي بنت عبداهلل بن �سعيد ال�سناين25

11816904ظنينه بنت عبداهلل بن حميد املحذوريه26

10198651�سريفة بنت طالب بن ح�سن البلو�سية27

5077645مرمي بنت مراد بن علي البلو�سية28

10241442�سريفه بنت ا�سماعيل بن قا�سم البدواويه29

10074275مرمي بن حممد بن �سعيد اخلرو�سيه30

5391403فاطمه بنت احمد بن علي البطحري31

13652829�سميه بنت خليفه بن زايد املعمري32

6981448كرميه بنت �سغري بن مبارك الر�سيديه33

7103405هويدا بنت قا�سم بن �سامل اليمانية34

14071111نافجه بنت خمي�ش بن عبيد احلكمانية35

10410173اأمل بنت دروي�ش بن حممد الزعابية36

3841322خوله بنت ح�سن بن احمد احلمداين37

7018623بدريه بنت خلفان بن �سامل املزروعيه38

14432667موزة بنت خمي�ش بن حمد احلمحمي39

الوظيفة : معلم جمال ثاين

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

7596132رحمه بنت عبداهلل بن �سعيد التمتمية1

8305681ملكه بنت حممد بن عبدالرب اليافعي2

12183845�سريين بنت �سامل بن حمود ال�سيابي3

13027654منى بنت خمي�ش بن حممد املعمريه4

13847086بدريه بنت عامر بن �سامل امل�سروريه5

12930281�سريفه بنت �سعيد بن نا�سر التمتمية6

15368025اأمل بنت را�سد بن خمي�ش الها�سميه7

12201756عائ�سه بنت ح�سن بن مبارك املعمريه8

4858119مرمي بنت را�سد بن مبارك امل�سايخي9

5749727مرمي بنت حماد بن �سليمان النعيمى10

11530006فاء بنت عبداهلل بن حمد احلب�سيه11

13451084�سهام بنت من�سور بن نا�سر الوهيبي12

13493361رقيه بنت �سامل بن نا�سر ال�سنانيه13

11968815امل بنت علي بن م�سبح البلو�سي14

11926613منال بنت �سامل بن حمد املحرميه15

12954669�سبيحه بنت جميل بن حممد املالكي16

13106897يا�سمة بنت را�سد بن مبارك ال عبدال�سالم17

8389152اأماين بنت جميل بن �سويد البلو�سي18

13843073فائقه بنت حممد بن نا�سر الهنائيه19

11711503با�سمه بنت نا�سر بن حممد امل�سايخيه20

3689027طفول بنت حممد بن مقبل العامري21

6494454رمي بنت حممد بن �سالح احلو�سني22

7714316�سلمى بنت حممد بن �سليمان ال�سقرية23

9079923نوف بنت نا�سر بن �سامل الزيدية24

11620165نوال بنت عبداهلل بن �سعيد العرمييه25

5467663فاطمه بنت حممد بن �سليمان ال�سقريه26

10586017حنان بنت يعقوب بن �سامل اخلرو�سي27

4322654فاطمه بنت را�سد بن خمي�ش ال�سواعيه28

13165113افراح بنت خمي�ش بن �سالح املالكي29

12116514ر�سا بنت جبل بن �سلمان اآل جميل30

7807045احالم بنت حمد بن هالل النا�سريه31

10076251عائ�سه بنت جمعه بن علي امل�سرفيه32

الوظيفة : معلم تربية خا�سة �سمعي ح1

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

11234287�سريفه بنت حممد بن بركات بيت بركات1

18528502�سماح بنت �سليمان بن ماجد احلماديه2

11255763�سامله بنت علي بن �سعيد احلكماين3

الوظيفة : معلم تربية خا�سة فكري ح 1

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

19604782اماين بنت �سالح بن ماجد احلماديه1

3424959�سعاد بنت �سامل بن �سعيد النا�سري2

الوظيفة : معلم مادة اللغة الجنليزية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

