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د.موضي احلمود

برعاية وحضور صاحب السمو.. وُيمنحون دروعًا تكريمية ومبالغ مالية

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء 331 معلماً و50 مدرسة متميزة يكرّمون 21 الجاري
مريم بندق

برعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حتتفل وزارة 
التربية بتكرمي 331 معلما ومعلمة ومديري ومديرات 50 مدرسة متميزة، 
وذلك على مسـرح كلية التربية األساسية ـ بنات في الشامية في 21 من 

الشهر اجلاري وذلك في العاشرة والنصف صباحا.
يسلم صاحب السمو األمير لكل معلم شهادة تقدير ومجسما لوزارة التربية 
وشيكا مببلغ 500 دينار، بينما حتصل كل مدرسة متميزة على شهادة تقدير 

ومجسما لوزارة التربية وشيكا مببلغ ألف دينار، وفيما يلي األسماء:

سعد فجري وراد مرزوق   ٭
حس���ناء ج���دوع مب���ارك   ٭

الرشيدي
جاس���م  محم���د  رقي���ة   ٭

عبدالهادي
ش���عاع عبد اهلل س���رحان   ٭

الرشيدي
العزيز عب���د احلميد  عب���د   ٭

إبراهيم غلوم
نادية محمد أحمد الكندري  ٭

هيا أحمد عاصم   ٭
وفاء  دخيل حمود السبت  ٭

بشاير عوض العتيبي  ٭
أمل علي حسني السالمني  ٭

حسني إبراهيم عفيفي كشكه  ٭
سارة مهدي براك هادي  ٭

ال���رزاق ناصر  بدور عب���د   ٭
عبدالعزيز

جليلة مطلق سعود دغيم  ٭
عدنان حسني الصفدي  ٭

نورة عقيل بدر اخلالدي  ٭
هويدا علي سالم الهويدي  ٭

عواط���ف حم���د عب���د اهلل   ٭
السبيعي

نادية علي مرزوق الشطي  ٭
آمنة مطلق فهد الضويحي  ٭

نص���ار  مضح���ي  إقب���ال   ٭
اخلالدي

الرحم���ن حمد  خلود عب���د   ٭
السريع

عب���د احلميد حبي���ب تركي   ٭
اخلالدي 

بدري���ة مطل���ق حنيض���ل   ٭
الدجيني

عنود حس���ن محمد راش���د   ٭
الناصر الفودري

مطل���ق  عس���اف  فاطم���ة   ٭
العتيبي

مساعد مطلق سند غنيمان  ٭
منى عايض عوض الشنفا  ٭

وضح���ى إبراهي���م مزع���ل   ٭
الدوسري

التعليم النوعي

خليل إبراهيم قمبر باقر  ٭
يوسف ش���هاب أحمد حجي   ٭

مهدي
يحي���ى  اهلل  عب���د  أم���ل   ٭

القحطاني
سعود عبدالعزيز خليفة  ٭
محاسن ماجد عنبر املال  ٭

توفيق طاهر موسى املوسى  ٭
رضا محمد رضا حسني  ٭

هند محمد ناصر املصري  ٭

فوزية فهد صالح الراشد  ٭
أحم���د  مح���م���د  خال���د   ٭

الفيلكاوي
حورية حسني أحمد محمد  ٭

عايد باتع شمروع العتيبي  ٭
الكرمي عبد  أس��������ماء عبد   ٭

املجيد العوضي
منى علي محمد مبارك  ٭

عم����اد ح�م����د عبدالرحم����ن   ٭
العون

التعليم الخاص

ليلى علي أحمد الكنكوني  ٭
ضياء أحمد محمد القديري  ٭

محم���د  حس���ن  عب���داهلل   ٭
الكندري

عبد احملسن عبد اهلل محمد   ٭
حاجيه

منطقة الجهراء التعليمية

