م

اسم املدرسة

إدارة التعليم

اسم املدير

1

الفيحاء

الشرقية -بنني

علي ناصر حسني القحطاني

2

اإلمام السوسي لتحفيظ القران الكريم

الرياض  -بنني

حممد عبداهلل اليحيى

3

اإلخاء األهلية

جدة  -بنني

علي مفرح بن حيي العسريي

4

احملافظة األهلية

حفر الباطن-بنني

عبد امللك سليمان إبراهيم احمليميد

5

عبدالرمحن بن عوف

املخواة  -بنني

أمحد سامل صاحل باحييى

6

جواثا األهلية املتوسطة

األحساء -بنني

خالد حممد اليوسف

7

األبناء األوىل

عسري -بنني

حممد عبداهلل قمشع آل صاحل

م

اسم املدرسة

إدارة التعليم

اسم املديرة

1

الثانوية الرابعة بالقطيف

الشرقية  -بنات

فاطمة مسفر معيوض اجلعيد

2

ثانوية الرتبية النموذجية

الرياض  -بنات

حصه فهد ناصر الوهيب

3

امللك عبدالعزيز

تبوك  -بنات

موضي عايش عمري األمحدي

4

ثانوية الشرافاء

وادي الدواسر -بنات

نفالء منري سعد حممد الدوسري

5

اجلوه

املخواة  -بنات

فاطمة علي سعد العمري

6م

الثانوية الثانية 2

حائل  -بنات

نوف حممد عتيق القنون الشمري

6م

االبتدائية 77

جدة  -بنات

فايزة علي حيا اهلل الزهراني

8

أم قيس بنت حمصن حبزنه

الباحة  -بنات

فاطمة علي صاحل الغامدي

7

ثانوية حتفيظ القران األوىل 1

بيشة  -بنات

سارة مبارك ردعان البيشي

11

ثانوية الرواد األهلية

عسري  -بنات

زهرة علي شايع عسريي

11

الرابعة الثانوية 4

اخلرج  -بنات

نورة عائد حباب الشلوي

12

الثانوية الثانية2

الرس  -بنات

رقيه صاحل ابراهيم العبيشي

13

االبتدائية الثامنة عشرة

القريات  -بنات

نايفه عبيد جزاع البديوي

14

ابتدائية منار السبيل

حفر الباطن  -بنات

عفاف محود عزل الرويلي

م

اسم املعلم

اسم املدرسة

إدارة التعليم

1

منصور عبداهلل عبدالرمحن املنصور

األمري سعود بن عبداهلل
جبلوي

األحساء  -بنني

2

حممد عبد اهلل حممد علي اهلندي

اخلالدية

الشرقية  -بنني

3

أمحد حسني جابر املالكي

احلجفة االبتدائية

صبيا  -بنني

4

نافع مرجي مرضي العنزي

املساعدية

احلدود الشمالية-بنني

5

عبدالرمحن عبداهلل سعد العواد

أبي بن كعب لتحفيظ
القرآن الكريم

شقراء  -بنني

6

عبداهلل حممد مبارك الزهراني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

بيشة  -بنني

7

أمحد عبداهلل أمحد باهامل

الرياض

جدة  -بنني

8

مصطفى طاهر حممد املعراوي

العمرية

اجلوف  -بنني

7

مطراوي حممود حسن

ثانوية منار السبيل

حفر الباطن  -بنني

11

اجلوهري عبداملعطي اجلوهري اخلولي

اخلندق الثانوية االهلية

املدينة املنورة  -بنني

11

بندر أمحد سعيد الغامدي

اإلمام السوسي لتحفيظ
القران الكريم

الرياض  -بنني

12

عادل عيسى زيدان

مدارس منار سدير

اجملمعة  -بنني

13م

حممد علي زاهر آل مقطع

الصديق

رجال أملع  -بنني

13م

حمسن رجب فياض اليوسف

نبع املعرفة

ينبع  -بنني

15

صاحل علي صاحل احلمران

امللك عبداهلل

الزلفي  -بنني

16

عبدالرمحن سعيد عبداهلل الزهراني

بطحان الثانيه

الباحة  -بنني

م

اسم املعلمة

اسم املدرسة

