
أسماء المعلمين المتميزين 
والمعلمات المتميزات

دليل

1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

يزخــر مكتــب التعليــم بمحافظــة القطيــف بكوكبــة متمــزة مــن 

أفضــل  مــع طالبهــم وطالباتهــم  يحققــون  والمعلمــات،  المعلمــن 

اإلنجــازات المرشّفــة وأعــى درجــات التفــوق. وعــى عادتنــا يف كل عــام 

درايس نحتفــي بالمعلمــن والمعلمــات المتمزين، وهو أبســط تقدير 

جلهودهــم المبذولــة يف خدمــة الطــالب وتحقيــق األهــداف التعليميــة.

وإذ نحتفــي بهــذه األســماء المباركــة الــي يضمهــا هــذا الدليــل، 

ــا نحتفــي بالقيــم الــي يمثلهــا كل معلــم ممــز باألمانــة والنوايــا  فإنن

العمــل،  وجــودة  العطــاء،  وشــغف  الرفيعــة،  واألخــالق  المخلصــة، 

وحــب الطــالب وتعزيزهــم المســتمر، واإليمــان بقدراتهــم ومواهبهم، 

المــدريس،  الناجــح مــع أوليــاء األمــور وبقيــة المجتمــع  والتواصــل 

والتمكــن  التعليمــي،  المهــي  والتطويــر  التعــاون،  روح  وتكريــس 

مــن المــادة العلميــة، واحلمــاس الــذايت للتدريــس والتعلــم، والســعي 

لتحســن طــرق التدريــس باســتثمار وســائل وأدوات معــارصة تعمــل 

ــات. ــالب والطالب ــج الط ــن نتائ ــى تحس ع

إن تمــز كل معلــم أو معلمــة يف عطائــه المهــي، هــو يف حقيقتــه 

إلهــام لطالبــه للتفكــر اإلبداعــي، وتحفــز نحــو االبتــكار والتجديــد، 

وباعــث لــروح المتعــة والبهجــة لدى الطــالب نحو التعلــم، ودافع للرتيق 

يف ســلم النجــاح.

نعــز بــكل اســم يف هــذا الدليــل.. مًعــا نتكامــل، وننجــز دورنــا يف بنــاء 

المســتقبل المــيء لهــذا الوطــن الطمــوح.

مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف

عبدالله بن عيل القرين

كلمة أولى



المعلمون المميزون



المعلمون المميزون

أرقام وإحصائيات

أرقام

اضغط هنا لعرض قائمة األسماء

1443هـ

المكرمون

139
معلًما

المكرمات

171
معلمة



المعلمون المميزون

ابو العزم خالد سالم.  
متوسطة اخلط األهلية

احمد عبدالله المهر.  
ابتدائية عقبة بن قيس

احمد محمد احمد الصادق.  
ثانوية األبناء بأم الساهك

احمد مكي رضي ال وهيب.  
ثانوية الربهان

اسماعيل محمد حبيب األصيل.  
متوسطة البحرتي

اسماعيل محمد مهدي ال اسماعيل .  
ابتدائية بالل بن رباح

اشرف صالح معتوق المياد.  
متوسطة بيت المقدس

اياد سلمان جاسم السادة.  
ثانوية أم الساهك

اياد هاني رضي الزاير .  
ثانوية القبلتن

ايمن على محمد شليل .   
ثانوية ماس األهلية

ايمن نبيل عبد الحميد حسن.   
ثانوية اخلط األهلية



المعلمون المميزون

إبراهيم أحمد حسن الصيقل.   
متوسطة القطيف األهلية

إبراهيم عيسى عبدرب الرسول القصاب.   
متوسطة سيهات

أحمد بن ابراهيم مديفع.   
متوسطة العوامية

أحمد فتحي محمود سيد.   
ابتدائية ماس األهلية

أديب بن إبراهيم بن حسن آل رضي .   
ثانوية اخلطيب البغدادي

أسعد عبدالقادر حسين الداوود.   
ثانوية النابية

بليغ عباس محمد العقيلي.   
ابتدائية أيب الدرداء

جاسم بن حسن بن علي المكحل.   
ابتدائية صهيب الرومي

جاسم محمد علي النويصر .   
ابتدائية جعفر الطيار

جمال علي حسن المهدود.   
ابتدائية اخلويلدية

جميل بن عبدالله علي البصري.   
ابتدائية اجلارودية



المعلمون المميزون

جهاد علي عبد الله التاروتي.   
ابتدائية ذات الصواري

حبيب حسن حسين آل حمود.   
ابتدائية عبدالله بن جعفر

حسام الدين محمود حلمي .   
ابتدائية الساحل األهلية

حسام الدين يوسف السيد ضوة.   
ثانوية التهذيب األهلية

حسن احمد ال تويريت.   
متوسطة حكيم بن حزام

حسن عبدالمحسن محمد الناصر .   
ابتدائية االوجام

حسن علي حسن القطان.   
متوسطة معن بن زائدة

حسين احمد خليل المسموم.   
ابتدائية الكندي

حسين بشير محمد اليوسف.   
ابتدائية الصفا احلديثة األهلية

حسين بن جعفر آل عمير.   
ابتدائية إبن األرقم

حسين بن علي بن تركي آل هالل.   
ثانوية القطيف



المعلمون المميزون

حسين بن علي بن حبيب آل عيسى.   
ابتدائية يوسف بن عبدالله بن سالم

حسين بن علي بن محمد الصايغ.   
متوسطة مجمع ابن القيم التعليمي

حسين بن معتوق علي العرفات .   
ابتدائية احلسن بن عيل

حسين سلمان أحمد العوى .   
متوسطة الساحل األهلية

حسين عبد الله رضي األصيل.   
ابتدائية حزم أم الساهك

حسين عبدالله علي الجبران.   
متوسطة سعد بن احلارث

حسين علي الضبيكي.   
متوسطة الساحل

حسين علي حسين بو شفيع.   
ابتدائية السالم بسيهات

حسين علي عبدالكريم ال ناس.   
متوسطة القطيف

حسين محمد رضي آل حمزة .   
ثانوية اخلويلدية

حسين محمد عباس آل حمادة.   
ثانوية القديح



المعلمون المميزون

حسين محمد علي القصاب.   
ابتدائية ابومعن

حيدر محمود احمد محمود.   
ثانوية القطيف األهلية

داود علي احمد ال داؤود.   
ابتدائية زين العابدين

رائد أحمد القفشات.   
ابتدائية اجلش

رائد عبد الحميد حسن العلق.   
ثانوية تاروت

رضا قاسم إبراهيم المالحي .   
ابتدائية اسامة بن عمر

رمزي حبيب ناصر الطوال.   
ابتدائية عنك

زكريا إبراهيم المياد .   
ثانوية العوامية

زكريا علي اليوسف.   
ثانوية عنك

زهير بن مدن عبد الله األمرد.   
ابتدائية التويب

سعود مشعان محمد الخالدي.   
متوسطة حلة محيش



المعلمون المميزون

سعيد عيسى عبدرب النبي عصيدة.   
متوسطة سنابس

سلمان بن محمد بن وهاب السالم .   
ابتدائية القطيف األهلية

شاكر أحمد الصفار.   
ابتدائية عيل بن أيب طالب

صالح عبدالله سعود السعود.   
متوسطة زيد بن ارقم

طارق احمد عبدالله الشافعي .   
ثانوية الطفيل بن عمرو الثانوية

طارق أحمد عباس الهحهوج.   
ابتدائية الشاطئ

طالب بن علي بن  أحمد أبو صعب.   
ثانوية سيهات

عاطف سالمة عبد الرازق عزب .   
ابتدائية اخلط األهلية

عباس بن أحمد بن علي آل رقيه.   
ابتدائية جعفر بن ايب طالب

عبد الفتاح بن محمد أحمد آل يوسف.   
ابتدائية البخاري

عبد الله بن عبد الكريم الجواد.   
ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بدارين