6233639علي بن حامد بن احمد العمري1

4963868حممد بن علي بن حممد باقوير2

8814694احمد بن �سامل بن �سعيد املهري3

6093928�سريفه بنت خويدم بن حممد املع�سني4

9030547غنيه بنت �سامل بن خمي�ش النوفليه5

3555309اأمل بنت �سيف بن حميد ال�سملي6

10685289عائ�سه بنت عبداهلل بن نا�سر الربيكية7

7661715عائ�سه بنت حميد بن مبارك الزيديه8

3204351فاطمه بنت خلفان بن بخيت املقبايل9

10919851احالم بنت �سيف بن عبداهلل اخلياري10

6312043عائ�سه بنت �سعيد بن حمد البلو�سية11

5740868ّامال بنت خمي�ش بن مبارك العلوية12

13863097نعيمة بنت عبداهلل بن حممد ال�سعدي13

4380848امريه بنت زاهر بن بالل �سوين العربي14

6597092ناعمة بنت نا�سر بن �سهيل املعمرية15

9491102هدى بنت خلفان بن حارب العبيداين16

6964716ابت�سام بنت علي بن عبيد امليا�سية17

3269817مرمي بنت علي بن �سعيد الفزاريه18

8305324�سيخه بنت حممد بن �سامل املعمري19

7283559ماجدة بنت ح�سن بن حممد املقبالية20

3450321اميان بنت ح�سن بن عبا�ش البلو�سي21

10862581ا�سماء بنت حممد بن �سامل املعمري22

6883324ب�سمه بنت حمدان بن عبداهلل ال�سكيتي23

7287309فوزية بنت خمي�ش بن خ�سيف القطيطي24

10732313ميثاء بنت �سليمان بن خمي�ش ال�سعدي25

6635997ناهد بنت حممد بن عبداهلل البادي26

3590806نوره بنت ا�سماعيل بن نا�سر اخلرو�سيه27

11379586�ساميه بنت �سامل بن �سليم النعماين28

7948659منى بنت خليفه بن �سامل ال�سعديه29

12101642اأني�سه بنت اأحمد بن �سامل امل�سعودية30

8444091فاطمه بنت نا�سر بن �سعيد ال�سخريه31

5467241مي بنت را�سد بن �سامل ال�سملي32

13879308ليلى بنت حممد بن �سليمان البلو�سية33

6744282اأماين بنت �سامل بن عبيد ال�سكيتي34

15617465اأحالم بنت فري�ش بن �سعيد ال�سيابي35

8124592�سنديه بنت ابراهيم بن حممد املزروعيه36

11351072جميله بنت جمعه بن لحق ال�سعديه37

8386882عاي�سه بنت خلف بن علي الو�ساحي38

10798702رجاء بنت خلفان بن حممد املعمري39

10122301امنة بنت علي بن احمد البلغوين40

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

14745676�سلوى بنت يو�سف بن حممد الكندي1

14838967رحمه بنت �سامل بن علي الغافري2

6643934فاطمة بنت ها�سل بن هالل ال�سعدية3

4568633علياء بنت حمود بن حمد الفار�سي4

7525421ريهام بنت �سامل بن عبداهلل ال�سعديه5

9447182نوال بنت علي بن خمي�ش الغفيلي6

18797372اماين بنت �سعيد بن حميد ال�سيابي7

10155723ب�سرى بنت خلف بن حممد اجلابرية8

9108515ميمونه بنت جمعه بن حمد الرواحيه9

8036831فاطمه بنت �سلطان بن �سعيد ال�سام�سي10

7821455ملياء بنت عبداهلل بن حممد البلو�سية11

11644952عائ�سه بنت جمعه بن حمد الرواحية12

11138383�سيماء بنت �سعيد بن �سيف ال�سعدي13

4779852امل بنت حميد بن �سليمان الزيدية14

5739331غاليه بنت نا�سر بن عبداهلل البو�سايف15

11823624ديانا بنت خزي بن احمد الروا�ش16

11224631امنة بنت �سامل بن حجي الكعبية17

13314931نوال بنت �سامل بن احمد الكثريي18

4005233بدريه بنت �سعيد بن حممد املقباليه19

8139675اميان بنت �سامل بن مرهون اخلوالديه20

12825446موزه بنت حممد بن نا�سر احلرا�سي21

5514767نور بنت احمد بن ح�سن اليافعي22

13664593مرمي بنت �سعيد بن را�سد احلرا�سيه23

10382991امل بنت حممد بن عقيل الكاف24

8868546منال بنت عبداهلل بن زعل الفار�سيه25

7129812بدرية بنت عبداهلل بن حممد البلو�سية26

13642152اأمل بنت حماد بن خلفان الرحميه27

7477732منى بنت �سعيد بن عبيد ال�سعيدية28

12438303ليلي بنت �سعيد بن �سامل املقبايل29

6793771هدى بنت تعوب بن �ساملني القطيطيه30

10010021عائ�سة بنت ح�سن بن جمعه البلو�سية31

6630639�سيخه بنت مطر بن احمد الفار�سي32

8557138خلود بنت �سنني بن خمي�ش الر�سيدية33

4843833موزة بنت خمي�ش بن علي الكندية34

10195068ا�سماء بنت �سيف بن حممد الزيدية35

8913927فاطمة بنت حممد بن علي البلو�سية36

3729505منى بنت عبداهلل بن علي املطوع37

18162199�سليمه بنت �سعيد بن علي اجلنيبيه38

7504442مياده بنت خمي�ش بن ا�سماعيل البلو�سي39

6818584ا�سماء بنت ح�سن بن حميد الربيكيه40

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

5678066�سريفه بنت �سعيد بن احمد البطحري1

7151593عائ�سه بنت حممد بن علي العمرانية2

4681222خال�سه بنت نا�سر بن �سيف ال�سعدي3

4494101�سيته بنت �سامل بن �سهيل امل�سهلي4

11930514جنالء بنت �سعيد بن حممد اجلابري5

4493962امينه بنت �سامل بن �سهيل امل�سهلي6

6747114�سيخة بنت �سيف بن حممد الكلبانية7

14521612نبيله بنت خمي�ش بن حممد املعويل8

10220266هدى بنت حمدان بن عبداهلل ال�سام�سي9

2702354�سلمى بنت نا�سر بن علي احلماديه10

14595329الغالية بنت اأحمد بن �سيف الرواحية11

5960759فاطمة بنت را�سد بن احمد الزعابية12

4686786�سمريه بنت �سيف بن الذئب الكلباين13

3233971منى بنت علي بن حممد الغمال�سية14

11440012اأمريه بنت خلفان بن عبداهلل الغافري15

15875353فاطمه بنت �سامل بن خمي�ش الغافري16

15528581هدى بنت مبارك بن ن�سري الريامي17

18820767لبنى بنت �سامل بن حمد اجلهوريه18

13567466هدى بنت حمود بن حمد الهطايل19

12692047هدايه بنت الذئب بن حمد الزيدي20

7058451رحمه بنت �سعيد بن علي ال�سعديه21

8346613وفاء بنت �سعيد بن عامر البلو�سيه22

10154027مي�سم بنت عو�ش بن حممد ال�سيعري23

11412538امنه بنت علي بن �سلمان العجمي24

11136969�سيخة بنت خليفة بن مبارك النوفلي25

18184377هاجر بنت علي بن حممد البلو�سيه26

5654413عائ�سة بنت علي بن حممد البلو�سية27

4156737جنالء بنت احمد بن �سعيد الن�ساري28

14011344علياء بنت خليفه بن را�سد الراجحي29

11699422عزه بنت احمد بن مبارك املحروقية30

6143715بدريه بنت �سيف بن حميد ال�سيدي31

15304489ثرياء بنت �سليمان بن علي اجلنيبي32

18032733ابت�سام بنت خليفه بن �سامل ال�سكيلي33

8525867ابت�سام بنت اأحمد بن �سليمان البلو�سي34

9618938خديجه بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الرواحي35

16886682فاطمه بنت علي بن حممد البطلو�سية36

10431063اأماين بنت را�سد بن �سعيد ال�سبليه37

3986495اميان بنت علي بن حمد ال�سبلية38

15926986ناهد بنت �سليمان بن �سعيد ال�سعيدي39

6457483�سما بنت �سعيد بن حممد الكعبيه40

تاريخ اإجراء املقابلة :2010/8/28م

16215099ثريا بنت �سعيد بن حممد اجلابرية1

18892396رفعه بنت �سعيد بن علي تبوك2

13085234خديجه بنت اإبراهيم بن حممد العجمي3

16942547اإبت�سام بنت يو�سف بن �سليمان الفوري4

3121329عبري بنت علي بن حممد جني ال�سحي5

6382441اميان بنت عبداهلل بن علي الكندي6

9638845ثريا بنت حممد بن علي الربيكية7

4306005اآمنه بنت عبداهلل بن �سنيدي ال�سعيلي8

6719397�سعاد بنت عبد اللطيف بن فتح اهلل ال�ساطري9

7295655حميده بنت حمدان بن علي الربيعي10

12457311خوله بنت �سليمان بن خمي�ش ال�سعدية11

15471892ناهد بنت خمي�ش بن را�سد الزفيتي12

8262857امينة بنت عقيل بن �سليمان باعمر13

8900529فاطمة بنت حممد بن �سعيد ال�سباري14

15551766نوره بنت حمد بن �سامل اخلرو�سي15

12510709رحمه بنت علي بن �سيف ال�سلماين16

5525945نور بنت عامر بن �سامل املع�سني17

14080487عائ�سه بنت عبدالرحيم بن خمي�ش البلو�سيه18

11806696نعمه بنت �سليم بن حمدان البادي19

15520461فاطمه بنت جميل بن مربوك ال�سعدي20

9703388�سيهام بنت �سامل بن �سلمان الهنائي21

13854105نعيمه بنت مبارك بن حميد الغافريه22

8657524رجاء بنت را�سد بن عبداهلل املقبالية23

8431269وفاء بنت حمد بن عبداللة احلمادي24

10153977اميان بنت خمي�ش بن �سيف ال�سعدي25

18800738ف�سيلة بنت علي بن عامر املعمري26

18164142هدى بنت نا�سر بن علي احلمادي27

13694896اميان بنت �سامل بن �سعيد املجريف28

4682487نهى بنت عبداهلل بن ابراهيم ال�سحي29

7321025امريه بنت عبداهلل بن ح�سن الربيكيه30

4677481منى بنت �سامل بن �سليمان اجلهوري31

4223767هند بنت ادري�ش بن حممد العو�سي32

14957137ا�سماء بنت �سعيد بن حممد الربيكي33

10155189�سليمه بنت علي بن �سيف ال�سبحي34

18183201احالم بنت حممد بن �سهيل املع�سني35

13145511فاطمة بنت �سعيد بن عبداهلل املقبايل36

9545198�سو�سن بنت �سامل بن �سعيد البلو�سي37

18197667خلود بنت علي بن �سعيد القرينيه38

14083502رحمه بنت علي بن خلفان اخلاطري39

8236037ح�سه بنت علي بن حممد البلو�سيه40

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/29م

5752683هناء بنت �سعيد بن �سامل املهري1

13278452�سيخة بنت غدير بن اأحمد املدحاين2

5010408هيفاء بنت عبداهلل بن جمعان با�سعيب3

17330785�سامية بنت �سامل بن حممد اخلمي�سي4

3722585انت�سار بنت نا�سر بن علي الرقي�سي5

10505313زينب بنت علي بن �سامل قطوب العمري6

11146404فاطمه بنت خلفان بن علي الهنائي7

10088089اأمنه بنت نا�سر بن علي الفزاريه8

4835671زينب بنت �سعيد بن مبارك القم�سوعي9

12125116�ساميه بنت را�سد بن حميد الفري�سي10

8457549اميان بنت عبداهلل بن مبارك املعمريه11

8796197عائ�سه بنت خمي�ش بن مو�سى القرطوبي12

11478881حنان بنت علي بن حممد املقبايل13

15382679�سميه بنت �سعيد بن حممد املكتوميه14

4408409مذكورة بنت نا�سر بن بخيت قيطون15

4408377طفول بنت نا�سر بن بخيت قيطون16

12234526مكيه بنت جعفر بن خمي�ش العجمي17

8186306اأمينة بنت عبدالرحمن بن علي الزرعونية18

7953323زينب بنت �سليمان بن عبداللة اللويهي19

5744623جوخه بنت حممد بن علي الغافري20

10160453امل بنت م�سبح بن حمد ال�سعدي21

4063854�سامية بنت �سعيد بن علي الربعمي22

الوظيفة : اأخ�سائي اأجتماعي / اأخ�سائي م�سادر تعلم

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة املروج للتعليم الأ�سا�سي ب�ساللة

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

اأخ�سائي م�سادر تعلم

7971446احالم بنت جمعان بن فرج اهلل الغزال1

4720389ح�سيمه بنت حممد بن معتوق ال�سحري2

18598825ات�سلوم بنت حممد بن بخيت زعبنوت3

اأخ�سائي اأجتماعي

14937381عزيزه بنت ن�سيب بن ا�سلم �سفرار1

6984726هيفاء بنت احمد بن م�سلم علي بدر2

2485226فاطمه بنت �سامل بن نا�سر اليافعي3

15600687منى بنت متان بن حماد العمري4

18426891منى بنت علي بن حممد املع�سني5



الوظيفة : معلم مادة لغة عربية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

الرقم املدينالإ�سمم

14702289م�سلم بن عبداهلل بن م�سلم الربطماتي1

9699117عبداهلل بن �سعيد بن عامر الرا�سدي2

14356505يو�سف بن حمدان بن �سامل العلوي3

10208919احمد بن حممد بن حمد العرميي4

11018573�سباع بن �سعيد بن اأحمد ال�سعدي5

13930197�سامل بن حممد بن �سامل احلارثي6

الوظيفة : معلم مادة كيمياء

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

19605981امري بن خلفان بن حممد العا�سمي1

4779899حممد بن حميد بن �سليمان الزيدي2

الوظيفة : معلم مادة تاريخ

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

8655018حميد بن علي بن حممد الكا�سبي1

3674371هنيه بنت �سعيد بن حممد ال�سعدي2

الوظيفة : معلم مادة جغرافيا

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

14987089ن�سرين بنت حمد بن �سيف الرواحية1

5691239ا�سماء بنت �سالح بن نا�سر الغنبو�سي2

الوظيفة : معلم مادة ريا�سة مدر�سية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