إدارة التعليم

1

نورة ابراهيم عبدالرمحن العبداهلادي

الثانوية الرابعة بالقطيف

الشرقية  -بنات

2

ريم شاهر فاضل القحطاني

االبتدائية 213

جدة  -بنات

3

هيلة إبراهيم عبدالرمحن الطويل

ابتدائية حتفيظ جالجل

اجملمعة  -بنات

4

فاطمة صاحل عبيد باهميم

الثانوية األوىل بينبع الصناعية

ينبع  -بنات

5

العنود ناصر علي الزمامي الدوسري

الثامنة والثالثون 38هفوف

األحساء  -بنات

6

سعدى زياد حسني الزهراني

متوسطة زينب بنت ابي معاوية بآل
زياد

الباحة  -بنات

7

نورة حممد علي الوابلي

االبتدائية األوىل لتحفيظ القران
الكريم

القصيم  -بنات

8

بسماء حممد ماكن العويف

الثانوية الثانية 2

الرس  -بنات

7

هياء عبداهلل مبارك آل جناح

ثانوية النويعمة

وادي الدواسر  -بنات

11

قمرة حيالن منيشري الرويلي

الروضة الرابعة بعرعر

احلدود الشمالية  -بنات

11م

سارة مفرح بلغيث حممد الغامني

الثانوية السادسة مقررات

تبوك  -بنات

11م

وفاء محد عبدالواحد اهلميلي

مدرسة الدكتورة لولوة النعيم
االبتدائية

عنيزة  -بنات

13

منرية حممد علي الزير

الثانوية احلادية والعشرون 21

الرياض  -بنات

14م

شريفة زيد مزيد السلمي

األوىل ببحرة اجملاهدين

مكة املكرمة  -بنات

14م

هيلة فنيس فهد القحطاني

الثانوية الثامنة عشر

عسري  -بنات

16

هدى حممد شديد الصبحي

حتفيظ

املدينة املنورة  -بنات

17

أنعام أمحد حممد ودعان

االبتدائية األوىل لتحفيظ القرآن1

العال  -بنات

18

حورية مشعل سعيد القرشي

االبتدائية الثانية بالقريات

القريات  -بنات

17

نوال عبدالرمحن مطين الشربمي

االبتدائية السادسة 6

حائل  -بنات

21

عبري ربيع سعيد املرواني

الثانية 2

صبيا  -بنات

21

غادة إبراهيم حسني طحيل

متوسطة قرن قريش

القنفذة  -بنات

22

عائشة معدي عبداهلل العسريي

ابتدائية آل مشرقة

حمايل عسري  -بنات

23

سعاد سعيد حممد الشمراني

ثانوية تباله

بيشة  -بنات

24

ليلى أمحد سعيد الزهراني

الثانوية الثالثة عشر

جنران  -بنات

م

اسم املرشد

اسم املدرسة

إدارة التعليم

1

حممد مهنا حممد املعيبد

األمري فهد بن سلمان

الشرقية  -بنني

2

حممد إبراهيم محد العزاز

ساق

البكريية  -بنني

3

تركي حممد حممد قاسم ميمين

ابن االثري

ينبع  -بنني

4م

حممد علي سامل املبارك

القادسية االبتدائية

األحساء  -بنني

4م

طه حسن حسني النعمي

ثانوية أبو عريش األوىل

جيزان  -بنني

6م

حممد أمحد علي الزهراني

ثانوية املندق

الباحة  -بنني

6م

مرعي معيض مرعي القرني

األمري سلطان

بيشة  -بنني

8م

عبد اهلل يوسف شحات علي

منار السبيل األهلية

حفر الباطن  -بنني

8م

أمحد محد إبراهيم القاضي

معهد الرتبية الفكرية

عنيزة  -بنني

11

حممد حييى علي ترابي

قائم الدش املتوسطة

صبيا  -بنني

11

مبارك سامل حممد آل ضرمان

العقيق

وادي الدواسر -بنني

12

إبراهيم علي عبيد الغامني

عمرو بن العاص

حمايل عسري -بنني

13

عبداهلل جباد عواض الصفق املطريي

علي بن ابي طالب

شقراء  -بنني

م

اسم املرشدة

