الرتتيب

أجبدي

اسم اإلدارة

اسم املدير

اجلائزة

اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة

ناصر بن عبداهلل العبدالكريم

 001.111ريال  +درع كبري

اإلدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة

حممد بن مهدي احلارثي

 011.111ريال  +درع كبري

حجبت جائزة املركز الثالث
ال توجد إدارة حاصلة على درجة التميز

الرتتيب

اسم املدير

اسم اإلدارة

0

حجبت

0

حجبت

3

حجبت
ال توجد إدارة حاصلة على درجة التميز

1

اجلائزة

الرتتيب

اسم املدرسة

اسم املدير

إدارة التعليم

اجلائزة

0

املدارس السعودية أنقرة

أمحد بن سعيد احلريري الزهراني

املدارس
اخلارجية

درع كبري  001.111 +ريال

0

الدانة

علي بن أمحد بن صاحل آل رزق اليامي

الشرقية

درع كبري  011.111 +ريال

3

املتقدمة األهلية

خالد صاحل محدان الغامدي

الرياض

درع كبري  81.111 +ريال

4

منار السبيل األهلية

عبداحملسن بن مزكي الرويلي

حفر الباطن

5

الرواد األهلية

مهنا بن عبدالعزيز مهنا املهنا

القصيم

6

الفيصل

حممد عبدالرمحن سعد آل دغيم

عسري

7

العمرية األهلية

عمر بن إبراهيم محد الطعيمي

اجلوف

 7مكرر

الرتمذي

فايز بن عبداهلل بن حممد السلولي آل مسعر

بيشة

9

احلسني بن علي

عبداهلل حباب عتيق النفيعي

مكة املكرمة

01

الشوكاني

ناصر بن حممد بن ناصر احلواس

املذنب

00

مالك بن أنس

عبداهلل بن حسني عبداهلل عكور

جيزان

00

النووي

أمحد حممد أمحد عسريي

ينبع

03

امللك سعود

شايش بن حناء مطر العنزي

احلدود الشمالية

04

حممد بن سعود

عبداهلل بن عبدالرمحن الفحام

الزلفي

05

الفاروق

حييى بن حسني بن مهدي شبلي

صبيا

06

امللك فهد

عبداهلل حممد عبداهلل العليان

الباحة

07

الرافدين

عبداهلل بن حممد بن عبداهلل حممد دهل

رجال أملع

08

املنتزه

سعود بن سامل فريح العلياني الشمري

حائل

09

الشاطئ

سعيد بن حممد علي بكريي الغامدي

جدة

01

ثقيف

فهد بن عواض بن معيض الثبييت

الطائف

2

درع صغري  01.111 +ريال
لكل فائز

الرتتيب

اسم املدرسة

اسم املديرة

إدارة التعليم

اجلائزة

.0

الثانوية الثانية

عزيزة عبدالرمحن حييى فالته

ينبع

درع كبري  001.111 +ريال

.0

املتوسطة التاسعة والعشرون بالدمام

سهام كريم سيمور الرويلي

الشرقية

درع كبري  011.111+ريال

.3

ثانوية الرواد

هند حممد زيد العرفج

الرياض

درع كبري  81.111+ريال

4

ابتدائية دار الذكر

منى عطية حممد احملمدي

جدة

5

املتوسطة السادسة عشرة تطوير

صاحلة خليل عبدالستار اهلندي

تبوك

6

متوسطة املربز

فريدة عبدالعزيز عبدالرمحن اجلامع

األحساء

7

ابتدائية املنح

معدية عبدالرمحن صاحل القحطاني

عسري

8

االبتدائية الثالثون

منرية رشيد علي العمرو

املدينة

9

املتوسطة األوىل بالقيصومة

بدرية محد محيد املطريي

حفر الباطن

01

ابتدائية احلصن

ردفة علي آل جالي

جنران

00

االبتدائية الستون

خريية عبداهلل تركي السلطان

القصيم

00

الثانوية الثالث والثالثون مقررات

سارة عبداخلالق احلربي

مكة املكرمة

 00مكرر

ثانوية خدجية بنت خويلد حتفيظ

عزة سعود أمحد الغامدي

الباحة

04

املتوسطة الثالثة بسكاكا

هند عرهان فيحان السهلي

اجلوف

05

متوسطة حتفيظ القرآن

حسنة حممد حسن العمري

املخواة

06

الثانوية السابعة مقررات

نوال خملف شاهر الدايف

القريات

07

الثانوية الثانية مقررات

سلمى علي منصور جبلي

جازان

08

ابتدائية ربوع العني

رمحة حممد أمحد احلارثي

الليث

09

الروضة األوىل بتنومة

منرية علي مرعي الشهري

النماص

3