15319244عمر بن �سعيد بن عبيد ال�سحي1

17768131عمر بن جمعه بن عو�ش البلو�سي2

3882747�سامل بن خلفان بن �سامل العربي3

8545371را�سد بن �سامل بن خلفان امل�سيفري4

10513719ابراهيم بن عبداهلل بن �سامل املرزوقي5

7833162حممد بن �سيف بن عبداهلل الهنائي6

10037711حممد بن �سعيد بن حممد النيادي7

10212769عمر بن مبارك بن جميل احلجري8

7208844هيثم بن احمد بن حممد اجلابري9

4356018عبدال�سالم بن �سعيد بن علي الق�سابي10

18574381خالد بن طالب بن �سليمان الغالبي11

11201305حمد بن �سيف بن �سعيد الغافري12

19661285�سلطان بن را�سد بن �سلطان الرا�سبي13

12893746حممد بن علي بن �سعيد الروتلي14

14730593اأ�سعد بن عبداهلل بن �سعيد املعويل15

3714947رايد بن حمد بن حممد البلو�سي16

الوظيفة : معلم تقنية معلومات

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

4959615زهره بنت حماد بن �سعيد الرا�سبي1

11650332�سامله بنت �سامل بن را�سد العرمييه2

الوظيفة : معلم جمال اأول

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

10629755جيهان بنت علي بن خمي�ش بني عرابة1

3593944�سهام بنت مبارك بن طوير البو�سعيدي2

14092048اأ�سماء بنت �سامل بن را�سد املعمري3

6486465زكيه بنت حمدان بن �سليمان الكلباين4

8888842�ساميه بنت علي بن نا�سر اليحمدية5

9159413خديجه بنت حممد بن عبداهلل البلو�سي6

8708102عاليه بنت علي بن عبداهلل الها�سمي7

10623677فاطمه بنت حممد بن نا�سر العلوي8

2756806ي�سرا بنت نا�سر بن خمي�ش ال�سعدي9

12104878�سليمه بنت فائل بن عاجب العلويه10

7849322فاطمه بنت �سعيد بن حميد ال عبد ال�سالم11

2419568�سيخه بنت �سعيد بن �سلطان احلربيه12

8320174�ساميه بنت را�سد بن نا�سر البو�سعيدية13

4187222ا�سيه بنت حبيب بن �سامل الوهيبية14

3342532هنادي بنت �سرور بن هدوب ال�سعدي15

8179151فاخرة بنت طالب بن �سامل ال�سعيلية16

10431377�سيخه بنت �سيف بن �سويد الوهيبية17

4448894�سيخه بنت حمد بن �سعيد اجل�سا�سي18

13999864�سناء بنت �سعيد بن را�سد املنوري19

7581869�ساميه بنت يعقوب بن �سامل الهدابية20

13170757ناديه بنت حممد بن �سامل الغفيلية21

14394038�سم�سه بنت را�سد بن علي اخلوذيرية22

11801151مرمي بنت عامر بن عبداهلل ال�سبلية23

7193935غدير بنت حمد بن عبداهلل العرمييه24

5115496عائ�سه بنت �سامل بن حمد الغزاليه25

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بهيماء

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

7037683عائ�سه بنت عبداهلل بن �سامل احلامدية1

10796164خزنه بنت عبداهلل بن حممد ال�سندودي2

8799559�سيخه بنت احمد بن عبداهلل البلو�سيه3

7489134اأ�سماء بنت �سلمان بن �سويلم الهنائية4

الوظيفة : معلم اأحياء

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

الرقم املدينالإ�سمم

4859689اأحمد بن �سعيد بن را�سد احلامتي1

19582567حمد بن حممد بن حمد الزكواين2

الوظيفة : معلم تربية خا�سة 

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

9270518�سليمان بن عبداهلل بن �سعيد الغافري1

4548075ح�سام بن عبداهلل بن خ�سيب الرحبي2

الوظيفة : معلم تقنية معلومات

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

14213918فاطمه بنت �سليمان بن عبداهلل العربيه1

3674206زهره بنت خلف بن �سيف احلوقاين2

9020268�سارة بنت �سعيد بن حممد الذهلية3

4272042زينب بنت حميد بن عبداهلل الدرو�سي4

15301745عائ�سه بنت �سعيد بن مبارك ال�سعيلي5

11890214حنان بنت خلفان بن علي الوهيبي6

14650095هبه بنت علي بن �سعيد اجللندانية7

8273421فاطمه بنت حممد بن حمدان الناعبي8

7450815اميان بنت �سالح بن عبداهلل الغيالين9

12538577�سيخه بنت �سليمان بن علي العزريه10

7194872ا�سماء بنت ب�سري بن حميد الهنائي11

12611357ناديه بنت �سامل بن را�سد ال�سرجية12

8243976فاديه بنت �سليمان بن نا�سر الق�سابي13

12113447و�سحه بنت حمد بن �سليم اجلهوري14

18598239�سهري بنت �سامل بن �سليمان الكندي15

13678866عائ�سه بنت �سامل بن م�سعود البادي16

18539798زكيه بنت نا�سر بن حمد املبيح�سي17

15239454�سارة بنت علي بن مبارك البلو�سي18

13839261اأمل بنت عبداهلل بن خمي�ش البلو�سي19

12838609فاطمة بنت حممد بن عبداهلل ال�سعيلي20

19094852عطيه بنت مبارك بن علي ال�سعديه21

14734268كرميه بنت حمد بن حممد ال�سيابي22

18166019رحمه بنت نكد بن را�سد الها�سميه23

2561139عائ�سة بنت علي بن �سرحان الري�سية24

8917167مي بنت �سامل بن علي الن�سري25

الوظيفة : معلم ريا�سة مدر�سية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

18262482اأماين بنت عبداهلل بن �سعيد الرواحي1

11902783اميمه بنت �سعيد بن م�سعود العربي2

14775351ريه بنت حممد بن نا�سر العربي3

3256373تركيه بنت �سعيد بن نا�سر املحروقي4

الوظيفة : معلم فنون ت�سكيلية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

