اسم املردسس

اسم املردير

إداسة التعليم

االمام النووي االبتردائي

امحرد بن حممرد بن أمحرد عسريي

ينبع

عبردالرمحن فقيه األهلي االبتردائي

طه على حممرد باعقيل

مك املكرم

عمرو بن العاص

عبرداهلل ابراهيم عامر اهلاللي

حمايل عسري

ديوان املعاسف األهلي االبتردائي

علي بن حممرد الزمامي الردوسري

األحساء

احلصان االهلي

نايف بن أمحرد بن صاحل العيسى

الشرقي

جيل الفيصل األهلي

خالرد مسفر سعيرد الزهراني

جردة

احلسني بن علي

عبرداهلل بن حباب بن عتيق النفيعي

مك املكرم

العمري

خالرد بن أمحرد ناصر أبو ظهري

اجلوف

املعرف

زياد ابراهيم حممرد صاحل اخلزامي

مك املكرم

املردسس السعودي يف الربـاط (املغرب)

عيسى بن ابراهيم املزيرد

املرداسس اخلاسجي

1

اسم املردسس

اسم املرديرة

إداسة التعليم

مرداسس الرواد األهلي

زهرة علي شايع عسريي

عسري

الثانوي اخلامس عشر

مها صاحل إبراهيم البصري

القصيم

الثانوي 68

أمل اسعرد حممرد خوج

جردة

ثانوي الرتبي النموذجي  /الروابي

فضيل عبرد الرمحن إبراهيم النصيان

الرياض

املتوسط الرابع باملربز

فريردة عبرد العزيز اجلامع

االحساء

الثانوي األوىل باجملاهردين

صباح أمحرد ساسي

مك املكرم

االبتردائي الثاني لتحفيظ القران الكريم

منى بنت ناصر سشيرد املعثم

القريات

ابتردائي طالئع الغرد

وفاء بنت ابراهيم عبردالرمحن اجلهين

تبوك

إبتردائي كرمي بنت املقرداد جبردسة

نادي عبرد اهلل عبرد الغين الغامردي

الباح

الثانوي 2

نوف حممرد عتيق القنون الشمري

حائل

2

اسم املشرف الطالبي

إداسة التعليم

فايز بن علي ظافر آل صفوان الشهري

النماص

إدسيس بن بكر بن إدسيس بكر

الطائف

حممرد بن ناصر عبردالرمحن الشهراني

بيش

صاحل غرم اهلل دسبي الغامردي

الشرقي

عبرد اهلل خلف مجعان الغامردي

املخواة

وليرد بن حممرد علي بن حسن قطان

جردة

حممرد بن أمحرد بن حسن النعريي

الليث

عبرداهلل عادل الشمري

حفر الباطن

هشام علي عبرداهلل ضليمي

ينبع

حجبت

3

اسم املشرف الطالبي

إداسة التعليم

ابتسام عمري حممرد الشهراني

بيش

فاطم علي امحرد الساحلي العسريي

عسري

فتحي بنت حممرد عبرداهلل العجالن

مك املكرم

وفاء بنت حسني إبراهيم اخلميس

األحساء

مسي سامل سعيرد السيود

جنران

جواهر عبرد اهلل حممرد املطريي

القنفذة

سقي حممرد يوسف حممرد علي فاسسي

جردة

شهرة غاسم فرحان العمري

عسري

شريفه على امحرد االمحري

عسي

امساء بنت ابراهيم بن علي القميع

القصيم

4

اسم املرشرد الطالبي

إداسة التعليم

اسم املردسس

أمحرد بن حممرد بن أمحرد الفريح

األحساء

الشيخ حممرد بن عبرد الوهاب

بردس بن مطلق عائض احلري

القصيم

الربود

حافظ امحرد علي حبييب

صبيا

امللك خالرد االبتردائي

بردس بن صاحل سامل العائرد

الرس

امللك فيصل يف حمافظ الرس

سعردي عايض حممرد القرني

بيش

ابتردائي سبت العالي

خالرد بن حممرد مرزوق الصاعردي

مك املكرم

القاضي عياض املتوسط

عبردالرمحن امحرد ابوبكر الشريف

حمايل عسري

حتفيظ القرآن الكريم بباسق

علي حممرد حسن عسريي

حمايل عسري

الفالح

عادل عبرداهلل علي الرباهيم

الشرقي

اسام بن زيرد

حسن أمحرد ناصر عماسي

صبيا

اجلماله االبتردائي

5

اسم املرشردة الطالبي

إداسة التعليم

اسم املردسس

فاطمه علي محرد عتيين

حفر الباطن

الثانوي الثاني يف األبناء

فاطمه عامر ظافر العويض

بيش

ابتردائي الفرع

صاحل حممرد مجعان حممرد الزهراني

الباح

ب أسوى بنت كريز للتحفيظ بالنصباء

عزيزة بنت مهيردي بن سامل ال مهيردي

حوط بين متيم واحلريق

ثانوي نعام

هردى سعيرد عيظه الغامردي

الباح

ابتردائي آسي بنت مزاحم بقراء

انتصاس حممرد صاحل النذير

احلردود الشمالي

الثانوي الثاني  2بعرعر

منى سلطان عبرداهلل اخلضر

القصيم

االبتردائي الرابع واالسبعون 44

زكي امحرد حممرد األمري

صبيا

خضرية ضمرد

عبري سليمان حممرد السويرداني

عنيزة

اإلبتردائي اخلامس والثالثون مبحافظ عنيزة

شريفه أمحرد مشهوس الشهري

جردة

ب184 /

6

اسم الطالب

إداسة التعليم

اسم املردسس

عبرداهلل شعالن منصوس الشمراني