المعلمون المميزون

عبدالرحمن عبدالعزيز العبدالجبار.   
ابتدائية سلمان الفاريس

عبدالرحيم حامد احمد خان.   
متوسطة ام الساهك

عبدالعظيم عبدرب الرسول تركي ال تركي.   
ابتدائية احلسن بن عيل

عبدالغني بن فهد بن حسن العيسى.   
ابتدائية اخلندق

عبدالكريم عبدرب الشهيد الحبيب .   
متوسطة مجمع اخلليل بن أحمد

عبداللطيف عايش محمد الدجاني.   
ابتدائية ابن خلدون

عبدالله بن علي بن عبدالله ٱل جميع.   
متوسطة سعيد بن المسيب

عبدالله بن علي بن عبدالله األقزم.   
متوسطة حذيفة بن اليمان

عبدالله علي ال محسن.   
متوسطة حراء

عبدالله علي محمد المحاسنة.   
متوسطة ربعي بن عامر

عبدالله محمد عبدالله المصطفى .   
متوسطة اخلويلدية



المعلمون المميزون

عبدالله موسى الحسين.   
ثانوية الساحل األهلية

عبدالمحسن سعيد ال زبران.   
ابتدائية سعد بن الربيع

عبدالهادي بن علي بن عبدالكريم آل ثنيان.   
ابتدائية جرير

علي ابراهيم البحراني.   
متوسطة التهذيب األهلية

علي أحمد صالح الناصر.   
ابتدائية النابية

علي بن إبراهيم بن معتوق الوقع.   
ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بعنك