9765534ال�سيماء بنت �سليمان بن علي الرواحي1

19933145انت�سار بنت يعقوب بن علي ال�سبهاين2

14495923رقيه بنت عبداهلل بن �سيف العامري3

13151735زينب بنت عبداهلل بن مبارك ال�سام�سي4

12207891اأحالم بنت تي�سري بن يا�سر الهنائي5

12024877عهود بنت عبداهلل بن حمد العامري6

19697085زينب بنت زهران بن حمدان ال�سارمي7

13344442رقية بنت علي بن حميد املعمرية8

14000639جميد بن عبداهلل بن الذيب التوبي9

18357922حممود بن طالب بن حمد الديهني10

18597218�سعيد بن خليفه بن �سعيد الفرقاين11

18571102خلفان بن مرهون بن علي الرواحي12

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

11916531معت�سم بن حمود بن حمد العامري1

18553448حممد بن حميد بن �سنني العمريي2

13914664نبيل بن خمي�ش بن �سطيف ال�سيابي3

13920593متيم بن غنيم بن م�سبح العمريي4

14309625مو�سى بن علي بن �سليمان البيماين5

10694388مالك بن مبارك بن من�سور العامري6

9713953�سعيد بن �سليمان بن خلفان املحروقي7

15470655علي بن هالل بن حمد ال�سبحي8

9065931حممد بن نا�سر بن حممد الفار�سي9

18565971مهناء بن علي بن مهنا النبهاين10

14545621�سلطان بن نا�سر بن حممد العربي11

12965017جمال بن �سامل بن نا�سر النبهاين12

14773815خليفة بن عي�سى بن �ساملني الهنائي13

8481484هالل بن حمد بن حارب البو�سعيدي14

11712792جمال بن نا�سر بن خلفان ال�سرجي15

14736225هيثم بن حم�سن بن �سعيد الدغي�سي16

7744765�سعود بن �سيف بن بدر البو�سعيدي17

9542219مر�سد بن را�سد بن عو�ش النبهاين18

9695672خالد بن �سريد بن �سامل الهطايل19

15251696اأمل بنت خليفه بن حممد ال�سارخي20

4203654انت�سار بنت نا�سر بن �سامل ال�سباري21

10317167عائ�سه بنت خلف بن �سيف العربية22

13685642مزنه بنت احمد بن ماجد الق�سابي23

15097097نعيمه بنت علي بن �سامل اخلاطري24

11426746عزة بنت �سامل بن �سيف املحروقي25

12748137�سهى بنت حممد بن �سيف العتبي26

15144946رائده بنت زهران بن عبداهلل الهنائي27

14848351فاطمه بنت �سيف بن م�سلم املنذري28

18593154رحمه بنت بدر بن حممد الريامي29

عاليه بنت عبداهلل بن من�سور 30

ال�سليمي

7692566

7417257غدناء بنت حممد بن �سعيد الرحمية31

11059702افراح بنت حممد بن را�سد الزيدي32

6950973خلود بنت �سعود بن عبداهلل الهنائي33

ثرياء بنت عبداهلل بن مبارك 34

الرواحي

11282371

11721426جويريه بنت خلفان بن حممد املنذري35

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

8014231ا�سمهان بنت خلف بن �سيف الهنائي1

14074206منى بنت خمي�ش بن �سيف ال�سيابيه2

18035885زينب بنت حميد بن الذيب التوبي3

11741033مرمي بنت مالك بن حممد العلوي4

11390122منى بنت �سعيد بن مبارك النوفلية5

10726014راي�ساء بنت هالل بن حممد ال�سكيليه6

16589974تيموره بنت �سعيد بن �سيخان الق�سابي7

14324897حنان بنت نا�سر بن عبداهلل النبهاين8

10637852كوثر بنت يحيى بن عبداهلل الرواحي9

9994773خرييه بنت يعقوب بن عامر العامري10

9709522�سميه بنت يو�سف بن �سيف العامري11

12670052ماهره بنت خمي�ش بن نا�سر القرين12

3294519فاطمه بنت �سعيد بن �سليمان الهنائي13

بدريه بنت عبداهلل بن حممد 14

امبو�سعيدي

18101383

7501872�سيخه بنت �سعيد بن �سامل الكعبي15

15488487رحمه بنت �سيف بن حمود العمريي16

18266902فاطمه بنت �سعيد بن نا�سر املنذري17

13797139اجماد بنت �سيف بن را�سد العربي18

18555068ناجيه بنت خلف بن م�سبح الهطايل19

10676579دلل بنت �سلمان بن غامن ال�سكيلي20

11383276فاطمه بنت �سليم بن �سعيد العامري21

16642266ماهرة بنت �سيف بن حممد الرواحي22

8658897يا�سمني بنت �سيف بن حممد الطائي23

15063695�سميه بنت يحيى بن حمود املعمري24

14695191بدريه بنت طالب بن احمد الريامي25

7647024دلل بنت عبداهلل بن عامر العامري26

6669141جنات بنت غ�سن بن من�سور الريامي27

18199662مياء بنت �سامل بن علي العربي28

8412406اميان بنت خلفان بن �سامل ال�سيابيه29

7749269وفاء بنت حممد بن �سعيد الربخي30

13824646امل بنت �سعيد بن �سليم الربخي31

11986765�سمريه بنت عي�سى بن حممد اخلرو�سي32

15492688زهره بنت �سالح بن علي ال�سكيلي33

18061767وفاء بنت نا�سر بن �سامل املغريي34

الوظيفة : من�سق �سوؤون مدر�سية

مكان اإجراء املقابلة: مركز التدريب الرتبوي بنزو ى

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

الرقم املدينالإ�سم الرباعي و القبيلةم

7501764ليلى بنت حممد بن �سليمان التوبيه37

13979681�ساميه بنت �سليمان بن علي العربيه38

تعلن املديرية العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الو�شطى للمواطنني املو�شحة اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها بتاريخ 

2010/6/16م باأن عليهم احل�شور يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا يف املكان والتاريخ املحددين اأدناه وذلك لإجراء املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع مراعاة 

اللتزام باإح�شار اأ�شل امل�شتندات التالية : )البطاقة ال�شخ�شية - بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية - املوؤهل الدرا�شي - �شهادة اجتياز احد الختبارين الدوليني 

)الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-

تعلن املديرية العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الداخلية للمواطنني املو�شحة اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها بتاريخ 

، مع مراعاة  الوظيفة  للتناف�س على  �شغل  املقابلة  اأدناه وذلك لإجراء  املكان والتاريخ املحددين  التا�شعة �شباحا يف  ال�شاعة  باأن عليهم احل�شور يف متام  2010/6/16م 

الدوليني  الدرا�شي - �شهادة اجتياز احد الختبارين  املوؤهل   - الوطنية  العاملة  القوى  ال�شخ�شية - بطاقة �شجل  : )البطاقة  التالية  امل�شتندات  اأ�شل  اللتزام باإح�شار 

)الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-



تعلن املديرية العامة للرتبية والتعليم مبنطقة ال�شرقية �شمال  للمواطنني املو�شحة اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها 

بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم احل�شور يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا يف املكان والتاريخ املحددين اأدناه وذلك لإجراء املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع 

اأ�شل امل�شتندات التالية : )البطاقة ال�شخ�شية - بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية - املوؤهل الدرا�شي - �شهادة اجتياز احد الختبارين  مراعاة اللتزام باإح�شار 

الدوليني )الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-

تعلن املديرية العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الباطنة جنوب  للمواطنني املو�شحة اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم احل�شور يف 

متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا وذلك يوم الأثنني املوافق 2010/8/23م مبدر�شة الر�شتاق للتعليم العام بنات لإجراء املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع مراعاة اللتزام باإح�شار اأ�شل امل�شتندات التالية: 

)البطاقة ال�شخ�شية - بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية - املوؤهل الدرا�شي - �شهادة اجتياز احد الختبارين الدوليني )الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق 

املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-

الوظيفة : معلم مادة اأحياء

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

الرقم املدينالإ�سمم

19289914�سامل بن عبداهلل بن بخيت ال�سباعي1

الوظيفة : معلم تربية خا�سة فكري ح 1

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

11023138�سامله بنت نا�سر بن خمي�ش الرا�سبيه1

4590132فاطمه بنت را�سد بن حممد امل�سايخيه2

9644848رحمه بنت �سعيد بن عبداهلل الها�سمي3

الوظيفة : معلم ريا�سة مدر�سية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

18813044فاطمه بنت حممد بن حميد املبيح�سي1

14838104�سابرين بنت �سعود بن احمد احلب�سي2

7364094�سالمه بنت مبارك بن عبيد احلجري3

13091782�سلطان بن علي بن هديب احلب�سي4

15098633نا�سر بن حممد بن �سامل العزري5

الوظيفة : معلم ريا�سيات

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

19621584علي بن خمي�ش بن علي امل�سريف1

14958571جا�سم بن حممد بن �سلطان الها�سمي2

17918519ثاين بن خمي�ش بن حممد الرواحي3

15317746اأ�سرف بن بالل بن �سامل احلجري4

11031062ذياب بن عامر بن حمد اجلحايف5

12790298حليمه بنت حممد بن حمد الهنائي6

5506286هاجر بنت �سيف بن حممد العلوي7

10796356�ساره بنت �سعيد بن �سالح احلب�سي8

12510466خلود بنت علي بن مبارك ال�سعديه9

13675611�ساميه بنت علي بن خمي�ش احلجي10

18327999ماريه بنت حممد بن نا�سر الق�سابي11

15396362بدريه بنت نا�سر بن يعقوب الكمياين12

4886859مياء بنت �سليم بن �سروخ النوتكي13

11210456ميمونه بنت خلف بن را�سد العربي14

18127658�سهام بنت حمود بن �سيف احلب�سي15

الوظيفة : معلم فنون ت�سكيلية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

