االسم

اإلدارة

املركز

الشوكاني

الرياض  -بنني

األول

ابتدائية امللك عبد العزيز النموذجية

تبوك  -بنني

الثاني

األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز

اإلحساء  -بنني

الثالث

امللك عبدالعزيز

عسري  -بنني

الرابع

أعالم املعرفة

بيشة  -بنني

اخلامس

احملافظه االهليه

حفر الباطن  -بنني

السادس

اإلمام مالك

القصيم  -بنني

السابع

مدارس مشس اجلزيرة االهلية

الشرقية  -بنني

الثامن

املدرســــة السعــودية بـاريــس(فرنسا)

املدارس اخلارجية

التاسع

قرطبه

القريات  -بنني

العاشر

املعرفة

مكة املكرمة  -بنني

احلادي عشر

مصعب بن عمري

احلدود الشمالية  -بنني

الثاني عشر

األندلس األهلية

الطائف  -بنني

الثالث عشر

احملمودية

النماص  -بنني

الرابع عشر

النصر

جدة  -بنني

اخلامس عشر

منرة

القنفذة  -بنني

السادس عشر

رحب االبتدائية

رجال أملع  -بنني

السابع عشر

امللك فهد

جنران  -بنني

الثامن عشر

ثانوية االمام حممد بن سعود

الزلفي  -بنني

التاسع عشر

حتفيظ اخلماسني االبتدائية

وادي الدواسر  -بنني

العشرون

املدرسة

اإلدارة

املركز

املتوسطة الثانية عشرة

الشرقية  -بنات

األول

املدرسة الثالثة

عسري  -بنات

الثاني

الثانوية الثانية

اإلحساء  -بنات

الثالث

الثانوية االوىل

عنيزة  -بنات

الرابع

ب األمل

جدة  -بنات

اخلامس

ث الرتبية النموذجية

الرياض  -بنات

السادس

متوسطة املخواة االوىل

املخواة  -بنات

السابع

الثانوية الثانية

الرس  -بنات

الثامن

السادسة االبتدائية

حائل  -بنات

التاسع

االبتدائية الواحد والعشرون بسكاكا

اجلوف  -بنات

العاشر

جممع حتفيظ القران بالقيصومة

حفر الباطن  -بنات

احلادي عشر

االبتدائية الثالثة

حوطة بين متيم واحلريق  -بنات

الثاني عشر

الثانوية اخلامسة

احلدود الشمالية  -بنات

الثالث عشر

املدراء

بيشة  -بنات

الرابع عشر

ابتدائية السليل الثانية

وادي الدواسر  -بنات

اخلامس عشر

املرقبان

الليث  -بنات

السادس عشر

املتوسطة الرابعة

ينبع  -بنات

السابع عشر

حتفيظ القرآن األوىل

القصيم  -بنات

الثامن عشر

الثامنة 8

مكة املكرمة  -بنات

التاسع عشر

ابتدائية الداهنة

شقراء  -بنات

العشرون

ابتدائية آمنة بنت العباس

الباحة  -بنات

احلادي والعشرون

اسم املعلم

اسم املدرسة

إدارة التعليم

املركز

حممد عبدالرمحن محدالزهراني

النصباء

الباحة  -بنني

األول

حييى علي حييى اجلرعي

ثانويـــة الشـــافعي

رجال أملع  -بنني

الثاني

مويف مسعود محد الدوسري

األمري حممد بن فهد بن
عبدالعزيز

اإلحساء  -بنني

الثالث

سعد بن عبداهلل ناصر الدوسري

أبوهريرة

وادي الدواسر  -بنني

الرابع

علي بن سعيد بن علي آل أمحد

ضرار بن االزور

عسري  -بنني

اخلامس

منري عثمان سعيد خوجة

ابن خلدون

الطائف  -بنني

السادس

أمحد بن عبداهلل أمحد باهامل

الرياض

جدة  -بنني

السابع

حامد حممد عايد الرفاعي

رضوى

ينبع  -بنني

الثامن

اسم املعلمة

اسم املدرسة

إدارة التعليم

الرتتيب

نسرين صاحل مجيل لبان

مدارس الذكر

جدة  -بنات

األول

رانيا فؤاد ناصر الدوسري

الثانوية التاسعة عشرة

الشرقية  -بنات

الثاني

لولوه علي ملفي بن دهيم

السادسة واألربعون

الرياض  -بنات

الثالث

حصة عوض ثامر الرشيدي

الثانوية السادسة

عنيزة  -بنات

الرابع

مها عزيزخلوي العويف

الثانوية األوىل

الرس  -بنات

اخلامس

نورة هادي صاحل سرور

االبتدائية اخلامسة

جنران  -بنات

السادس

زينب حممود محاد الراشد

املتوسطة احلادية عشر

اجلوف  -بنات

السابع

سامية سعيد سعد الغامدي

عاتكة بنت عوف

الباحة  -بنات

الثامن

خدجية عيسى الكعتلي

التاسعة عشرة

اإلحساء  -بنات

التاسع

ريم علي أمحد خليفة

سيل ثربه

العال  -بنات

العاشر

فخريه طهمل جبيالن العنزي

الثانوية اخلامسة

احلدود الشمالية -بنات

احلادي عشر

هيلة ابراهيم بن عبدالرمحن
الطويل

ابتدائية حتفيظ جالجل

اجملمعة  -بنات

الثاني عشر

جهري سعود بالل العتييب

الثانية بالدوادمي

الدوادمي  -بنات

الثالث عشر

مريم أمحد حممد الغراس

االبتدائية السابعة

القصيم  -بنات

الرابع عشر

حليمة علي أمحد العسريي

ثانوية مسعي

رجال أملع  -بنات

اخلامس عشر

مسية حييى ناصر عداوي

ابتدائية آل جحيش

حمايل عسري  -بنات

السادس عشر

اسم املرشد

إدارة التعليم

اسم املدرسة

املركز

إبراهيم علي عبدالعزيز البويدي

عنيزة  -بنني

ابتدائية معاذ بن جبل
لتحفيظ القرآن الكريم

األول

سعد مناع سعيد العمري

النماص  -بنني

حممد بن عبد الوهاب

الثاني

عبد الرؤوف محد املعدي

اإلحساء  -بنني

مكة املكرمة االبتدائية

الثالث

عبداهلل يوسف شحات علي

حفر الباطن  -بنني

منار السبيل االهليه

الرابع

اسم املرشدة

إدارة التعليم

اسم املدرسة

املركز

مجيله غازي بن عبداهلل الغامدي

الشرقية  -بنات

الثانوية العاشرة بالدمام

األول

حسنة حممد أمحد محدي

جيزان  -بنات

األوىل 1

الثاني

رقية زامل رشيد التميمي

حائل  -بنات

الثالثة والثالثون
االبتدائية 33

الثالث

نورة أمحد علي الزهراني

الباحة  -بنات

ث زينب بنت مصعب
بالصغرة

الرابع

هيفاء أمحد علي األمري

الرياض  -بنات

املائتان ومثانية

الرابع مكرر