علي بن محمدحسن بن رضي البيابي.   
متوسطة سعد بن عبادة

علي حسن سلمان العبكري.   
ثانوية اجلارودية

علي صالح سعود السعدون.   
متوسطة عطاء بن أيب رباح

علي عبدالله حسن المقبقب.   
ابتدائية مجمع اخلليل بن احمد التعليمي

علي عبدالله عبدالله العراجنة .   
ثانوية النجاح



المعلمون المميزون

علي عبدالهادي مكي آل ناصر.   
ابتدائية حلة محيش

علي علي محمد الموسى.   
ابتدائية رضار بن االزور

علي محمد سعود ازبيل .   
ثانوية مجمع اخلليل بن أحمد

علي محمد علي الدبيسي.   
ابتدائية االمام مسلم

علي هاشم يوسف الهاشم.   
ثانوية األوجام

عماد أحمد سلمان أمان.   
متوسطة الهدى

عماد علي محمد خميس .   
ابتدائية الرموك

عمار عبدالكريم عون المختار.   
ثانوية اجلش

فاضل بن عباس محمد آل عبدان.   
متوسطة المالحة

فتحي بن عبدرب الرسول بن محمد شعبان.   
ثانوية المجيدية

فوزي بن عبدالله بن مكي آل امان.   
ثانوية المالحة



المعلمون المميزون

فؤاد بن عبدالكريم الناصر.    
متوسطة ابن كثر

فؤاد علي عيسى الضامن.    
ابتدائية ثابت بن قيس

ماجد بن طاهر بن علوي الزيداني.    
ابتدائية سيد الشهداء

مبارك أحمد المبشر.    
ابتدائية الربيعية

محمد بن جعفر حسن التاروتي.    
متوسطة األبناء بأم الساهك

محمد بن حبيب بن محمد آل طالق.    
ثانوية ام احلمام

محمد بن عبداالله بن محمد العوامي.    
ثانوية مجمع ابن القيم التعليمي

محمد بن مشعل العبد رب الرسول .    
متوسطة ايمن بن عبيد

محمد حسين محمد قرنه.    
متوسطة ماس األهلية

محمد صالح عبد رب الرسول آل إعدام.    
ثانوية دار احلكمة

محمد عبدرب الرسول صالح الدبوس.    
ابتدائية االبناء بأم الساهك



المعلمون المميزون

محمد علي حسين آل مسيري.    
متوسطة فخر الدين الرازي

محمد فتح الله ماجد آل هاشم.    
ثانوية صفوى

محمد مصطفى الفواخري .    
متوسطة الصفا احلديثة األهلية

مرتضى شاكر علي الجراش.    
ابتدائية المالحة

مصطفى بن عبد الله علي آل الشيخ أحمد.    
ابتدائية قرطبة

مصطفى حسن مهدي الصفار.    
متوسطة التحفيظ بعنك

مصطفى علي محمد فاران.    
متوسطة صفوى

مفرج بن فهاد القحطاني .    
ابتدائية العقيق

منصور بن تركي بن منصور آل خضر.    
متوسطة االوجام

منير عثمان الطاهر .    
ثانوية الصفا احلديثة األهلية

مهدي بن زكي الصادق.    
ثانوية عاصم بن عمر بن اخلطاب



المعلمون المميزون

مهدي بن عبدالله بن سلمان اعليوي.    
ثانوية الهمداين

مهدي عبدالله أحمد الرميح.    
ابتدائية االندلس بسيهات

مؤيد علي جاسم البراهيم.    
ابتدائية التهذيب األهلية

ميثم محمد حبيب العتوق.    
ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بصفوى

ناجي احمد ال رمضان .    
ابتدائية إبن بطوطة

ناصر عبدالله حسن ابوتاكي.    
ابتدائية ام الساهك

نعمة طاهر علوي التكية.    
ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بالنابية

نوح أحمد عبدالله الجنبي.    
متوسطة اجلارودية

هاني بن جعفر بن سعيد آل خليتيت.    
متوسطة النابية

هاني بن حبيب عيسى الزاير.    
متوسطة مؤتة

هاني مهدي احمد ال حاجي.    
ثانوية دار العلوم



المعلمون المميزون

هاني ميرزا رضي الصدير.    
ابتدائية عمار بن يارس

وجدي سعيد عبد الله آل مرهون.    
ابتدائية صفوان بن أمية

وسام بن عبد الله آل سالم.    
متوسطة دارين

وليد بن حسن اعبادي .    
ابتدائية نعيم بن مسعود

وليد عبدالله محياء القرني.    
متوسطة خالد بن عمرو بابو معن

ياسر حبيب علي المسلم.    
متوسطة موىس بن نصر

ياسر علي علي آل حمود .    
متوسطة اجلش



المعلمات المميزات

ابتهاج جاسم علي ال محفوظ .  
الثانوية االوىل بالمالحة

ازهور بنت جاسم بن منصور الجارودي.  
ابتدائية النخيل )طفولة مبكرة (

اسماء عبدالمجيد عبدالرحمن اليحيى .  
الثانوية االوىل بالتويب

اشواق صالح ال جواد.  
الثانوية الثامنة بالقطيف

افراح حسن علي آل إبراهيم .  
المتوسطة الرابعة بالقطيف 

افراح شبيب بدر الشبيب.  
الثانوية الرابعة بسيهات

اماني عبد الله المحروس.  
الثانوية األوىل لتعليم الكبرات بالقطيف

امل علي احمد ال موسى .  
الثانوية االوىل ام الساهك

اميرة علي عبدالمحسن الفرج.  
المتوسطة الثانية بالعوامية

انتصار بنت عبد العزيز بن جعفر الصفار .   
ابتدائية محمد بن أيب بكر للطفولة المبكرة 

ايمان عبدالله علي السبع.   
الثانوية االوىل بسيهات



المعلمات المميزات

إكرام بنت عبد الواحد مهدي وخيك.   
ابتدائية أبو ذر الغفاري االبتدائية )طفولة مبكرة (