18210544ح�سن بن عامر بن �سامل العزري1

7768717احمد بن جابر بن �سامل الوهيبي2

13421521ر�سوان بن عامر بن �سعيد الها�سمي3

الوظيفة : معلم فيزياء

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

11950224حمود بن �سامل بن �سعيد ال�سيذاين1

الوظيفة : معلم كيمياء

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

14864727عبداهلل بن نا�سر بن �سعيد احلنظلي1

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

الرقم املدينالإ�سمم

5533015يعرب بن �سيف بن حممد الربا�سدي1

4085127�سيخة بنت عو�ش بن �سامل البادية2

8063523بدريه بنت حممد بن عبدالرحمن الفار�سيه3

18346271عائ�سه بنت ال�سغري بن نا�سر املغريي4

13254265�سم�سة بنت �سامل بن حمد احلجري5

2955142اأ�سماء بنت بدر بن علي الرقي�سي6

7998944�سناء بنت �ساعد بن جميل اجلابري7

9432604وفاء بنت �سعيد بن حميد امل�سلحي8

12804683طرفه بنت حمد بن �سامل العمرانيه9

9019415عائ�سه بنت عبداهلل بن اأحمد املزاحمي10

9566988منى بنت عبداهلل بن حممد البلو�سية11

4684406ب�سرى بنت خمي�ش بن �سعيد الذهلية12

11477555خديجه بنت خليفه بن علي الفار�سية13

7474051امل بنت م�سلم بن خمي�ش امل�سكري14

6883043ولء بنت حممد بن علي الربيكية15

14831713بلقي�ش بنت حمد بن عبيد اجلرداين16

5967441مزنه بنت خمي�ش بن عبداهلل املرزوقي17

15315278ثرياء بنت �سيف بن �سعيد النعماين18

7664694مرمي بنت جمعه بن دروي�ش املعمري19

11122382اأ�سماء بنت �سليمان بن خلفان ال�سبلية20

15230792فاطمه بنت عامر بن حمد العمري21

9306041دليلة بنت حمود بن �سامل الرا�سدي22

13350558�سمية بنت �سامل بن حممد الكندي23

15235933جنيه بنت �سقر بن معيوف الوهيبي24

17948119ثرياء بنت يا�سر بن خمي�ش الرواحي25

12256545خوله بنت ابراهيم بن ا�سماعيل الكيومي26

7189059احالم بنت علي بن �سعيد احلجري27

8594152علياء بنت حمد بن �سامل العربيه28

12856494فاطمه بنت را�سد بن حمد احل�سيني29

3470772اأمل بنت عبداهلل بن ابراهيم البلو�سية30

8747523عائ�سة بنت دروي�ش بن احمد الربختي31

7563113ليلى بنت حممد بن �سعيد ال�سام�سية32

5878482زينب بنت حمد بن حممد البلو�سيه33

11630233ا�سماء بنت يو�سف بن عبداهلل احل�سرميه34

7164278خديجه بنت دروي�ش بن ح�سن البلو�سيه35

5623333نورة بنت �سيف بن علي ال�سام�سية36

12688198حليمه بنت عبداهلل بن �سليمان البلو�سية37

11251689ر�سل بنت عبداهلل بن �سامل اليمانيه38

7257696�سيخه بنت را�سد بن خمي�ش اخلرو�سيه39

15516682زينب بنت خمي�ش بن عبيد احلكمانيه40

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/24م

8389747اأمل بنت �سعيد بن را�سد العلويه1

3597816اميان بنت علي بن نا�سر الكلباين2

4540311عزا بنت حممد بن  حميد امل�سكري3

8010776منى بنت حممد بن نا�سر الرا�سديه4

4940463هناء بنت عامر بن علي احلجري5

11813631عبلة بنت عبداهلل بن نا�سر املعمري6

5788337ب�سرى بنت علي بن عبيد النوفليه7

9691898مرمي بنت عبداهلل بن علي البلو�سية8

18850859ا�سيلة بنت عبيد بن علي الوهيبي9

7526991مرمي بنت عبداهلل بن عمران املعمرية10

3092461نوال بنت غامن بن حميد الوح�سي11

6692064هدى بنت علي بن �سامل ال�ساعدي12

18604237اأحالم بنت احمد بن عزيز احل�سيني13

4321928مزنه بنت نا�سر بن خليفه املعمري14

18802939اميان بنت عبداهلل بن حمد ال�سبحي15

7362366ميمونة بنت عبداهلل بن خلف الو�ساحية16

16455694حنان بنت حميد بن نا�سر احلو�سنيه17

7287333هند بنت عبداهلل بن علي احل�سرمي18

3484272اينا�ش بنت عبدالرحمن بن مبارك البلو�سيه19

4474584اأميان بنت حممد بن عبداهلل البلو�سي20

10563583كاذيه بنت را�سد بن حمد الكندي21

16086777وداد بنت �سامل بن �سليمان احلامدي22

14790711ا�سماء بنت علي بن عبداهلل البلو�سيه23

3924212راويه بنت �سليمان بن �سالح الفار�سي24

15709646اأحالم بنت �سالح بن حممد املالكي25

13717737اميان بنت �سليمان بن حمدان الغافري26

7727939اأمنه بنت عبداهلل بن علي الربيكيه27

10934785هند بنت عبداهلل بن حمد العي�سري28

10550555زهره بنت علي بن حميد ال�سملي29

10061322ليلى بنت �سامل بن �سيف ال�سعديه30

10937139اأ�سمه بنت حممد بن نا�سر الب�سري31

15593673هناء بنت خليفه بن حارب الب�سامي32

11151331مرمي بنت غريب بن �سامل الغيثية33

8815025دلل بنت عبداهلل بن علي ال�سكيلي34

5511423منال بنت �سرور بن �سم�سوم النعيمي35

3203855مياء بنت مبارك بن را�سد املعمري36

13943454بدريه بنت بخيت بن را�سد املعمري37

15468903فاطمه بنت �سامل بن حميد الهنائي38

11556835مرمي بنت �سامل بن عامر .ال�سابريه39

8171026�سهام بنت �سامل بن حمدون ال�سعيدية40

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/25م

3950976انت�سار بنت نا�سر بن �سامل احلارثي1

12865963ا�سماء بنت حممد بن عبدالرحيم اخلرو�سي2

12965209ابت�سام بنت حمد بن �سيف احل�سرمي3

13054276�ساميه بنت �سعيد بن حمود الغاوي4

7704937فاطمه بنت حممد بن �سام�ش الرواحي5

4725605اميان بنت حمد بن حممد الرا�سدي6

14431505حنان بنت �سامل بن �سلطان احلجري7

15481903منى بنت عبداهلل بن �سعيد البو�سعيديه8

3771422بدريه بنت حمد بن �سعيد املعمرية9

14632642وفاء بنت عبداهلل بن حممد احلو�سني10

15149263موزة بنت ثابت بن طالب املعمرية11

10060207زكية بنت �سليمان بن حمود ال�سبيبي12

18799446وفاء بنت �سامل بن عبداهلل ال�سيابي13

18074068زكية بنت اإبراهيم بن علي العجمي14

16850844منريه بنت �سعيد بن عبداهلل ال�سيابي15

4533779زهره بنت نا�سر بن بريك الغافري16

3131721رايه بنت عبداهلل بن خمي�ش ال�سبلي17

16199159امريه بنت را�سد بن حممد الغافري18

9120898علياء بنت نا�سر بن م�سلم الها�سمي19

13329203جهينه بنت حممد بن هالل ال�سعدي20

15882527و�سحه بنت حممد بن �سليمان ال�سكيلي21

18195503�سلوى بنت عبداهلل بن �سالح الربيكي22

5687938�سلمى بنت ح�سن بن حممد البلو�سيه23

11055009احالم بنت عبداحلميد بن نا�سر الكندي24

12669321بدريه بنت حممد بن �سامل اجلامودي25

4155581خلود بنت عبدالعزيز بن يو�سف الفار�سي26

14992897منى بنت خمي�ش بن �سامل التمتمي27

12267597�سميه بنت را�سد بن �سليمان الهنائي28

7275364كوثر بنت احمد بن ابراهيم البلو�سيه29

14894581بدرية بنت علي بن �سلطان امل�سروري30

2843213�ساره بنت �سليمان بن �سعيد الغافري31

18113999�سلوى بنت ح�سن بن �سيف الرا�سدي32

7350256هدى بنت را�سد بن حمد املنوري33

7989559هدى بنت علي بن حممد البلو�سي34

6438194هاجر بنت حممد بن �سيف ال�سيدي35

7985973رقيه بنت �سعيد بن حممد الذهلي36

5277456�سو�سن بنت �سامل بن حمود اليعقوبي37

11312532مرمي بنت �سعيد بن حممد الهادي38

10768432عتمه بنت احمد بن حممد ال�سعديه39

9436871�سيخه بنت ف�سل بن علي اجلابري40

19267244نعيمه بنت �سعيد بن �سلّيم العربي41

18821928مرمي بنت حممد بن �سرحان احلب�سي42

7193921بثينه بنت عبداهلل بن جميل القريني43

2658401منى بنت عبيد بن عبيدان ال�سعديه44

3143629نوف بنت �سعيد بن علي النوفلي45

12994745فوزية بنت علي بن عبداهلل ال�سهي46

6975913وفاء بنت �سليم بن علي ال�سعدية47

3980702عبري بنت عبداهلل بن �سلطان املحروقي48

11026557فوزيه بنت حمد بن علي ال�سبيبي49

14619872اميان بنت حممد بن نا�سر الريامي50

9301143رياء بنت عامر بن حممد احلجري51

الوظيفة : اأخ�سائي م�سادر تعلم

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

13842858عبيد بن حممد بن عبداهلل النعماين1

8338268�سلمان بن حممد بن �سيف القنوبي2

8338287نا�سر بن حممد بن �سيف القنوبي3

9149204هدي بنت حميد بن �سليم احلارثي4

6865061خال�سه بنت حمدان بن عبداهلل الربا�سدي5

11023832نا�سر بن حميد بن �سعيد القنوبي6

الوظيفة : اأخ�سائي اأجتماعي

مكان اإجراء املقابلة: مدر�سة اللباب للتعليم ال�سا�سي ح1 )ابراء(

تاريخ اإجراء املقابلة : 2010/8/23م

13706845اأمل بنت حميد بن خرتو�ش القنوبي1

9818295رحمه بنت علي بن نا�سر الفار�سي2

11799639رياء بنت حمد بن علي ال�سبيبي3

8360348�سفيه بنت �سلطان بن حممد احلب�سي4

14730939رياء بنت من�سور بن نا�سر احلارثي5

9420092ثريا بنت غالب بن نا�سر النعماين6

11138172�سالمه بنت نا�سر بن �سعيد احلجري7

19188991اأ�سماء بنت حميد بن �سلطان الرواحي8

الوظيفة : معلم مادة ريا�سيات

الرقم املدينالإ�سمم

13890229امين بن �سرور بن �سعيد الب�سري1

الوظيفة : معلم مادة اأحياء 

4637953ا�سعد بن �سامل بن �سليمان املحفوظي1

19173724عامر بن �سعيد بن نا�سر ال�سيابي2

7418194طارق بن را�سد بن �سامل الرواحي3

15070236عبداهلل بن خلفان بن �ساعد ال�سعدي4

الوظيفة : معلم ريا�سة مدر�سية 

14990841�سبحه بنت جميل بن مناخر الوهيبي1

19190629زينب بنت حمد بن جميل العفاري2