شمة غازي جوهر شهباز  ٭
جعي���الن  خل���ف  ع���ذرة   ٭

الفضلي
وس���مية عب���د اهلل محم���د   ٭

احلبشي
دخي���ل  اهلل  عب���د  ن���وال   ٭

املريخي
ش���كرية جدع���ان منخ���ي   ٭

العتيبي
مساعد سيف مبارك السيف  ٭

الرحمن  ابتس���ام احمد عبد   ٭
إبراهيم

س���ليمان  ف���رج  صب���ري   ٭
عبداهلل

مصطف���ى ف���اروق عب���اس   ٭
مبروك

دعد محمد صباغ  ٭
أحمد فايز هزاع العجمي  ٭

دغيم���ان  س���عد  صيت���ة   ٭
املطيري

مطل���ق  خال���د  ش���ريفة   ٭
الديحاني

منيرة فهيد حسن العجمي  ٭
مس���لم  مس���اري  منيف���ة   ٭

احلربي
مني���ر  اهلل  عب���د  نح���اء   ٭

السبيعي
هالة سيد مصطفى علي  ٭

هليلة مطلق هالل اخليوطي  ٭
نوال بطاح سفاح الضفيري  ٭
آمنه علي مرزوق الرشيدي  ٭

مطن���ي  س���لمان  صيت���ة   ٭
اخلالدي

مش���اري  جن���م  م���رزوق   ٭
الشمري

جنوى رشاد علي بدوي  ٭
معت���ق  مش���ري  بدري���ة   ٭

الضفيري
خزنة طراد عيد الشمري  ٭

ش���يخة محم���د عب���د اهلل   ٭
اخلالدي

ش���يمة عل���ي عب���د الهادي   ٭
احلربي

عبدالشافي عبدالاله عبدالقادر   ٭
عبدالفضيل

مس���تورة س���عود راش���د   ٭
العازمي

نوال أحمد قربان محمد  ٭
ع���ودة  اهلل  عب���د  ثقل���ة   ٭

الشمري
معي���ض  عاي���ض  حم���د   ٭

العازمي
حياة ضاحي شديد الهندال  ٭

مهنا ماطر عيد الشمري  ٭
حصة ناصر مطلق العنزي  ٭
رفعة فهيد ثنيان العجمي  ٭

فاض���ل س���لطان صال���ح   ٭
احلسيني

محمد رض���ا مصطفى محمد   ٭
زيد

مها زيد مطلق اخلالدي  ٭
يوس���ف احلمي���دي عوي���د   ٭

العنزي
سعد زيد متعب اجلباري  ٭

اله���ادي محمد  أحمد عب���د   ٭
صالح

حياة عبيد شارع الظفيري  ٭
معن عبد اهلل الضاهر  ٭

من���ى عب���د اهلل خويط���ر   ٭
العنزي

الدي���ن نعيم  خال���د محيي   ٭
محمد

خديج���ة محمد عبد الرحمن   ٭
الكندري

عجيل محسن زبن الشمري  ٭
محمد عبود منفي العنزي  ٭

فتي���خ  عوي���د  مرزوق���ة   ٭
العنتري

نوال علي سليمان العنزي  ٭

منطقة العاصمة التعليمية

بدر محمود عيسى محمد  ٭
نوال عباس يوسف حيدر  ٭

هدى فهد عبد اهلل رزيحان  ٭
وف���اء عب���د الك���رمي محمد   ٭

جعفر
ياس���ني  اعت���دال عيس���ى   ٭

األنصاري
علية يوسف علي العلي  ٭

عهود راشد حسن اإلبراهيم  ٭
نش���مية حم���ود ش���امان   ٭

الشمري
خالد جمعة عثمان اخلراز  ٭

س���هيلة عبد العزي���ز أحمد   ٭
الفارسي

ليلى محمد علي املتروك  ٭
هيا عبد اهلل دعيج الركيبي  ٭

حص���ة س���مير الصليه���م   ٭
الهاجري

فاي���زة محم���د عب���د اهلل   ٭
العنجري

هيا فهد عبد اهلل الصالح  ٭
أحالم محمد أحمد إسماعيل  ٭
أفراح طاهر حسني اجلعفر  ٭
حنان علي عمران العمران  ٭

