م

اسم املدرسة

اسم املدير

اإلدارة

1

ابن خلدون

عودة بن عوض اهلل اليوبي

ينبع

2

اجليل األهلية

عبداهلل بن حممد الشايب

الرياض

3

احملافظة األهلية

عبدامللك بن سليمان احمليميد

حفر الباطن

4

جواثا األهلية املتوسطة

خالد بن حممد اليوسف

األحساء

5

الرواد األهلية

مهنا عبدالعزيز املهنا

القصيم

6

األجماد الثانية

خالد عبدالرمحن حممد الغامدي

جدة

7

ابتدائية سعد بن أبي وقاص

إبراهيم بن علي العلكمي

عنيزة

8

عبدالرمحن فقيه

د .سليمان حممد قطان

مكة املكرمة

9

أعالم املعرفة

حممد بن عبدالرمحن العمري

بيشة

11

ثانوية اإلمام حممد بن سعود

عبداهلل بن عبدالرمحن الفحام

الزلفي

11

ثانوية الفيصل

حممد عبدالرمحن ال دغيم

عسري

12

األندلس األهلية

سلطان ضيف اهلل صاحل الربيعي

الطائف

13

اجلهو املتوسطة

عبداهلل بن حممد زكري

صبيا

14

الشوكاني

ناصر بن حممد بن ناصر احلواس

املذنب

15

املدرسة السعودية (اجلزائر)