14331208�سهام بنت خلفان بن نا�سر العويف3

14855933�سميه بنت مبارك بن �سامل ال�سيابي4

13043435زمزم بنت زايد بن �سبيت اليحيائية5

الوظيفة : معلم فنون ت�سكيلية 

15437875يو�سف بن عبداهلل بن را�سد ال�سعدي1

11139366يا�سر بن علي بن نا�سر الهادي2

7305985علي بن �سالح بن احمد املعمري3

18331431يو�سف بن حميد بن عبداهلل امل�سقري4

10479605�سم�سه بنت نا�سر بن خالد اخلرو�سي5

الوظيفة : من�سق �سوؤون مدر�سية 

12292917فهد بن عبداهلل بن �سعيد العنبوري1

13820493يو�سف بن حميد بن �سعيد ال�سكيلي2

6871069حمود بن �سليمان بن �سالح ال�سلماين3

13800872�سعيد بن حميد بن م�سعود العربي4

11296611حممد بن عبداهلل بن علي املقبايل5

15561075اإميان بنت عامر بن حميد الها�سميه6

10775728جوخه بنت خلفان بن حمد ال�سق�سي7

13280588زينب بنت علي بن �سليمان الغافريه8

12046685بدريه بنت خليفه بن حممد الغافري9

6339963فايزه بنت خمي�ش بن حممد احلكماين10

الوظيفة : اأخ�سائي م�سادر تعلم 

10225337اأمينه بنت �سيف بن حم�سن ال�سرياين1

13929082خالد بن علي بن �سيف ال�سعدي2

13748152يحيى بن مبارك بن �سعيد احلمداين3

الوظيفة : اأخ�سائي  اأجتماعي 

18788732هيثم بن �سامل بن حمد اخل�سوري1

19627357عزيزه بنت نا�سر بن �سامل الغافري2

10893994اأبت�سام بنت خليفه بن عبداهلل اللمكي3

18787674ثرياء بنت حممد بن عبداللة الراجحي4

4730551زمزم بنت �سليمان بن مطر العربي5

17369052موزه بنت �سيف بن �سليمان الرواحي6

10868602ابت�سام بنت نا�سر بن يو�سف اخلرو�سي7

19915603بدريه بنت حمود بن عبداهلل احلرا�سي8

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية 

11624342في�سل بن حممد بن عبداهلل اخلياري1

6720413ح�سن بن علي بن اأحمد البلو�سي2

9860211حممود بن احمد بن �سامل الزعابي3

12504861ن�سر بن �سيف بن �سالح ال�سبيبي4

3794719فهد بن خمي�ش بن �سيف الكيومي5

14598186جا�سم بن �سامل بن �سليمان العجمي6

13798592حممد بن را�سد بن عبداهلل اجلهوري7

7924317حممد بن عمر بن حممد الن�ساري8

12338255خلفان بن علي بن حممد املعمري9

9791913حمد بن جميل بن خمي�ش املالكي10

12624099م�سعود بن علي بن م�سعود العويف11

11786949حمكوم بن جمعه بن حمكوم ال�سق�سي12

7090262�سلطان بن نا�سر بن م�سعود الغافري13

8965565ا�سماعيل بن �سليمان بن عبداهلل اللمكي14

15522981في�سل بن حارب بن جمعه املقبايل15

2992502م�سبح بن خالد بن هالل الذهلي16

9009811�سلطان بن حممد بن �سامل العي�سائي17

6903755عبداهلل بن علي بن اأحمد البلو�سي18

12771632املهند بن جمعه بن حمكوم احلرا�سي19

11676148حمود بن �سليمان بن علي الرحمي20

12544608مهند بن عبدالرحمن بن علي املجيني21

17783013�سلطان بن �سامل بن خدمي املقبايل22



الرقم املدينالإ�سمم

الوظيفة : معلم  ريا�سيات

10946651مرمي بنت �سامل بن �سليم ال�سهيه1

4722951عهد بنت عبدامللك بن غ�سان املزروعيه2

7437853اميان بنت علي بن حممد اجلماحيه3

7544208�سم�سه بنت را�سد بن حممد املقبايل4

10585226زينب بنت �سليمان بن �سالح املنذري5

11019397ليلى بنت خمي�ش بن عبداهلل البلو�سي6

16085029موزه بنت علي بن نا�سر البداعيه7

8525661كرميه بنت عبداهلل بن �سامل ال عبدال�سالم8

13223222�سذى بنت حممد بن خمي�ش اخلابوري9

9367757نائله بنت فداء بن عبدالر�سيد البلو�سي10

8511607�سيخة بنت نا�سر بن خمي�ش املنوري11

الوظيفة : معلم  فيزياء

الرقم املدينالإ�سمم

13266961عبري بنت �سعيد بن عبداهلل الكلباين1

6526292مروه بنت حمد بن حميد ال�سكيتيه2

13223217ندى بنت حممد بن خمي�ش اخلابوري3

3759687زينب بنت حمد بن �سليمان املعمري4

4020491بدرية بنت دروي�ش بن حممد ال�سحي5

الوظيفة : معلم  اأحياء

14174658عواد بن را�سد بن �سامل القريني1

9385969اأحمد بن �سعيد بن حممد ال�ساحلي2

9174882القا�سم بن حممد بن �سليمان املكتومي3

الوظيفة : معلم  ريا�سة مدر�سية 

10323663مرمي بنت �سليمان بن عبداهلل املعمرية1

7312456ب�ساير بنت حممد بن �سالح احلمادي2

فاطمة بنت عبدالرحمن بن عبداهلل 3

الهندا�سية

10830634

19553758ب�سرى بنت �سيف بن خمي�ش ال�سابريه4

10575247�سيخه بنت حمدان بن �سعيد الهنائي5

10587746عهود بنت اأحمد بن خلفان الو�ساحيه6

12150123منى بنت �سمل بن ح�سن البلو�سية7

4336857اأ�سماء بنت اأحمد بن خلفان الو�ساحيه8

14552303علياء بنت علي بن عبدالرحمن البلغونيه9

9875768�سناء بنت نا�سر بن هالل املعمريه10

الوظيفة :  معلم  فنون ت�سكيلية

15457022اأماين بنت احمد بن ح�سن املرزوقيه1

10651273تهاين بنت خمي�ش بن حممد ال�سبليه2

8464409اأمريه بنت حممد بن علي الفار�سيه3

19074589ب�سرى بنت عبداهلل بن �سامل ال�سيزاوي4

11330439فاطمه بنت �سليمان بن عبداهلل البندريه5

7262866وفاء بنت �سعيد بن حمد املرزوقي6

6908812فاطمة بنت عبداهلل بن حميد البلو�سية7

3254331ب�سرى بنت مبارك بن �ساملني البلو�سية8

17369966عي�سى بن مراد بن ابراهيم البلو�سي1

الوظيفة : معلم  مهارات  مو�سيقية

3372095احمد بن عبداملجيد بن ابراهيم العجمي1

6964276بتول بنت عبداهلل بن خدوم العجميه1

الوظيفة :  معلم  تقنية معلومات

10367593حممد بن �سويدان بن بخيت البادي1

6781159عي�سى بن �سليمان بن عبداهلل ال�سمري2

7114795اأحمد بن يو�سف بن خمي�ش املقبايل3

الوظيفة :  اأخ�سائي م�سادر تعلم

الرقم املدينالإ�سمم

12936176حميد بن حممد بن �سليمان املكتومي1

18591975يحيى بن مطر بن �سليمان احلو�سني2

11302286�سامح بن �سليمان بن نا�سر ال�سيادي3

18670796زينب بنت حممد بن حميد ال�سريحية4

9665997كذيه بنت �سعيد بن �سامل القطيطيه5

6467335علياء بنت را�سد بن حممد املقبالية6

12856297فاطمة بنت حممد بن �سامل ال�سليطنية7

8409526احالم بنت �سيف بن حارب احلو�سنيه8

الوظيفة :  اأخ�سائي اأجتماعي

10363434بدرية بنت طالب بن مبارك املحرزية1

19186044�سباح بنت عبداهلل بن علي الباديه2

15103638ثريا بنت زايد بن خليفه املقبايل3

15455332ا�سماء بنت حامد بن عامر اخلرو�سي4

18246382ولء بنت خليفة بن �سعيد اجلهوري5

9030674ندى بنت عبداهلل بن �سعيد اجلهوري6

7329872�سديقه بنت حممد بن علي الفار�سيه7

12882502نوال بنت خلفان بن �سعيد اخلرو�سيه8

4147362ح�سني بن ابراهيم بن عبيد اخلنب�سي9

8311286يعرب بن �سعيد بن علي العمراين10

15080923�سامل بن حممد بن �سيف الكندي11

14339563عبداهلل بن حممد بن �سامل البلو�سي12

19602421بدر بن ا�سماعيل بن نا�سر اخلرو�سي13

8577045عبداهلل بن علي بن خلفان الو�ساحي14

الوظيفة :  فني خمترب علوم

10700845حممد بن دروي�ش بن حمد العجمي1

8701036يون�ش بن حمود بن �سويد العمريي2

اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها  تعلن املديرية العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الباطنة �شمال   للمواطنني املو�شحة 

بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم احل�شور يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا وذلك يوم الثالثاء املوافق 2010/8/24م مببنى دائرة تنمية املوارد الب�شرية ب�شحار لإجراء 

املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع مراعاة اللتزام باإح�شار اأ�شل امل�شتندات التالية: )البطاقة ال�شخ�شية - بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية - املوؤهل الدرا�شي 

- �شهادة اجتياز احد الختبارين الدوليني )الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة 

واملواطنون هم :-

اأدناه  اأ�شماوؤهم  املو�شحة  للمواطنني  جنوب   ال�شرقية  مبنطقة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية  تعلن 

والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم احل�شور 

املوافق 2010/8/23م مببنى املديرية ب�شور لإجراء  التا�شعة �شباحا وذلك يوم الثنني  ال�شاعة  يف متام 

اأ�شل امل�شتندات التالية: )البطاقة  املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع مراعاة اللتزام باإح�شار 

الختبارين  احد  اجتياز  �شهادة   - الدرا�شي  املوؤهل   - الوطنية  العاملة  القوى  �شجل  بطاقة   - ال�شخ�شية 

املطلوبة  الوثائق  ا�شتكمال  عدم  حالة  ويف  الجنليزية(  اللغة  خلريجي  التوفل(  اأو  )الآيلت�س  الدوليني 

فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-

والذين  اأدناه  اأ�شماوؤهم  املو�شحة  للمواطنني  م�شقط  مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية  تعلن 

�شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم احل�شور يف متام 

الب�شرية  املوارد  تنمية  دائرة  مببنى  2010/8/24م  املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة 

امل�شتندات  اأ�شل  باإح�شار  اللتزام  مراعاة  مع   ، الوظيفة  �شغل  على   للتناف�س  املقابلة  لإجراء  بالوطية 

