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اخلطيب البغدادي

أمحد بن صاحل بن مطر الغامدي

الشرقية
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األقصى األهلية

خالد بن إسحاق بن أمحد نقلي

جدة

.3

القلعة احلجازية

بسام سليمان حممد بالجي

املدينة املنورة

.4

عبدالرمحن فقيه

مسلم بن سامل محاد اخلطابي

مكة املكرمة

.5

الرمحانية

سعد مسفر القرني

مكة املكرمة

.6

رواد الرتبية االهلية

خالد بن عبدامللك بن راشد السرييب

الرياض

.7

قرطبة

منصور بن عدالعزيز القحطاني

جدة

.8

فرسان اجلزيرة

سعد بن حممد بن بدن السبيعي

اخلرج

.9

القدس

حممد صاحل أمحد آل خرسان الغامدي

بيشة

.11

طالئع املبدعني

منصور بن عمري ضيف اهلل القرشي

الطائف
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الرابعة االبتدائية

ربيعة إبراهيم ناصر املاضي

القريات
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مدارس الرتبية األهلية باخلرب  -رياض أطفال

خولة حممد أمحد العرفج

الشرقية

.3

الستون االبتدائية

منرية حممد مسعود اجلهين

املدينة املنورة

.4

األو ى االبتدائية لتحفيظ القران

هيا بنت علي سعد آل عزيز الشهراني

عسري

.5

الرتبية النموذجية

اميان بنت خالد املقرن

الرياض

.6

اخلامسة الثانوية

هدى سلطان عبداهلل اخلضر

احلدود الشمالية

.7

األو ى الثانوية لتحفيظ القرآن

ماجدة صاحل عبدالعزيز الكريدا

املدينة املنورة

.8

الشرافا الثانوية

نفال بنت منري سعد الدوسري

وادي الدواسر

.9

الرابعة الثانوية -نظام مقررات خبميس مشيط

عزة سعد علي عسريي

عسري

.11

دار الرتبية احلديثة الثانوية

مريم عبداهلل عمر باخنر

جدة
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.1

حامد بن أمحد بن حممد املالكي

الطائف

عثمان الثقفي

.2

علي خلف أمحد الزهراني

مكة املكرمة

االمام الطربي

.3

تامر عبدالنيب فارس إمام

حفر الباطن

االكادميية العصرية

.4

امحد عبداهلل حممد البار

املدينة املنورة

السلطان حممد الفاتح

.5

أمحد خلف خبيت الغامدي

جدة

اخليف

.6

ربيع عبد الوهاب ربيع حممود

املدينة املنورة

اخلندق االبتدائية االهلية

.7

بدر دخيل امحد امللحم

الزلفي

الرياض

.8

حممود عمر علي حممد عبد اهلل

الطائف

طالئع املبدعني

.9

حسني بن حييى جربان حنشلي

صبيا

كرامة األمحر الثانوية

.11

احلسني عوض السعيد العسيلي

عنيزة

ثانوية عنيزة األهلية ـ نظام املقررات

.1

نهال ابراهيم عبداهلل احلريقي

املدينة املنورة

الواحدة و اخلمسون املتوسطة

.2

فوزية ظويهر صاحل املغامسي

جدة

السادسة و اخلمسون الثانوية

.3

شريفة زيد مزيد السلمي

مكة املكرمة

الثانوية االو ى باجملاهدين

.4

اجلوهرة علي ساير الدهاسي

عنيزة

االبتدائية الرابعة والثالثون

.5

بشرى بنت صاحل بن مهدي بوخضر

الشرقية

االو ى باجلبيل

.6

مرام عبداهلادي عبدالسالم بشناق

النماص

املتوسطة األو ى

.7

صديقة بنت عبداهلل بن علي اجلربان

الشرقية

املتوسطة االو ى بعنك

.8

طرفة بنت جاسر بن عبدالرمحن املسعود

القصيم

اخلامسة عشرة

.9

نهاد بنت حممد بن إبراهيم آل داود

احلوطة واحلري

حتفيظ القرآن املتوسطة

.11

اسيا سعد حممد عبدالوهاب

حفر الباطن

االجيال
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.1

حييى عبده حسني االبياتي الفيفي

صبيا

نيد الضالع الثانوية

.2

عبداهلل حممد عبداهلل سافر الغامدي

جدة

حيي بن أيوب

.3

حممد صفوت عبد العزيز حسان

حفر الباطن

االكادميية العصرية

.4

حممد ظافر معيض الشهري

جدة

حممود الغزنوي

.5

املتولي فتح اهلل أمحد متولي

الطائف

املعالي

.6

جابر حممد محد آل علي الشاعري

حمايل عسري

حكيم بن حزام

.7

حيي حممد حيي هوشلي

صبيا

ابو السداد املتوسطة

.8

خالد حممد حييي الشبيلي

جيزان

اجلاضع

.9

يوسف بن إبراهيم عبداهلل العبيسي

عنيزة

اإلمام مسلم االبتدائية
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السيد عبد العظيم السيد داود

املدينة املنورة

اخلندق الثانوية االهلية
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عائشة بنت امحد بن حممد دالك

صبيا

األو ى ابتدائية

.2

امساء ثابت مبارك العريف

املدينة املنورة

الثانية عشرة

.3

إميان علي حممد هوساوي

ينبع

الثانية الثانوية بينبع الصناعية

.4

مسفرة حيي امحد الزهراني

الباحة

أروى بنت كريز املتوسطة لتحفيظ القرآن

.5

افراح امحد شوعي مؤذنه

جيزان

العروس االبتدائية

.6

جوزاء حممد علي العجمي

الرياض

املائة والثالثة والثالثون الثانوية

.7

أمل صاحل حممد صاحل العيد

الرياض

الرواد الروابي الثانوية
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فاطمة امحد حممد الشرعيب