درع صغري  01.111 +ريال
لكل فائز

الرتتيب

اسم املعلم

إدارة التعليم

اسم املدرسة

اجلائزة

.0

علوش بن مفلح سامل اهلاجري

الشرقية

ثانوية الرواد

درع كبري  71.111 +ريال

.0

عبداهلل علي حممد الزهراني

الرياض

الشوكاني

درع كبري  51.111+ريال

.3

عبدالوهاب بغدادي حسني علي

حفر الباطن

ثانوية منار السبيل

درع كبري  31.111+ريال

.4

أمحد بن شوعي بن ابوالقاسم حناني

جيزان

حتفيظ القرآن بدحيمة

.5

حممود علي عبدالرمحن العليان

املدينة املنورة

الفضل بن العباس

.6

لؤي هاني حسن غرايبة

اجملمعة

مدارس منار سدير

4

درع صغري  01.111 +ريال
لكل فائز

الرتتيب

اسم املعلمة

إدارة التعليم

اسم املدرسة

اجلائزة

.0

أمل مصلح حاسن الساملي

الطائف

الثانوية العشرون

درع كبري +
 71.111ريال

.0

هدى هليل علي اللحياني

مكة املكرمة

ابتدائية حتفيظ القرآن
األوىل باجلموم

درع كبري
 51.111+ريال

.3

أماني حسن صاحل العمري

املخواة

متوسطة املخواة األوىل

درع كبري
 31.111+ريال

4

سعدى زياد حسني الزهراني

الباحة

متوسطة زينب بنت أبي
معاوية بآل زياد

 4مكرر

فتحية حييى عطا اهلل قاسم

املدينة املنورة

الثانوية العاشرة

 4مكرر

يامسني عبداهلل أمحد الزهراني

الشرقية

منارة الشرقية األهلية –
ابتدائية بنات اخلرب

7

نورة مبارك مقعد العتييب

األحساء

الغويبة

8

مريم زيد زيدان العمري

ينبع

االبتدائية الثانية بينبع
الصناعية

9

أمل علي عطية الغامدي

جدة

الثانوية 76

 9مكرر

أمساء حممد محد الشبيب

الرياض

املتوسطة 094

00

فاطمة حممد علي سامل

جيزان

ابتدائية صنبة

00

اجلوهره بنت حممد بن عبدالرمحن ابا حسني

اجملمعة

االبتدائية اخلامسة

03

هناء مطلق قبيل اجلهين

القريات

احلادية عشر بالقريات

04

سعدية سعيد حممد األمحري

عسري

األوىل بأحد رفيدة

05

نورة سعد عبداهلل القحطاني

جنران

ثانوية التحفيظ بشرورة

06

هند بندر سهل العتييب

الدوادمي

ابتدائية عصماء

07

ابتسام فاضل مكمي العنزي

احلدود الشمالية

االبتدائية الثامنة
والثالثون بعرعر

 07مكرر

تركية حممد مرزوق العتييب

عفيف

االبتدائية اخلامسة

09

خزنة بنت حممد بن مفلح احلقباني

اخلرج

01

سارة مفرح بلغيث حممد الغامني

تبوك

ثانوية اجلامعة األهلية
عام
الثانوية السادسة مقررات

5

درع صغري +
 01.111ريال لكل
فائز

الرتتيب

اسم املرشد الطالبي

اسم املدرسة

إدارة التعليم

اجلائزة

.0

حممود فهيم عبدالسميع أمحد

درع كبري  71.111 +ريال

القصيم

درع كبري +
 71.111ريال

.0

عيسى بن إبراهيم بن محد العيسى

درع كبري  51.111+ريال

عنيزة

درع كبري +
 51.111ريال

حجبت جائزة املركز الثالث

.3
.4

مناور بن خلف بن إدريس احلنتوشي العنزي

حي مشرف

احلدود الشمالية

.5

بدر كريم عتيق احلسين

أبي ذر الغفاري

مكة املكرمة

.6

بدر صاحل سامل العايد

امللك فيصل

الرس

درع صغري +
 01.111ريال لكل
فائز

الرتتيب

اسم املرشدة الطالبية

اسم املدرسة

إدارة التعليم

اجلائزة

.0

منى حممد عبدالعزيز اللهيميد

املتوسطة الثالثون

حفر الباطن

درع كبري +
 71.111ريال

.0

عزة إبراهيم صاحل الغامدي

ثانوية خدجية بنت خويلد حتفيظ

الباحة

درع كبري +
 51.111ريال

.3

هياء سامل ضيف اهلل الشمراني

االبتدائية العاشرة

جنران

درع كبري
 31.111+ريال

.4

أمرية عمر سعيد باعشن

املتوسطة األوىل بالتحلية

ينبع

.5

مها عنيزان سنيان اجلهين

معهد األمل

جدة

.6

أمل حممد زيد آل غنام

االبتدائية األوىل بالدرعية

الرياض

.7

نهال عبدالرمحن عبدالعزيز بوبشيت