�شهادة اجتياز   - الدرا�شي  املوؤهل   - الوطنية  العاملة  القوى  ال�شخ�شية - بطاقة �شجل  التالية: )البطاقة 

ا�شتكمال  عدم  حالة  ويف  الجنليزية(  اللغة  خلريجي  التوفل(  اأو  )الآيلت�س  الدوليني  الختبارين  احد 

الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-

الرقم املدينالإ�سمم

الوظيفة :  معلم مادة اأحياء 

3951997حممد بن �سامل بن �سعيد ال�سناين1

الوظيفة :  معلم ريا�سة مدر�سية

12932903جابر بن حممد بن �سعيد ال�سبيبي1

10687687�سامل بن فايل بن علي العوي�سي2

14389449نا�سر بن عبداهلل بن نا�سر اجلعفري3

14177299احمد بن �سعيد بن حمد امل�سروري4

3989351ا�سماعيل بن عي�سى بن �سعيد الكندي5

15289345هدى بنت �سعيد بن �سامل العرمييه6

17133403مرمي بنت حمود بن حمد الها�سميه7

12358527اميان بنت علي بن حمود ال�سكيليه8

5152383رحمه بنت خمي�ش بن خادم الربا�سديه9

5244859ب�سرى بنت زايد بن خمي�ش احل�سنيه10

14414544فاطمه بنت �سعيد بن حمد ال�سعيبيه11

12639079وفاء بنت عبداهلل بن خلفان الغنبو�سيه12

4115097رايه بنت حمد بن �سلطان الها�سميه13

4904283هاجر بنت �سالح بن عبداهلل العلويه14

5921638دلل بنت عبداهلل بن را�سد ال�سنيديه15

11336114منريه بنت خلفان بن خمي�ش العرمييه16

4596032�سعاد بنت �سليمان بن خمي�ش الكا�سبيه17

15626667فاخره بنت جمعه بن عبداهلل الرا�سبيه18

5812482ليلى بنت م�سلم بن خمي�ش الن�سرييه19

الوظيفة :  معلم ريا�سيات 

19653736زينب بنت �سعيد بن خمي�ش الها�سميه1

3344409�ساره بنت حمد بن �سيف املعمريه2

13897328�سامله بنت حمد بن خمي�ش املقحو�سيه3

الوظيفة :  معلم فيزياء

18874976فاخره بنت را�سد بن حممد الكا�سبيه1

12809754عائ�سه بنت را�سد بن علي الرا�سبيه2

12515153عبري بنت علي بن نا�سر البو�سعيدي3

18798303مديحه بنت حممد بن را�سد اجلمريه4

6243975ا�سماء بنت حمد بن نا�سر الكا�سبيه5

6914296موزه بنت جمعه بن �ساعد العلويه6

5085507خالد بن عبداهلل بن عثمان ال�سيزاوي7

12920967حممود بن حممد بن را�سد اليحيائي8

6614028�سبيب بن حممود بن حمفوظ البو�سعيدي9

19553074نادر بن خمي�ش بن علي اخلوالدي10

18064604هالل بن خلفان بن عبداهلل الهنائي11

الوظيفة :  معلم مهارات مو�سيقية

17160677عهود بنت عبداهلل بن �سويدان الرا�سبيه1

7903816مياده بنت حممد بن رم�سان البلو�سيه2

3954604اأمريه بنت رم�سان بن حممد البلو�سيه3

الوظيفة :  معلم كيمياء

15521036حممد بن را�سد بن علي الكا�سبي1

17160682رائد بن عبداهلل بن �سويدان الرا�سبي2

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية

5735032خلود بنت عبداهلل بن را�سد العلوي1

15368077تهاين بنت را�سد بن خمي�ش الها�سميه2

12028243هدى بنت حميد بن حممد املرهوبي3

11882647امينه بنت �ساحي بن �سويدان الها�سميه4

14771647فاخره بنت را�سد بن عبداهلل الغيالنيه5

12027358ريا بنت حميد بن حممد املرهوبي6

5344415منى بنت حمد بن خمي�ش الرا�سبيه7

12034631كوثر بنت حممد بن را�سد العلويه8

15575672�سامله بنت �سامل بن حممد ال�سماخيه9

4623623امريه بنت مبارك بن �سامل امل�سكريه10

4419166نوال بنت �سامل بن حمد الرا�سبيه11

15386589انت�سار بنت جمعه بن �سامل البلو�سي12

4720764مرمي بنت خمي�ش بن علي الغيالين13

12087444رحمه بنت را�سد بن عبداهلل الوهيبي14

16418947ن�سرى بنت را�سد بن حمود الها�سميه15

18780448�سامله بنت حممد بن علي العامريه16

4700327فاطمه بنت حمد بن نا�سر الكا�سبيه17

18565122اميان بنت عبداهلل بن خمي�ش العرمييه18

15076628بخيته بنت حممد بن ناجم الغيالنيه19

15483307عائ�سه بنت حممد بن �سامل امل�سريف20

12859945�سيخه بنت علي بن حممد املخينيه21

10154721تهاين بنت �سامل بن خمي�ش املعمريه22

18162836نوال بنت عامر بن �سعيد املعمريه23

14899155مرمي بنت �سامل بن علي الغزاليه24

15605903�سليمه بنت �سعيد بن �سامل الها�سميه25

11788471مرمي بنت �سعيد بن احمد ال�سعيبيه26

16109061�ساره بنت حممد بن �سعيد البلو�سي27

15410911عنود بنت �سامل بن را�سد ال�سبلي28

12560465رجوى بنت عامر بن حمد الرزيقيه29

12840385مرمي بنت حمد بن نا�سر العرمييه30

14454207�سالح بن عبداهلل بن حمد الكا�سبي31

14386176خالد بن �سعيد بن حمد الكا�سبي32

7604945احمد بن �سامل بن عبداهلل الها�سمي33

13809942احمد بن �سعيد بن م�سبح العلوي34

4580575عبداهلل بن حممد بن عبداهلل املطاعني35

الوظيفة : اأخ�سائي اجتماعي 

13836634�سامل بن علي بن خمي�ش العوي�سي1

4221411بدريه بنت �سعيد بن حمد العرميي2

5396526علياء بنت مبارك بن علي ال�ساعديه3

7204948وفاء بنت �سعيد بن جمعه الرا�سبيه4

14388217ن�سرى بنت جمعه بن حمد اجلعفريه5

14876537هاجر بنت را�سد بن حمد الغنبو�سيه6

18567483�سعيده بنت علي بن حممد ال�سعيديه7

الوظيفة : فني خمترب علوم

19854451م�سلم بن عبداهلل بن خمي�ش احلربي1

5508913خمي�ش بن فايز بن خمي�ش املحيجري2

الوظيفة : اأخ�سائي م�سادر تعلم

8055004�سيف بن حميد بن حممد اجللندي1

15302611�سامل بن �سعيد بن حمود العوي�سي2

13675466حممد بن حمد بن حممد امل�سايخي3

الرقم املدينالإ�سمم

الوظيفة : معلم ريا�سيات 

8424108عبدالرحمن بن حممد بن �سيف التوبي1

2873095مو�سى بن �سعيد بن حممد الهادي2

4877732حممد بن �سليمان بن علي املزروعي3

10131939حممد بن مو�سى بن حممد البلو�سي4

3452869حمدي بن حمد بن را�سد الكلباين5

7568044نا�سر بن �سعيد بن رزيق الهادي6

19566383ماجد بن نا�سر بن حممد اجلرداين7

18574713حممد بن مبارك بن علي ال�سكيلي8

4021985�سلطان بن احمد بن حممد ال�سقري9

3297076�سعيد بن عو�ش بن خلفان الكلباين10

7536187من�سور بن ربيع بن نا�سر اخل�سوري11

الوظيفة : معلم كيمياء

3795637احمد بن �سامل بن ه�سول الغافري1

9014639يو�سف بن حميد بن �سعيد املعمري2

5205279حممد بن �سامل بن علي العلوي3

13702162ح�سني بن علي بن نا�سر احلجي4

14571588ن�سر بن �سيف بن عبداهلل الريامي5

7894934حممد بن حمود بن ال�سيبه البو�سعيدي6

الوظيفة : معلم  اأحياء

13563607ح�سن بن �ساملني بن �سلبوخ املقبايل1

6775962عبدال�سالم بن حمد بن حممد الرم�ساين2

11195359عادل بن جميل بن �سعيد الرئ�سي3

11672913�سيف بن حممد بن را�سد املعمري4

15173806�سليمان بن ن�سيب بن علي القطيطي5

6946078عبداهلل بن �سليمان بن حممد ال�سيابي6

12560057خالد بن علي بن زاهر ال�ساملي7

الوظيفة : معلم  ريا�سة مدر�سية

9542454عايده بنت �سعيد بن حمد الفار�سي1

6660417وفاء بنت حمد بن خالد املعويل2

12216839�سليمه بنت احمد بن يو�سف احلارثي3

الوظيفة : معلم فنون ت�سكيلية

62042125�ساره بنت ابراهيم بن خدابخ�ش1

17111539عبدالعزيز بن حممد بن �سالح البلو�سي2

الوظيفة :  معلم مهارات مو�سيقية

61461945انوار بنت را�سد بن �ساعد امل�سايخي1

الوظيفة : معلم تقنية معلومات

3702472نا�سر بن علي بن عبداهلل اجلابري1

16024392عامر بن نا�سر بن �سيف العربي2

5253306قي�ش بن �سامل بن �سالح املقبايل3

15539473ح�سني بن �سعيد بن عامر ال�سلماين4

الوظيفة :  معلم تربية خا�سة فكري  ح1

18806502منى بنت حممد بن عبداهلل ال�سناين1

11803403عائ�سه بنت �سالح بن عبداهلل ال�سواعي2

14747141عائده بنت �سليمان بن حمد الرواحي3

13172063جوخه بنت علي بن حممد الغمال�سي4