اسم املدرسة

إدارة التعليم

1

فاطمة صاحل سليم الغامدي

االبتدائية 71

جدة  -بنات

2

فاطمة علي حممد حامد القرني

املتوسطة العاشرة 11

عسري  -بنات

3

عزة سعد عيدان العمري

متوسطة املخواة األوىل

املخواة  -بنات

4

منى حممد عبدالعزيز اللهيميد

املتوسطة الثالثون

حفر الباطن  -بنات

5

فوزية صاحل رشيد املطريي

الثالثة والعشرون 23

املدينة املنورة  -بنات

6

مريم فهد حممود الغربي

الثانوية اخلامسة بالدمام 5

الشرقية  -بنات

7

اجلازي سلطان أمحد القرني

ثانوية األبناء للبنات

وادي الدواسر  -بنات

8

منرية يوسف خلف أبو شقاف

ابتدائية الرقيطاء

بيشة  -بنات

7

ناديه عبداحلميد حممد احلربي

املتوسطة الرابعة بينبع البحر

ينبع  -بنات

11

انتصار األملح هندي العنزي

الثانوية السادسة يعرعر 6

احلدود الشمالية  -بنات

11

موضي شايف مفرح البقمي

الثانوية املائة والرابعة والثالثون
134

الرياض  -بنات

12

بدرية فهد سعود الشنيفي

السابعة االبتدائية 7

حائل  -بنات

13م

رحاب سعيد هياس سعيد الغامدي

عاتكة بنت عوف ببلجرشي

الباحة  -بنات

13م

هيفاء سعد سيف الرويس

االبتدائية الرابعة بشقراء

شقراء  -بنات

م

اسم املشرف

التخصص اإلشرايف

إدارة التعليم

1

د .زهري عبداهلل عبدالكريم الشهري

شؤون تعليمية

النماص  -بنني

2

مسفر عيضه مسفر املالكي

اجلودة الشاملة

الطائف  -بنني

3

أمحد عبداهلل إبراهيم العبيسي

علوم (أحياء)

عنيزة  -بنني

4

خبيت عبداهلل ناصر آل مسن

إدارة مدرسية

وادي الدواسر  -بنني

5

عبده علي حممود العلواني

توجيه وإرشاد

القنفذة  -بنني

6

هاني حممد عبدالقادر احلفظي

لغة عربية

ينبع  -بنني

7م

حممد يوسف حممد حييى قاسم

توجيه وإرشاد

رجال أملع  -بنني

7م

عبداهلل حممد عبداهلل آل سحران

برامج عامة وتدريب

سراة عبيدة  -بنني

7

خالد حممد حييى الشهري

علم نفس وعلم اجتماع

الشرقية  -بنني

11

حممد سلطان علي السلطان

التدريب الرتبوي

القصيم  -بنني

11

سعد غربي طارش العنزي

مشرف رياضيات

حفر الباطن  -بنني

12

صالح حييى هود عبداجلليل

موهوبني

مكة املكرمة  -بنني

13

نور مسعود سعد املالكي

إدارة مدرسية

الليث  -بنني

14

موسى عبد اهلل اخلليفة

االختبارات والقبول

الرس  -بنني

15

سعود صاحل حممد السيف

تربية إسالمية

الزلفي  -بنني

م

اسم املشرفة

التخصص اإلشرايف

إدارة التعليم

1

هياء عبد اهلادي احلميدي الدوسري

أمانة باإلدارة

وادي الدواسر  -بنات

2

جنالء إمساعيل أمحد حسن فلمبان

لغة إجنليزية

ينبع  -بنات

3

كامله سليمان حممد االمسري

إدارة مدرسية

عسري  -بنات

4

سعاد حممد عبد الرمحن الغامدي

الفيزياء

الشرقية  -بنات

5

شعاع خليفة إبراهيم اخلليفة

تدريب تربوي

عنيزة  -بنات

6

شاهره حسني آل زاهب

حاسب آلي

الرياض  -بنات

7

دهماء أمحد قناع عطيف

إدارة مدرسية

القنفذة  -بنات

8

صباح سعد سليمان الغاليب

علوم اجتماعية

الطائف  -بنات

7

خريية عبداهلل علي مثاعي املعاوي

صفوف أولية

بيشة  -بنات