إيمان علي مهدي العجيمي.   
روضة التيسر باجلارودية

أزهار بنت أحمد بن صالح آل بشري.   
االبتدائية األوىل بأم الساهك )طفولة مبكرة (

أزهار جعفر سعيد القصاب.   
المتوسطة الثامنة بالقطيف

أشواق أحمد عباس ال حبيب.   
روضة البيان

أمل بنت رضا بن حسن الخميس.   
االبتدائية العارشة بالقطيف

أمل بنت عبد الرحمن بن فارس البنعلي.   
االبتدائية األوىل بالربيعية 

أمل بنت علي بن أحمد المسكين.   
االبتدائية الثامنة بسيهات )طفولة مبكرة (

أمل عبدالله علي المطوع.   
المتوسطة األوىل بتاروت

أمنية بنت محمد بن علي الحبيب.   
األبتدائية االوىل بسنابس

أميرة بنت سعيد بن عبدالله الزوري.   
االبتدائية الثالثة باجلش



المعلمات المميزات

أميمة عبد العزيز محمد معوض.   
المتوسطة األوىل باألوجام

أمينة حسن سلمان ال سقيط.   
روضة التعاون

أمينة معتوق محمد زين الدين .   
المتوسطة الثالثة بسيهات

آسياء احمد يوسف المرهون.   
الثانوية االوىل بام احلمام

آمنة بنت محمد بن حسن البيابي.   
االبتدائية األوىل باخلويلدية

آمنة حسين عبدالله الراشد.   
المتوسطة اخلامسة بسيهات 

آيات أحمد العسيف.   
الروضة االوىل بحزم أم الساهك

باسمة بنت فيصل بن جاسم العريض.   
االبتدائية األوىل بحلة محيش

باسمة عبدالله علوي أبو الرحي.   
المتوسطة األوىل بالمالحة

باسمة عبدرب النبي عبدالله المختار .   
الثانوية االوىل بالعوامية

بتول بنت أحمد أبو الرحي.   
االبتدائية السابعة بالقطيف



المعلمات المميزات

بتول هاشم موسى ال محسن.   
الثانوية االوىل باجلارودية 

بثينة علي حسين الكسار.   
الثانوية االوىل بالقطيف

تسنيم حسن السباع.   
الروضة الملحقة باالبتدائية الرابعة عرش

تغريد سعيد عبدالله الصديق.   
الروضة االوىل بالقطيف

ثريا بنت محمد بن عبد الله الجبار.   
االبتدائية الثانية بالعوامية 

جليلة بنت أحمد بن مكي الربربة.   
االبتدائية اخلامسة بالقديح

جنة بنت عبدالله علي الضامن.   
ابتدائية حبيبة األنصارية

جوزاء بنت نايف بن صقير الشمري.   
االبتدائية االوىل بحزم ام الساهك

حميدة عبدالله أحمد ال صباح.   
الروضة الملحقة باالبتدائية السابعة بسيهات

حميدة محمد حسن  ال فهيدة.   
الثانوية االوىل بحلة محيش

خديجة بنت حبيب بن عبدالله الطبيلي.   
االبتدائية الرابعة عرش بالقطيف



المعلمات المميزات

خلود حمد آل ذكر الله .   
المتوسطة الوىل بالقديح

خيرية بنت علوي بن علي الجراش.   
االبتدائية التاسعة بالقطيف

راجية بن سلمان بن جبر آل جبر.   
المتوسطة األوىل بدارين

رقية عباس سعيد آل يوسف.   
روضة تاروت النموذجية

ريم عبدالله عبد الهادي الهاجري.   
الروضة الملحقة باالبتدائية الرابعة بصفوى

ريم عبدالواحد الزاير.   
ثانوية االبناء بحزم ام الساهك

زاهي حسين هاشم السادة.   
المتوسطة األوىل بأم احلمام

زبيدة محمد علي إبراهيم.   
الروضة الثالثة بالقطيف

زكية بنت ابراهيم بن حسن الحكيم .   
االبتدائية االوىل بالقطيف

زكية عبد العظيم هاشم آل حسن.   
االبتدائية الرابعة بصفوى

زمزم يوسف العبود.   
روضة رواد المالحة األهلية 