الوظيفة : اأخ�سائي م�سادر تعلم

10404366عبداهلل بن حممد بن م�سعود احلب�سي1

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية

13041497�سعيد بن عبداهلل بن را�سد الذهلي1

7346406علي بن حممد بن علي البلو�سي2

4404518�سليمان بن خلفان بن �سامل ال�سبلي3

7261629حممد بن ابراهيم بن �سامل الن�ساري4

12261383عبداهلل بن علي بن را�سد املقبايل5

13716173حممد بن عبداهلل بن خلفان اجلابري6

10629999ح�سني بن علي بن خمي�ش بني عرابه7

12800327خليفه بن �سامل بن �سالح احلامدي8

11425993علي بن ها�سل بن حمود ال�سعدي9

7075801علي بن �سالح بن ن�سيب البلو�سي10

8480144يون�ش بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي11

13911545خليل بن �سامل بن حممد اجلرداين12

8497663عبداهلل بن خلفان بن �سعيد الرواحي13

10622229حمد بن علي بن عبداهلل ال�سقري14

14843537خالد بن خلفان بن مبارك العربي15

11285133عزيز بن هالل بن �سعيد الريامي16

5584935عبداهلل بن احمد بن عبداهلل الهوتي17

17088782حممد بن عامر بن �سّلوم الهنائي18

15153229�سامل بن خلفان بن مرهون املقبايل19

6690814هزاع بن خليفة بن �سعيد ال�سبلي20



تعل��ن املديري��ة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الظاهرة  للمواطنني املو�شحة اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم 

احل�شور يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا وذلك يوم الثالثاء املوافق 2010/8/24م مبركز التدريب الرتبوي بعربي لإجراء املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع مراعاة اللتزام باإح�شار 

اأ�ش��ل امل�شتن��دات التالي��ة: )البطاق��ة ال�شخ�شي��ة - بطاقة �شجل القوى العامل��ة الوطنية - املوؤه��ل الدرا�شي - �شهادة اجتي��از احد الختبارين الدولي��ني )الآيلت�س اأو التوف��ل( خلريجي اللغة 

الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-

تعلن املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الربميي للمواطنني املو�شحة اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم 

اللتزام  مراعاة  مع   ، الوظيفة  �شغل  على   للتناف�س  املقابلة  لإجراء  بالربميي  الرتبوي  التدريب  مبركز  2010/8/24م  املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  متام  يف  احل�شور 

باإح�شار اأ�شل امل�شتندات التالية: )البطاقة ال�شخ�شية - بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية - املوؤهل الدرا�شي - �شهادة اجتياز احد الختبارين الدوليني )الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة 

الجنليزية( ويف حالة عدم ا�شتكمال الوثائق املطلوبة فلن يتم ال�شماح بدخول املقابلة واملواطنون هم :-

تعلن املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�شندم للمواطنني املو�شحة 

اأ�شماوؤهم اأدناه والذين �شبق واأن تقدموا بطلباتهم ل�شغل الوظائف املعلن عنها 

بتاريخ 2010/6/16م باأن عليهم احل�شور يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا وذلك 

املقابلة  املوافق 2010/8/24م مببنى املديرية بولية بخا لإجراء  الثالثاء  يوم 

امل�شتندات  اأ�شل  باإح�شار  اللتزام  مراعاة  مع   ، الوظيفة  �شغل  على   للتناف�س 

التالية:

 -البطاقة ال�شخ�شية 

- بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية 

- املوؤهل الدرا�شي 

بدخول  ال�شماح  يتم  فلن  املطلوبة  الوثائق  ا�شتكمال  عدم  حالة  يف  مالحظة: 

املقابلة واملواطنون هم :-

تقدموا  واأن  �شبق  والذين  اأدن��اه  اأ�شماوؤهم  املو�شحة  للمواطنني  ال��وزارة  تعلن 

التابعة  اخلا�شة  الرتبية  مدار�س  يف  عنها  املعلن  الوظائف  ل�شغل  بطلباتهم 

احل�شور  عليهم  باأن  2010/6/16م  بتاريخ  التعليمية  للربامج  العامة  للمديرية 

يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا وذلك يوم الثالثاء املوافق 2010/8/24م مببنى 

دائرة الرتبية اخلا�شة بروي لإجراء املقابلة للتناف�س على  �شغل الوظيفة ، مع 

مراعاة اللتزام باإح�شار اأ�شل امل�شتندات التالية:

 -البطاقة ال�شخ�شية 

- بطاقة �شجل القوى العاملة الوطنية 

- املوؤهل الدرا�شي 

- �شهادة اجتياز احد الختبارين الدوليني )الآيلت�س اأو التوفل( خلريجي اللغة 

الجنليزية.

بدخول  ال�شماح  يتم  فلن  املطلوبة  الوثائق  ا�شتكمال  عدم  حالة  يف  مالحظة: 

املقابلة واملواطنون هم :-

الوظيفة :  معلم تربية خا�سة فكري ح 1

الرقم املدينالإ�سمم

5815736فاطمه بنت �سامل بن را�سد الزيدية1

5405587حليمه بنت خليفه بن خمي�ش الهنائي2

الوظيفة : معلم تقنية معلومات

7954644بدر بن �سعيد بن را�سد الفار�سي

الوظيفة :  معلم ريا�سة مدر�سية

5001863منال بنت حممد بن �سعيد ال�سملي1

7409165مرمي بنت حميد بن �سعيد املقبالية2

6077271ناديه بنت حممد بن علي اليزيدي3

6113164عدميه بنت �سيف بن �سليمان الفار�سية4

الوظيفة : من�سق �سوؤون مدر�سية

8584613بثينه بنت �سيف بن حم�سن العلوي1

الوظيفة : فني خمترب علوم

5613719�سامل بن علي بن بطي اليعقوبي1

4819758�سعيد بن �سلّيم بن �سعيد الريامي2

الوظيفة : اأخ�سائي م�سادر تعلم

19094969عائ�سه بنت خمي�ش بن حميد املجريف1

4708222مهاء بنت را�سد بن حمد ال�سكيتي2

14675598هدى بنت �سامل بن �سعيد العي�سائي3

7215048اأمل بنت مطر بن عبداهلل املنعي4

12212578رايه بنت عبداهلل بن �سباع املجريف5

14120027�سعيد بن �سامل بن �سعيد العلوي6

الوظيفة :  اأخ�سائي اأجتماعي

5902302زوينه بنت �سيف بن �سقر املنذرية1

10412669رحمه بنت �سعيد بن خمي�ش البادي2

الوظيفة : معلم لغة اجنليزية

4248318خليفه بن حمدان بن �سلّيم املقر�سي1

5090448عبد الرحمن بن مطر بن �سامل ال�سكيتي2

3177744م�سطفى بن م�سعود بن جنيب الزيدي3

3130485يو�سف بن خلفان بن �سيف ال�سام�سي4

12624971هيثم بن �سليمان بن علي ال�سام�سي5

4875531ماجد بن مطر بن علي احلامتي6

7767678يا�سر بن حمود بن حممد الزيدي7

الرقم املدينالإ�سمم

الوظيفة:  معلم ريا�سيات

9784842رو�سه بنت حمود بن �سامل اخلنب�سي1

13790026�سهيله بنت م�سبح بن �سيف القتبي2

9787604عبري بنت حمد بن �سيف املقبايل3

6814139فاطمه بنت خليفه بن �سالح ال�سملي4

الوظيفة: معلم اأحياء

3094146�سعيد بن را�سد بن �سرور اليحيائي1

الرقم املدينالإ�سمم

الوظيفة: اأخ�سائي اأجتماعي

10845671مرمي بنت عبداهلل بن خمي�ش الكعبي1

الوظيفة: اأخ�سائي  م�سادر تعلم

3974825عائ�سه بنت را�سد بن علي الر�سيدي1

12547835�سم�سه بنت خمي�ش بن �سامل البادي2

الوظيفة : معلم اأحياء

الرقم املدينالإ�سمم

6173761علي بن اأحمد بن خادم ال�سحي1

الوظيفة :  معلم ريا�سيات

الرقم املدينالإ�سمم

13613179خالد بن �سعيد بن حممد املدحاين1

الرقم املدينالإ�سمم

الوظيفة :  معلم اأحياء

17460166منال بنت �سعيد بن خلفان احلارثي1

الوظيفة :  معلم تربية خا�سة

10793931زيانه بنت هالل بن خلفان اليعربيه1

8477048�سامله بنت وين بن �سعيد ال�سرحانيه2

6817399منال بنت حممد بن �سامل الروا�ش3

الوظيفة :  معلم  تربية ا�سالمية 

10469978ماجد بن عبداهلل بن حبيب الهادي1

الوظيفة :  معلم  لغة اجنليزية 

13901406�سريفه بنت �سيف بن �سليمان احل�سني1

الوظيفة: اأخ�سائي اأجتماعي

15312337حممود بن را�سد بن �سليم ال�سكيتي1