غل���وم  حس���ني  خال���دة   ٭
الفيلكاوي

زهراء علي حسن علي  ٭
منى جابر لفتة املطيري  ٭

نوال ناصر حسني محمود  ٭
تهاني علي عبد اهلل احلسن  ٭

سمير محمد غلوم طالب  ٭
راش���د  محم���د  س���هيلة   ٭

احلساوي
سبيكة أحمد علي الكندري  ٭

سعاد صالح مرزوق احلبيل  ٭
عادل محمد عباس معرفي  ٭

لول���وة فه���د عب���د العزيز   ٭
الوهيب

مرمي صالح إبراهيم حسني  ٭
نادية عالي فهد الطبيخ  ٭

نرجس عب���د العزيز عباس   ٭
الصفار

أحمد علي شاهني أحمد  ٭
فاطمة محمد محمود القطان  ٭

محم���د  س���امح  هال���ة   ٭
القبرصلي

إس���ماعيل إبراهيم إسماعيل   ٭
محمد

حياة خضير محمد علي  ٭
خديجة فهد مدعث الشمري  ٭

طاهر محمد مراد عبد الرضا  ٭
ع���ادل عبد الرس���ول أحمد    ٭

الشواف
عبد العزيز عبد احملسن خلف   ٭

الشطي
منال حسني مناحي املطيري  ٭

مدح���ت مح���روس محم���د   ٭
الدهراوي

هناء يوسف جاسم مبارك  ٭
أحالم غالب ابشيت غالب  ٭

إميان محمد عبد الغني عبد   ٭
الكرمي

سعاد محمد أحمد اخلرجي  ٭
عيس���ى عب���د الصم���د تقي   ٭

الصفار
فرحان عبد احملس���ن أحمد   ٭

الفرحان
فهيم���ة أحمد عب���د الوهاب   ٭

الرقم
محم���د  مخت���ار  مدح���ت   ٭

مصطفى
مي سيف محمد الشهاب  ٭

منطقة األحمدي التعليمية

دالل محمد سيف الهمالن  ٭
فوزي���ة عب���د اهلل محم���د   ٭

الكندري
اهلل  عب���د  محم���د  من���ى   ٭

الرزيحان
مها عب���د الرض���ا عبد اهلل   ٭

خورشيد
الرض���ا علي  فاي���زة عب���د   ٭

الصفار
مس���عود س���عدون مسعود   ٭

املطيري
نهى خليل مرهون  ٭

س���عود  رفاع���ي  س���عود   ٭
املطيري

الس���تار عب���د احلليم  عبد   ٭
عبدالسيد 

عب���د اهلل أحم���د س���عيد   ٭
األصبحي

منص���ور ش���وقي منصور   ٭
اخلولي

نورة خالد سعود العويهان   ٭
العنزي

تهاني حمود سالم العازمي  ٭
سناء راشد سالم مليفي   ٭

زي���د  اهلل  عب���د  عبي���ر   ٭
الصرعاوي

مع���زي  عبي���د  عواط���ف   ٭
الغريقان

فوزي���ة س���لطان جحي���ش   ٭
الزعبي

لولوة خميس فراج العازمي  ٭
محم���د  ع���وض  مش���اعل   ٭

املطيري
ذي���اب  منته���ى س���رحان   ٭

الهندال
مي محمد شعيفان العتيبي  ٭
هنادي هليل حسن احلربي  ٭

فه���د عب���د الرحم���ن محمد   ٭
املطيري

هدى عبد املجيد عبد احلسني   ٭
غالب

حميدة خليفة حسني علي  ٭
زكية أحمد إبراهيم علي  ٭

سامية احمد محمد مسلم  ٭
سعاد محمد حسن القطان  ٭
عهود محمد غلوم الباطني  ٭

ضي���دان  فال���ح  مني���رة   ٭
السبيعي

الذويب  نورة فه���د محم���د   ٭
املريخي

جع���دان  ع���وض  س���ارة   ٭
صنيتان

أمينة محمد فهد عبد الهادي  ٭
دالل محمد رغيان العازمي  ٭

سلمى سليمان سند الشطي  ٭
مجب���ل  س���عود  فاطم���ة   ٭

الرشدان
مب���ارك متع���ب غضي���ان   ٭

املطيري
أح���الم عب���د الصم���د علي   ٭

الصراف