عسري

صدى اإلبداع االبتدائية األهلية

.9

شرعاء عامر عبداهلل األكليب

بيشة

ظريب السوق
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عفاف عواض عبداهلل العرابي

الطائف

السادسة الثانوية
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حممد علي حممد النصار

عنيزة

مكتب إدارة اإلشراف
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وليد فهد عبداللطيف الشعييب

الشرقية

شرق الدمام

.3

عبداهلل بن سعد بن سعيد الشهري

النماص

النماص
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سلطان بن هايف حممد احلربي

حفر الباطن

مكتب إدارة اإلشراف
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حممد بن مبارك حممد الربقي

وادي الدواسر

مكتب اإلشراف الرتبوي
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مجعان عبداهلل مسفر الشهراني

بيشة

الوسط
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سويد بن حممد سويد الباتل

الزلفي

الزلفي

.8

يوسف بن علي أمحد الزهراني

املخواة

مكتب إدارة اإلشراف
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عبداهلل بن علي حممد الوليعي

القصيم

مكتب إدارة اإلشراف
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يوسف سليمان علي الضبيعي

الرياض

الوسط
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حليمة علي حممد العمري الزهراني

املخواة

املخواة
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صباح هليل فارس الرويلي

اجلوف

اجلوف
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عافية حييى حممد الفيفي

عسري

مخيس مشيط
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نادية خلوفة عبداهلل الغامدي

ينبع

ينبع
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مريم علي أضبع املباركي

جيزان

صامطة
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لطيفه عضيب طخيمان الظفريي

عفيف

عفيف
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منرية عبداهلل السدراني

القصيم

مكتب إدارة اإلشراف

.8

حاسنة بنت حممد حسني فلمبان

مكة املكرمة

مكتب إدارة اإلشراف
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سحر بنت عبدالرمحن بن عبدالرزاق عطية

الرياض

إدارة اإلشراف الرتبوي
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صردة بنت مصرد بن أمحد املالكي

الليث

أضم
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معن بن ممدوح غالم خبش

مكة املكرمة

احلسني بن علي الثانوية
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عمر جمدي عبدالنيب خليفة

القصيم

الريان الثانوية

.3

سامل بن عبدالرمحن دخيل الدخيل

احلدود الشمالية

جيل األوائل الثانوية األهلية
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عبد اهلل فيصل حممود الزروق

املدينة املنورة

اخلندق الثانوية االهلية
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نايف فهد حامد مزاحم

جدة

االندلس الثانوية االهلية
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أمحد بن حسني بن علي آل سالط

الشرقية

اخلطيب البغدادي الثانوية

.7

على بن هانى بن علي فران

مكة املكرمة

احلسني بن علي الثانوية
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عبد اهلل اديب ابراهيم جنار

املدينة املنورة

مأرز االميان الثانوية
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فهد عبد العزيز عثمان الشهري

النماص

عثمان بن عفان الثانوية
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فيصل عبداهلل عبدالوهاب حممد فضيل

الشرقية

احلصان الثانوية االهلية

.1

دميا سعد سيف الرافع

بيشة

الثانية الثانوية

.2

رغد علي حسني ال طالب

الشرقية

الثانية الثانوية

.3

دينا عمر عثمان فالته

املدينة املنورة

األو ى الثانوية

.4

مي وليد عيدروس كدة

حفر الباطن

الثانية الثانوية

.5

ريناد اسامه كلننت

جدة

السابعة و العشرون الثانوية

.6

أغنار ثابت آدام الكناني الزهراني

الباحة

مسية بنت خياط الثانوية

.7

ريم بنت حممد بن عبداهلل الغامدي

عسري

الثانية والعشرون الثانوية
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رندى صويلح صاحل احلربي

املدينة املنورة

األو ى الثانوية

.9

مريم عبداهلل حممد ال مرعي الشهري

النماص

بين مشهور الثانوية
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ملكة جمدي مصطفى املدني

ينبع

الثالثة الثانوية بينبع الصناعية
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.1

كرامة األمحر الثانوية

حممد حسن حممد السبعي

صبيا

حجبت املراكز من الثاني إ ى العاشر لعدم حتقي درجة التميز

.1

د .لولوة النعيم االبتدائية

عائشة ابراهيم محد احلبودل

عنيزة

.2

املائة و ستة عشر الثانوية

آمنة سلمان علي اجلهين

جدة

.3

السابعة عشر الثانوية

فاطمة بنت ابراهيم عاشور احلماص

تبوك

حجبت املراكز من الرابع إ ى العاشر لعدم حتقي درجة التميز.

6

حجبت املراكز من األول إ ى الثالث لعدم حتقي درجة التميز.

.1

اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة اإلحساء

أمحد بن حممد بن إبراهيم الغنيم

.2

إدارة التعليم مبحافظة الليث

مرعي حممد الربكاتي

.3

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الباحة

سعيد حممد خمايش الزهراني
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.1

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة

ناصر بن عبداهلل العبدالكريم

األول

.2

اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

عبد اهلل بن أمحد الثقفي

األول مكرر

.3

اإلدارة العامة لرياض األطفال

حصة بنت عبدالعزيز الدباس

الثاني

.4

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة

حممد بن مهدي احلارثي

الثاني مكرر

.5

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة حائل

د  .يوسف بن حممد الثويين

الثاني مكرر

.6

اإلدارة العامة لألمن والسالمة املدرسية

د  .ماجد بن عبيد احلربي

الثالث
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إدارة التعليم مبحافظة بيشة

نايف بن سلطان اهلاجري

الرابع

.8

إدارة التعليم مبحافظة صبيا

د .عسريي بن أمحد األحوس

الرابع مكرر
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