عبدالسالم حممد احلميدان

املدارس اخلارجية

16

مالك بن أنس

عبداهلل بن حسني عبداهلل عكور

جيزان

17

منارة املدينة املنورة الثانوية األهلية

حامت كمال عبد اهلل وزنه

املدينة املنورة

18

جابر بن حيان

حسن علي حممد الشهري

حمايل عسري

19

الفكر الرتبوي األهلية

عبد العزيز بن حممد الغفيلي

الرس

م

اسم املدرسة

اسم املديرة

اإلدارة

1

ابتدائية السليل الثانية

موضي بنت فهاد آل نادر

وادي الدواسر

2

ابتدائية الذكر

حياة حيي عمر الفياللي

جدة

3

الثانوية الثانية

رقيه صاحل ابراهيم العبيشي

الرس

4

ثانوية خدجية بنت خويلد للتحفيظ

عزة سعود أمحد الغامدي

الباحة

5

الثانوية اخلامسة

نوضاء مبارك ردعان جلوي

بيشة

6

االبتدائية الثامنة عشرة

نايفة بنت عبيد جزاع البديوي

القريات

7

الثانوية الثانية بينبع الصناعية

عزيزة عبدالرمحن حيي فالتة

ينبع

8

الثانوية الرابعة عشر

نادية بنت حسن جداوي

مكة املكرمة

9

ثانوية الرتبية األهلية

هيا بنت حممد الرويتع

الرياض

9م

االبتدائية السابعة

نورة بنت هوميل العطوي

تبوك

11

متوسطة املخواة األوىل

لطيفة بالقاسم العمري

املخواة

12

االبتدائية الستون

خريية عبداهلل تركي السلطان

القصيم

13

الثانوية  16مخيس مشيط

نوال حممد عبداهلل الشهراني

عسري

14

االبتدائية الرابعة عشرة باجلبيل

حنان بنت راشد القحطاني

الشرقية

14م

االبتدائية السادسة

جوزاء حممد حممد الشمري

حائل

16

ابتدائية منار السبيل

عفاف محود عزل الرويلي

حفر الباطن

17

االبتدائية األوىل لتحفيظ القرآن

عائشة أمحد سعد السويري

العال

18

متوسطة العطفة

بدرية حممد أمحد السمريي

القنفذة

18م

الثانوية الثالثة والعشرون

عواطف ادريس البنصاري

املدينة املنورة

21

االبتدائية الثامنة

مجيلة بنت سامل باخلطب

جيزان

21

الثانوية الثانية

مشاعل بنت عبداهلل العمار

الزلفي

22

املتوسطة الثانية بصوير

زياده معاشي منر الرويلي

اجلوف

م

اسم املعلم

اسم املدرسة

اإلدارة

1

نايف عبد اللطيف الزهراني

النصباء

الباحة

2

حممد عبدالعزيز احلمدان

مكة املكرمة االبتدائية

األحساء

3

مطراوي حممود حسن

ثانوية منار السبيل

حفر الباطن

4

حممد أمحد شوعي العطار

قوز اجلعافرة املتوسطة

صبيا

5

علوش مفلح سامل اهلاجري

الديف

الشرقية

5م

أمحد عبداهلل أمحد باهامل

الرياض

جدة

7

مصطفى طاهر حممد املعراوي

العمرية

اجلوف

8

حسن عبده إبراهيم محزي

اخلشابية

جيزان

9

عادل عيسى زيدان فرج

مدارس منار سدير

اجملمعة

11

سعد عبد اهلل ناصر الدوسري

أبو هريرة

وادي الدواسر

11

رامي علي حممد عمده

املدرسة السعودية (اجلـزائر)