بيش

أنس بن مالك بباشوت

عبردالعزيز بن حممرد منيان العنزي

احلردود الشمالي

واح املعرف األهلي

أويس عبردالرحيم عبردالرمحن كنساسه

جردة

االنردلس االهلي

مصعب سعيرد مشبب آل سلطان

مك املكرم

احلسني بن علي

عبردالرمحن فهرد عبردالرمحن اخلليف

الرس

امللك فيصل يف حمافظ الرس

عبردالرمحن ساشرد محود الثنيان

الزلفي

الرياض

عبرد العزيز علي عبرد العزيز الراضى

مك املكرم

احلسني بن علي

عبرداهلل حممرد علي آل باخلري القرني

جردة

الردسعي

حممرد جمردي عبردالنيب خليف

القصيم

الريان

علي بن فهرد بن علي املطريف

القصيم

النبهاني

7

اسم الطالب

إداسة التعليم

اسم املردسس

هبه عبردالكريم صاحل عبرداهلل الشمالن

الرياض

الثانوي احلادي والعشرون 21

أمنه محردان حممرد زايرد زسبان الغامردي

الباح

ثانوي خردجيه بنت خويلرد لتحفيظ القران الكريم بالباحه

محرده بنت عبرداهلل بن ساشرد البوعينني

الشرقي

الثاني باجلبيل 2

حنني أمحرد إبراهيم عسريي

عسري

الثانوي الرابع -نظام مقرسات خبميس مشيط

مزون خالرد ناصر العتييب

األحساء

الثانوي الثاني باملربز

سهيل عادل أمحرد ميمش

جردة

ث/داس الرتبي احلرديث

بشاير مرضي أمحرد الزهراني

جردة

ث/داس الرتبي احلرديث

جود يزيرد حممرد الطيب التونسي

جردة

ث/داس الرتبي احلرديث

مساهر سعيرد عبردالقادس هزازي

جردة

ث/داس الرتبي احلرديث

احالم حممرد حيان الوادعي

عسري

األوىل بأحرد سفيردة

8

اسم املعلم

إداسة التعليم

اسم املردسس

أمحرد شوعي ابو القاسم حناني

جيزان

حتفيظ القرآن بردحيم

حممرد حسني حسني مجع

الشرقي

احلصان االهلي

ماهر صاحل عبرداهلل صائغ

جردة

أم القرى

عادل عيسى زيردان فرج

اجملمع

مرداسس مناس سردير

محاده السيرد عبردالرضي السيرد

حفر الباطن

ثانوي مناس السبيل

امحرد صاحل عمر الرديين

جردة

الفيصلي للموهب

حسن علي حمسن محزي

جيزان

أشرف حممرد حممرد أمحرد

القصيم

الرواد

نائف حامرد حممرد املطريي

الباح

امللك فهرد

حممود علي عبردالرمحن العليان

املردين املنوسة

الفضل بن العباس

9

حممرد سامل العطاس الثانوي

اسم املعلم

إداسة التعليم

اسم املردسس

مريم بنت زيرد زيردان العمري

ينبع

االبتردائي الثاني بينبع الصناعي

فاطم حممرد علي سامل

جيزان

ابتردائي صنب

أمل صاحل علي سلبع

جنران

املتوسط الثاني عشر

أسيج فؤاد حممرد كاتب

ينبع

الثانوي الثاني بينبع الصناعي

ساسه حممرد عبرداهلل احمليسن

القصيم

ث  .السيح

نوسة منصوس حممرد شباب الشهري

النماص

متوسط آل دمحان

عفاف امحرد ومسي الكليب

األحساء

متوسط حتفيظ القرآن بالعيون

فاطم بنت حممرد بن حسني الغباسي

جنران

ثانوي الصويقط

فوزي حممرد عبرداهلل األنصاسي

مك املكرم

ابتردائي املزاميم

عائرده أمحرد عطي العتييب

الرياض

ث 120

10

اسم املردسس

إداسة التعليم

اسم مردير املردسس

سواد الرتبي

الرياض  -بنني

عبردالرحيم بن خضر الزهراني

الرابع الثانوي باجلبيل

الشرقي  -بنات

مزنه بنت ابراهيم بن حممرد الوهيب

11

م

اسم اإلداسة

اسم املردير

1

إداسة التعليم مبحافظ جردة

عبرداهلل بن أمحرد الثقفي

2

إداسة التعليم مبنطق حائل

الردكتوس /يوسف بن حممرد الثويين

3

إداسة التعليم مبحافظ بيش

نايف بن سلطان اهلاجري

4

اإلداسة العام لألمن والسالم املردسسي

الردكتوس /ماجرد بن عبيرد احلربي

5

اإلداسة العام لرياض األطفال

حص بنت عبردالعزيز الردباس

6

حجبت لعردم حتقيق مستوى التميز

م

اسم اإلداسة

اسم املردير

1

إداسة التعليم مبحافظ صبيا

الردكتوس /عسري بن أمحرد األحوس

12

م

اسم املردسس

اإلداسة التعليمي

اسم مردير املردسس

1

مردسس األمري حممرد بن فهرد بن
عبردالعزيز االبتردائي

األحساء

عبردالرحيم بن حممرد الربيع

2

حجبت

3

حجبت

م

اسم املردسس

اإلداسة التعليمي

اسم مرديرة املردسس

1

املردسس الرابع الثانوي بالقطيف

الشرقي

فاطم بنت مسفر اجلعيرد

2

املردسس السابع االبتردائي لتحفيظ
القرآن الكريم

القصيم

3

االبتردائي السادس

حائل

13

نوال بنت عبردالرمحن احلميرد
جوزة بنت حممرد الشمري