مدارس رياض اإلسالم لتحفيظ القرآن بالدمام

الشرقية

6

درع صغري +
 01.111ريال لكل
فائز

الرتتيب

اسم املشرف الطالبي

التخصص اإلشرايف

.0

حجبت جائزة املركز األول

.0

حجبت جائزة املركز الثاني

.3

حجبت جائزة املركز الثالث

إدارة التعليم

اجلائزة

ال يوجد مشرف تربوي حاصل على درجة التميز

الرتتيب

اسم املشرفة الطالبية

التخصص اإلشرايف

إدارة التعليم

.0

حنان سليمان محود الزنبقي

املشرف الرتبوي

جدة  -بنات

درع كبري
71.111 +
ريال

.0

ليلى مسند مفلح الصيفي

املشرف الرتبوي

املدينة املنورة  -بنات

درع كبري
 51.111 +ريال

.3

حجبت جائزة املركز الثالث

.4

عفاف عثمان عتيق الصبحي

املشرف الرتبوي

ينبع – بنات

.5

منى مستور علي الغامدي

املشرف الرتبوي

عسري – بنات

.6

جنالء عبداهلل محد الفهيد

املشرف الرتبوي

الرياض  -بنات

7

درع صغري
 01.111 +ريال
لكل فائز

الرتتيب

اسم الطالب

اسم املدرسة

إدارة التعليم

اجلائزة

.0

عبدالرمحن بن صاحل بن حممد السيف

اإلمام حممد بن سعود

الزلفي

درع كبري
31.111 +
ريال

.0

طالل بن حممد بن ملوح السويلمي العنزي

رياض الفكر

احلدود الشمالية

درع كبري
 01.111 +ريال

.3

فيصل بن حازم بن حممود عابد

احلصان األهلية

الشرقية

درع كبري
 01.111+ريال

4

سعيد بن علي بن سعيد احلصنة

جرير بن عبداهلل

بيشة

5

أنس بن علي بن سعد آل أبو متره العسريي

الثانوية النموذجية بأبها

عسري

6

عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز الراجح العنقري

األمري سلطان

اخلرج

7

امحد زيد خلف اهلفيل

اجلزيرة

اجلوف

 7مكرر

خالد عبدالكريم حنش الزهراني

النصباء

الباحة

9

حممد أمحد حممد اخلروبي

عبدالرمحن فقيه

مكة املكرمة

01

أسامة حممد يعقوب خوجة

هوازن

الطائف

00

فراس خالد عبدالعزيز الغفيلي

امللك فيصل

الرس

8

درع صغري
 5.111 +ريال
لكل فائز

الرتتيب

اسم الطالبة

اسم املدرسة

إدارة التعليم

اجلائزة

.0

نوف خالد حسن محاد

الثانوية التاسعة عشر

املدينة املنورة

درع كبري
31.111 +
ريال

.0

لني بنت عبداهلل بن فهد آل متيم

الثانوية الثامنة

اخلرج

درع كبري
 01.111 +ريال

.3

شيهانة حممد علي خشيل

اخلامسة

بيشة

درع كبري
 01.111+ريال

4

مها خالد عبداهلل اخلليفة

الثانوية الرابعة أبناء

تبوك

5

شذا غيهب عبدالعزيز الغيهب

الرتبية النموذجية الروابي

الرياض

6

ريم خالد أمحد رشوان

ثانوية قرن قريش

القنفذة

7

جلني خالد حممد كمال

ثانوية الذكر

جدة

8

فتون عيد محود العنزي

الثانوية السادسة بعرعر

احلدود الشمالية

9

أصائل عطية سعيد الغامدي

01

شهد عبدالرمحن إبراهيم السويلم

ثانوية خدجية بنت خويلد لتحفيظ
القرآن الكريم
الثانوية األوىل حبوطة سدير

الباحة
اجملمعة

00

نوال مسفر حممد الوادعي

ثانوية وادي كتام

عسري

00

أماني غرمان عبداهلل الشهري

ثانوية وادي زيد

النماص

 00مكرر

هياء عادل حممد الشامي

الثانوية اخلامسة

الشرقية

04

رهام عيسى عبده عجييب

األوىل

صبيا

05

أمالك سامل سبيل احلربي

ثانوية الدليمية

القصيم

 05مكرر

مريم عيسى أمحد القرينيس

الثانوية الثالثة باملربز

األحساء

07

انتصار ناصر عبداهلل العضيب

الثانوية الرابعة

الزلفي

 07مكرر

رزان خالد حممد احليدري

الثانوية الثانية بينبع الصناعية

ينبع

09

جنالء سنان إبراهيم العتييب

مدركة

مكة املكرمة

01

مها رجاء غزاي العتييب
رناد حممد عبدالعزيز العيسى

الودى
ثانوية أجنال املستقبل

الدوادمي
املذنب

00

9

درع صغري
 5.111 +ريال
لكل فائز