المعلمات المميزات

زهراء تقي محمد ال نمر.   
الروضة الثانية بالقطيف

زهراء عباس أحمد آل حمقان.   
المتوسطة الثانية بأم احلمام

زهرة إبراهيم علي القالف.   
روضة المعرفة بدارين

زهرة بنت حسين بن علي الرشيد.   
المتوسطة اخلامسة بالقطيف

زهرة حسن علي درويش.   
الروضة االوىل بسيهات

زهرة علوي هاشم الخضاب.   
الثانوية االوىل بالقديح

زينب رضا محمود المسحر.   
الثانوية اخلامسة بسيهات

سارة حمد محمد الخالدي .   
المتوسطة األوىل باخلويلدية

سامية أحمد محمد الدوسري.   
المتوسطة األوىل تحفيظ القرآن بعنك

سامية بنت حسن بن طاهر آل زين الدين.   
االبتدائية السادسة بسيهات )طفولة مبكرة (

سامية حسن آل سالم .   
المتوسطة الثانية بصفوى



المعلمات المميزات

سامية محمد قاسم الجارودي.   
الثانوية االوىل بتاروت

سعاد عبدالعزيز علي الخضيمي.   
روضة الدهناء

سعاد عبدالله حسن اليوسف.   
الثانوية االوىل بالربيعية

سكينة بنت عبد الجليل آل حمود .   
االبتدائية الثانية بسيهات

سكينة علي محسن آل أبو ديب .   
المتوسطة األوىل بحزم أم الساهك

سلمى بنت أحمد بن إبراهيم المرشود.   
ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بحزم أم الساهك 

سلمى دعشوش صالح الغامدي.   
المتوسطة األوىل بالنابية

سلوى بنت حجي عبد المحسن الحسون.   
االبتدائية التاسعة بسيهات

سمية بنت حسن بن منصور السواد .   
االبتدائية السابعة بسيهات

سميرة عيسى مبارك العبدالله.   
الثانوية الثانية باجلش

سهام طاهر موسى البو شاجع.   
الثانوية الرابعة بالقطيف



المعلمات المميزات

سهير عبد رب الحسين عبد الله سهوان.   
االبتدائية الثانية بالقطيف )طفولة مبكرة (

سوسن بنت علي بن أبراهيم الجوهر.   
االبتدائية األوىل بالعوامية 

شمسة بنت أحمد بن أحمد المحسن.   
االبتدائية الرابعة بالقطيف

شمسة مهدي محمد المضري.   
االبتدائية الثانية بالتويب

صديقة بنت مهدي بن اسعد الدعلوج.   
االبتدائية األوىل بالبحاري

صديقة علي محمد الحسين .   
المتوسطة الثانية بسيهات 

صديقة موسى جعفر آل ثنيان .   
المتوسطة األوىل بسنابس

صفاء محمد عيسى العبيدي.   
الروضة الملحقة بابتدائية حبيبة االنصارية بالقطيف

صفية عبدالله مهدي الخاطر.   
المتوسطة الثانية بالقطيف

ضحى محمد ابراهيم ال قرانات.   
الثانوية الثالثة بالقطيف

عايشة عبدالله عبد الجبار الغامدي.   
المتوسطة األوىل بأبو معن



المعلمات المميزات

عبير عيسى علي المكحل .   
المتوسطة الرابعة بسيهات

عرفات جعفر عبدالله ال خضر.   
الثانوية االوىل باجلش

عرفات صالح بن علي ال محمد.   
الثانوية االوىل باالوجام

عفاف بنت حسن بن أحمد ال شيف .   
أبتدائية رند االهلية 

عفيفة بنت حسين بن حسن الزوري .   
االبتدائية اخلامسة بصفوى

عقيلة بنت علوي أمين الماحوزي.   
االبتدائية الثانية والعرشون 

عقيلة بنت علوي جواد آل كاظم.   
المتوسطة األوىل باجلارودية

عقيلة عبدالله ال ناجي .   
الثانوية السادسة بالقطيف

علياء بنت سليمان بن سالم العطوي.   
االبتدائية االوىل بتحفيظ القرآن الكريم بدارين

