م

اسم املعلم

إدارة
التعليم

املرحلة الدراسية

اسم املدرسة

1

حممد صاحل ناصر الثابت

اإلحساء

متوسط عام

احلديبية املتوسطة

2

حسن بن عيد بن حسن العيد

الشرقية

إبتدائي عام

االمري فهد بن سلمان

3

عمر بن سامل بن غنيم اجلهين

تبوك

متوسط عام

متوسطة القادسيه

4

مجال علي حممد امحد

الرياض

ثانوي عام

النوابغ االهلية

م

اسم املعلم

إدارة
التعليم

املرحلة الدراسية

اسم املدرسة

1

فاطمه ابراهيم حممد رويس

الشرقية

ثانوي عام

مدارس البسام

2

هدبة هديبان مسلم الرحيلي

ينبع

إبتدائي عام

االبتدائية الرابعة بينبع
الصناعيه

3

حليمة بنت غالب بن عبداهلل

وادي الدواسر

تربية خاصة فكرية

ابتدائية اخلماسني الثانية

4

أحالم عبدالعليم عبداحلميد البالدي

جدة

إبتدائي عام

مدارس الذكر

5

نوفه محدان ناصر العقيل احلديدي

األحساء

إبتدائي عام

ابتدائية ليلى بنت حكيم
باحلرس الوطين

6

شيمة سامل درويش احلربي

املدينة املنورة

متوسط عام

السادسة واالربعون

7

اجلوهرة عبدالعزيز محود الفاضل

القصيم

إبتدائي عام

االبتدائية احلادية عشرة
11بربيدة

م

اسم املدير

إدارة
التعليم

اسم املدرسة

1

نايف إمساعيل محدان الربياوي

ينبع

مدرسة ابن النفيس الثانوية

2

عيدان بن سعيد بن سرور الغامدي

الرياض

النوابغ االهلية

3

سلطان بن عبد اهلل علي العمري

الشرقية

رواد السالم االهليه

4

عبد اهلل حممد عيضه احلارثي

الطائف

اخلليل بن أمحد

5

عبدالعزيز حممد عبدالغين نعيم

مكة املكرمة

املعرفة

6

علي بن حممد بن سعيد الغامدي

جدة

كعب بن مالك

7

علي بن عواجي أمحد دغريري

جيزان

رمادة خلب

8

عبداهلل بن سليمان بن حممد الشبعان

القصيم

اليمامة

9

عبدالرمحن بن منصور القرني

املدارس اخلارجية

املدرسـة السعـوديـة يف فيينـــا (النمسا)

11

حابس جماهد سلطان العنزي

احلدود الشمالية

ثانوية مكة املكرمة

11

حييى بن حسن بن سلمان الفيفي

عسري

ذو النورين

م

اسم املديرة

إدارة
التعليم

اسم املدرسة

1

منشة عبدالعزيز عبداهلل الصفار

بيشة

االبتدائية األوىل لتحفيظ القرآن

2

أشواق عبدالعزيز جريد العبيد

جدة

الثامنة 8

3

موضي بنت محد بن إبراهيم اجلابر

عنيزة

االبتدائية احلادية عشرة 11

4

مزنةخلف ابراهيم احلوشاني

القصيم

االبتدائية اخلامسة والثمانون

5

منى عبداحملسن ابراهيم العيبان

الرياض

ابن خلدون اخلزامى

6

منى علي امحد شايع

عسري

الثالثة 3

7

جوزاء حممد حممد الشمري

حائل

الساد سة اإلبتدائية 6

8

موضي بنت فهاد بن ماجد آل نادر

وادي الدواسر

ابتدائية السليل الثانية

9

خدجية زاهد مكي الصواف

مكة املكرمة

املائة والثامنة عشرة 118

11

فاطمة علي مجعان الزهراني

الطائف

املتوسطة الثامنة عشر 18

11

غيثه حامد صارم الفقيه

الليث

قفيالن

12

وضحى بنت حممد بن سعد الدوسري

الشرقية

األوىل ببقيق 1

م

اسم املدرسة

إدارة التعليم

املرحلة الدراسية

اسم املدير

1

اإلدريسي

ينبع

ابتدائي عام

عيد بن عبدالقادر الربياوي

2

املبدعني األهلية

الطائف

ابتدائي عام

طارق بن عوض الزائدي

3

الرواد

عسري

ابتدائي عام

سعود حسن سعد سلطان

4

عبداهلل بن عباس

العال

ابتدائي حتفيظ

عبداهلل حممدبن موسى

5

اإلمام مالك

القصيم

ابتدائي عام

سليمان بن ابراهيم العجالن

6

الفالح

مكة املكرمة

ابتدائي عام

عبداهلل بن حممد املالكي

7

األمري حممد بن فهد
بن عبدالعزيز

األحساء

ابتدائي عام

يوسف بن علي الرباهيم

8

دار الذكر برابغ

جدة

إبتدائي عام

خالد عواد االبالدي

9

الصبيحي

بيشة

ابتدائي عام

منيس الرفاعي الشهراني

11

ثانوية السليمانية

الرياض

ثانوي عام

حممد إبراهيم الربدي

11

الشقيق املتوسطة

صبيا

متوسط عام

عبداهلل يوسف آل جلي

12

ربعي بن عامر

الشرقية

متوسط عام

حسني سعيد الصرييف

13

ثانوية الفهد

رجال أملع

ثانوي عام

حممدامحدعامرعسريي

14

ابن تيميه

حوطة بين متيم
واحلريق

متوسط عام

فراج بن فهد فراج القباني

م

اسم املدرسة

إدارة التعليم

املرحلة الدراسية

اسم املديرة

1

البيان النموذجية

جدة

متوسط عام

رفاء حممد عوض بن الدن

2

األوىل

بيشة

ثانوي عام

هياء حممد فاحل الربقي

3

اخلامسة بالدمام 5

الشرقية

ثانوي عام

عزيزة بنت حممد السعدي

4

السادسة االبتدائية 6

حائل

ابتدائي عام

جوزاء حممد حممد الشمري

5

األوىل 1

املدينة املنورة

ثانوي عام

إميان حبيب اهلل غازي

6

ابتدائية املروة

املخواة

ابتدائي عام

عيشة أمحد الغامدي

7

االبتدائية الثالثون 31

عنيزة

ابتدائي عام

هند عبداهلل علي املالح

عسري

ابتدائي عام

منال سعيد مفرح اليزيدي
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