املدارس اخلارجية

12

أمحد محزة إبراهيم فوده

الفالح

مكة املكرمة

13

فايز بن مداهلل مفلح العنزي

املساعدية

احلدود الشمالية

14

سعيد حممد سعيد العمري

الشوكاني

الرياض

15

صاحل بن علي احلمران

امللك عبداهلل

الزلفي

15م

أمحد حامد عليان فرحان

اخلندق الثانوية االهلية

املدينة املنورة

م

اسم املعلمة

اسم املدرسة

اإلدارة

1

نوره صاحل أمحد الذويخ

الثانية باجلبيل

الشرقية

2

نورة هادي صاحل آل سرور

االبتدائية اخلامسة

جنران

3

جيهان عبد اهلل اهلندي

االبتدائية املائة والثامنة عشرة

مكة املكرمة

4

نورة حممد علي الوابلي

االبتدائية األوىل لتحفيظ القران

القصيم

5

حنان ظافر أمحد ال مداوس

املتوسطة  19خبميس مشيط

عسري

6

نوره حممد بتال اجلميلي

الثانوية الثانية

الرس

6م

حممودة محدان اجلهين

الثانوية الرابعة بينبع البحر

ينبع

8

شيمة سامل احلربي

املتوسطة السادسة واألربعون

املدينة املنورة

9

أمينة فرج اهلل املسعودي

االبتدائية الثالثة خبليص

جدة

11

بندري سليمان القاسم

االبتدائية 354

الرياض

11

شريفة عبيد مطلق العتييب

ابتدائية عصماء

الدوادمي

12

عزه عبدالغين الغامدي

فاطمة بنت عبدامللك بن مروان بالفرح

الباحة

12م

مشسية عبداهلل الشيخي

الرابعة والعشرون

تبوك

14

خدجيه عيسى الكعتلي

التاسعة عشرة هفوف

األحساء

15

هياء عبد اهلل مبارك آل جناح

ثانوية النويعمة

وادي الدواسر

16

عمرة حييى علي الكديسي

احلبيل

القنفذة

17

تركية احلميدي زبن العتييب

االبناء بقاعدة امللك فهد اجلوية

الطائف

18

فوزية علي شيبان عامري

شعب الذيب

جيزان

19

ردينه زغلول احملايلي

ابتدائية العيدة

حمايل عسري

21

بتول عبدالعزيز املطريي

الرابعة قيصومة

حفر الباطن

21

سلطانه مرزوق فاتن الزارع

الروضة الثانية بعرعر

احلدود الشمالية

م

اسم املرشد

اسم املدرسة

اإلدارة

1

حممد بن علي سامل املبارك

القادسية االبتدائية

األحساء

2

حممد سامي عباس علي

نور اإلسالم األهلية

الشرقية

3

عبد اهلل يوسف شحات علي

منار السبيل األهلية

حفر الباطن

4

ياسر عبداجلواد عبداجلواد

اخلندق االبتدائية األهلية

املدينة املنورة

4م

جابر حسن الفيفي

ثانوية الفيصل

عسري

6

فهد حممود عبدالعزيز طيب

مثالة العليا

الطائف

6م

علي حممد علي الشهري

عبداهلل خياط

حمايل عسري

8

عبدالعزيز ناصر محد املوسى

اإلمام السوسي لتحفيظ القران

الرياض

9

عبد العزيز حممد اجلطيلي

زيد اخلري

القصيم

11

عبدالرمحن عبيد العازمي

قرطبه

القريات

11م

خالد عبد الفتاح حامد كبش

جيل الفيصل النموذجيه

جدة

12

أمحد حممد حسني جنمي

امللك خالد

جيزان

م

اسم املرشدة

اسم املدرسة

اإلدارة

1

إميان حممد العسريي

ابتدائية وادي حليال

عسري

2

فاطمة حممد احملياوي

االبتدائية الثامنة بينبع البحر

ينبع

3

نادية عبدالرحيم الغامدي

الثانوية السابعة والعشرون بالدمام

الشرقية

4

سعيده سويد خضر الزهراني

ثانوية أم عمارة باملندق

الباحة

5

فوزة رشيد مهنا السعدون

املتوسطة احلادية والثالثون

تبوك

6

انتصار حممد صاحل النذير

الثانوية الثانية بعرعر

احلدود الشمالية

7

أمل حممد زيد آل غنام

االبتدائية األوىل بالدرعية

الرياض

8

أشواق عمر قاسم سويدي

الباحر

صبيا

9

منار دهام الشريم الشمري

املتوسطة األوىل لتحفيظ القران

حفر الباطن

11

أحالم عبداهلل حممد احمليميد

متوسطة خب الثنيان

القصيم

م

اسم املشرف

التخصص اإلشرايف

اإلدارة

1

هاني حممد عبدالقادر احلفظي

صفوف أولية

ينبع

2

علي سعداهلل سعيد الغامدي

رئيس قسم نشاط الطالب

بيشة

3

علي صاحل مانع آل سامل العمري

العلوم االجتماعية

عسري

4

أنور عبداهلل حممد أبوعباة

النشاط الطالبي

الرياض

5

فايز علي ظافر آل صفوان

االختبارات والقبول

النماص

6

عبداهلل أمحد آل متعب الغامدي

صفوف أولية

جدة

7

عبده علي حممود العلواني

مشرف أمانة االدارة

القنفذة

8

عبداهلل أمحد مطهر ال مطهر

مشرف املواد العلمية

جيزان

9

راشد عبدالرمحن ردن البداح

مشرف تربية إسالمية

الزلفي

9م

سعد غربي طارش العنزي

رياضيات

حفر الباطن

11

مفلح فارس قريان العنزي

صفوف أولية

احلدود الشمالية

م

اسم املشرفة

التخصص اإلشرايف

اإلدارة

1

مسرية أمحد عيدروس اجلفري

فيزياء

جدة

2

أنوار خليفة سلمان املسلم

مشرفة لغة عربية

الشرقية

3

وفاء إمساعيل عبد الرمحن خنكار

خبرية التخطيط

الطائف

4

نوره صاحل علي الغامدي

تربية فنية

عسري

5

لطيفة عبدالرمحن صاحل العوجان

تقنيات تربوية

الزلفي

5م

شريفه أمحد حممد القويردي القرني

صفوف أولية

القنفذة

7

عفاف عثمان عتيق الصبحي

رياضيات

ينبع

8

آمال عبدالعزيز عبدالرمحن الصانع

لغة عربية

مكة املكرمة

8م

شارة مبارك حممد مبارك الشهراني

لغة إجنليزية

جنران

11

حنان حممد علي ناجع الصميلي

رئيسة قسم األحياء

جيزان