فاطمة بنت أحمد بن صالح آل حبوبي.   
االبتدائية الثالثة بالقديح

فاطمة بنت حبيب آل ناصر.   
متوسطة األبناء بالدفاع اجلوي بحزم أم الساهك



المعلمات المميزات

فاطمة بنت حسين بن حسين آل جعفر.    
االبتدائية الثانية بصفوى 

فاطمة بنت سعيد بن محمد المضوي .    
االبتدائية السادسة عرش بالقطيف

فاطمة بنت صالح بن خليفة السبع.    
االبتدائية الثانية بأم احلمام 

فاطمة بنت علي بن حسن الحماد.    
مجمع االمر جلوي بعنك 

فاطمة حسن عبد الكريم الحمادي.    
الروضة الملحقة باالبتدائية الثالثة بسيهات

فاطمة طاهر عيد الخضير.    
الثانوية الثالثة بسيهات

فاطمة عبد الكريم سلمان المناسف.    
روضة الهناء باالوجام

فاطمة عبدالله عبدالكريم ال ربح.    
روضة األمل بالعوامية

فاطمة عبدالله عيسى ال حافظ.    
الروضة االوىل بصفوى

فاطمة علي عبدالله الزاهر.    
الثانوية االوىل بحزم ام الساهك 

فاطمة محمد احمد الصادق.    
الثانوية االوىل بصفوى



المعلمات المميزات

فاطمة محمد سعيد ال نمر.    
الروضة الملحقة بابتدائية ابو بكر الرازي

فائزة أحمد حسن احبيل.    
المتوسطة األوىل بالربيعية

فائزة حسن حبيب المسعود.    
الثانوية اخلامسة بالقطيف

فتحية جعفر محمد المحسن.    
المتوسطة األوىل بالعوامية

فتحية عبدالرؤوف الغزوي.    
المتوسطة السادسة بسيهات

فجر بنت اعجمي بن عساف الخالدي .    
االبتدائية األوىل بأبو معن 

فضيلة حسن علي الخويط.    
المتوسطة العارشة بالقطيف

لمياء بنت فالح بن هادي العجمي .    
االبتدائية الثالثة بسيهات

لولوه بنت خالد النعيم.    
المتوسطة الثالثة بالقطيف

لولوه فهد مشعان الخالدي.    
المتوسطة السادسة بالقطيف

ليلى ابراهيم علي البحراني .    
روضة القطيف النموذجية االهلية



المعلمات المميزات

ليلى بنت أحمد بن علي ال ياسين .    
االبتدائية االوىل بدارين )طفولة مبكرة(

ليلى بنت سعيد بن أحمد الخميس.    
ابتدائية عمرة العدوية بالقطيف

ليلى بنت علي محمد ال يعقوب.    
االبتدائية الثانية بسنابس

لينا سعيد عبد المحسن الغراب.    
الروضة الملحقة باالبتدائية الرابعة بالقطيف

مآثر عبد الهادي المال.    
المتوسطة األوىل بأم الساهك 

مديحة بنت إبراهيم بن حسين آل ضاحي .    
االبتدائية االوىل بأم احلمام 

مديحة عبدالعلي عبدالله االسود .    
الثانوية االوىل بالنابية

مرام بنت أحمد بن شرف العوامي.    
االبتدائية األوىل بتاروت

مرفت جعفر عبد الله آل جساس.    
الروضة الملحقة بابتدائية النخيل بالقطيف

مروة ابراهيم عبد رب الرسول الدار.    
روضة البشارة بعنك

مريم احمد ابراهيم الطريفي.    
المتوسطة السابعة بسيهات



المعلمات المميزات

مريم بنت أحمد حسن مسملي .    
ابتدائية االبناء بالدفاع اجلوي بأم الساهك

مريم بنت صالح بن محمد الزاكي .    
ابتدائية أبو بكر الرازي )طفولة مبكرة (

مريم صالح مهدي الجشي.    
روضة االبتكار باجلش

مريم محمد علي الجبران.    
المتوسطة األوىل بسيهات

مضاوي بنت مهنا عقل الخالدي.    
ابتدائية الدهناء )طفولة مبكرة (

معالي حسين يوسف الشافعي.    
الثانوية الثانية بصفوى

معصومة بنت حسين بن الزاهر.    
االبتدائية اخلامسة بالقطيف

معصومة حسين آل عبد الله.    
روضة رياحن الرفيعة  بام احلمام االهلية

معصومة محمد ابراهيم الرضوان .    
الثانوية الثانية بسيهات 

منال بنت جمعان محمد الغامدي.    
االبتدائية االوىل سيهات

منال جواد حسن عبدالعال.    
المتوسطة األوىل بالتويب 



المعلمات المميزات

منال عبدالله العباس.    
روضة براعم الطفولة بالتويب

منى بنت محمد بن علي ال هالل .    
االبتدائية األوىل بالمالحة 

منى عباس حسين ال بدن.    
روضة المجد بالنابية

منى محمد راشد الخالدي .    
الثانوية االوىل بعنك

منى ناصر الصباح.    
الثانوية الثانية بالقطيف

مها محمد القحطاني.    
المتوسطة الرابعة بصفوى

مواهب بنت صالح بن مهدي أل اسماعيل.    
ابتدائية لبىن بنت ثابت بسيهات

ناهد بنت علي بن محمد آل موسى .    
ابتدائية أميمة بنت برش

نجالء حسن الخليفة.    
المتوسطة األوىل بالقطيف

نسرين حمزة علي العوى.    
المتوسطة األوىل بعنك

نوال بنت محمد بن صالح المبارك.    
االبتدائية األوىل باجلارودية )طفولة مبكرة (



المعلمات المميزات

نور سعود الحجي.    
الروضة الثانية بسيهات

نورة بنت عبد الباقي آل اسماعيل.    
االبتدائية األوىل لتحفيظ القرآن الكريم بعنك

نوف مقبول فرج الجهني.    
متوسطة ام ورقة بنت نوفل

هدى حسن عيسى المبشر.    
الثانوية االوىل بدارين

هناء زكي عون الجنوبي.    
الروضة الرابعة بالقطيف

هند عجالن شديد الخالدي .    
المتوسطة األوىل بحلة محيش

هنيه بنت علي بن أحمد الشيخ.    
االبتدائية األوىل باالوجام )طفولة مبكرة (

هيا بنت محمد بن ناصر الدوسري .    
االبتدائية اخلامسة بسيهات

هيا حمد محمد العبيد.    
الثانوية االوىل باخلويلدية

وجدان بنت عباس عبد الله امغيزل.    
ابتدائية سفانة بنت حاتم الطايئ

وداد فوزي عبد العظيم الفرج.    
متوسطة تحفيظ القرآن بأم الساهك



المعلمات المميزات

وديعة بنت علي بن عبدالله أل عادي.    
االبتدائية األوىل باجلش )طفولة مبكرة (

وردة بنت أحمد سلمان آل نصيف.    
االبتدائية احلادية عرش بالقطيف

وردة بنت عيسى الشماسي .    
االبتدائية الثانية باجلارودية 

وردة محمد حسن الضامن.    
الثانوية االوىل بسنابس

وفاء حسن علي إسماعيل.    
روضة الرنجس

ياسمين عادل أحمد األسود.    
المتوسطة الثالثة عرش بالقطيف



مع تحيات
لجنة المناسبات والعالقات العامة

وحدة اإلعالم واالتصال