إبراهي���م  محم���د  بدري���ة   ٭

العبيدلي
وضح���ة جرث���ام محم���د   ٭

الهاجري
سليمة مطر فرج مطر  ٭

عبد احملس���ن محمد محمود   ٭
بيومي

أحم���د  عب���ده  أس���مهان   ٭
احلسانني

محم���د  عل���ي  هاش���م   ٭
عبدالرحيم

أيوب صبري أيوب  ٭
حام���د  حمي���دي  بدري���ة   ٭

العازمي
زينب سامي محمد صادق  ٭
سامح محمد رشاد خليل  ٭

سعيد إسماعيل أحمد علي  ٭
فردوس علي موسى علي  ٭

محمد ش���بيب دغش فنيس   ٭
العجمي

منى عواد فهد الرشيد  ٭

منطقة مبارك الكبير التعليمية

ناص���ر  اهلل  عب���د  خال���د   ٭
احلسينان

منى حسن محمد أحمد  ٭
منى ساملني مبارك ساملني  ٭

وسمية مجحد علي املجحد  ٭
جاسم محمد غلوم مراد  ٭

سعاد علي خلف الطواش  ٭
نعيمة علي منصور الشطي  ٭

عب���داهلل   عل���ي  فاطم���ة   ٭
الكندري

سعاد حبيب محمد رضا  ٭
صبيح���ة خل���ف عب���د اهلل   ٭

العنزي
هدى أحمد إبراهيم أحمد  ٭

سلوى محمد فراج الوتيد  ٭
جن���ان إبراهي���م عب���د اهلل   ٭

اللهو
أمل مبارك خليفة الشالش  ٭

جواهر بدر أيوب القالف  ٭
رش���ا مصطف���ى يوس���ف   ٭

الدشتي
رقية فراج مجبل الدملاني  ٭

سوسن جاسم محمد خلف  ٭
فهدة محمد سلطان العجمي  ٭
نادية محمد حسني الشطي  ٭

نادية هاش���م س���يد مندني   ٭
رمضان

وفاء مبارك عايض احلقان  ٭
سهام حسني إبراهيم سالم  ٭

ضياء عيد علي املجيبل  ٭
عهود عبد اهلل  أحمد العمار  ٭
ريضة مبارك سالم العجمي  ٭

عهود أحمد عامر العامر  ٭
منيرة حسن محمد دشتي  ٭
منى سالم محمد القريشي  ٭

اهلل  عب���د  عل���ي  فاطم���ة   ٭
الزنكوي

مرمي جاسم محمد مراد  ٭
إمي���ان عب���د اهلل عيس���ى   ٭

البشير
سناء نايف عصام العجمي  ٭

عائش���ة حم���دان س���عيد   ٭
العتيبي

عادل محمد محمد عباس  ٭
عبد الرزاق أحمد عبد اجلواد   ٭

ساعي الدين
فهد جاسم محمد عيسى  ٭

نهاد السيد محمد زقزوق  ٭
أحمد عبد احلميد عشماوي   ٭

دياب
عب���د الرحيم أحم���د محمد   ٭

الضاهر اخلطيب
عواط���ف يعقوب يوس���ف   ٭

صرخوه
الرحمن محمد  بدرية عب���د   ٭

القحطاني
حنني علي حمد اخلطيب  ٭

شاهندة حافظ صالح إسالم  ٭
عادل عامر أمني عامر  ٭

عب���د اهلل حنيت���م عبد اهلل   ٭
العازمي

علي مختار محمد حسني  ٭
نعيمة خزعل ضايف العنزي  ٭

حميدة محمد علي العطار  ٭
ف���الح زيد ثوين���ي البرازي   ٭

املطيري

هن���اء مصطفى إس���ماعيل   ٭
مصطفى

هن���دي عب���د اهلل س���عد   ٭
الهاجري

منطقة حولي التعليمية

خل���ود يوس���ف عب���د اهلل   ٭
العامر

رب�����اب عب������د اهلل غل�وم   ٭
بن حسن

زكية مصطفى محمد جعفر  ٭
محمود فرج طالب بخش  ٭

عب���اس  محم���د  حس���ني   ٭
أشكناني

فخرية عباس القالف  ٭
فريدة عبد النبي البناي  ٭

إبراهي���م  حم���ود  ن���وال   ٭
الهاجري

حليمة حمزة عباس الكوت  ٭
عفاف علي محمود املسباح  ٭

علي كرم غلوم دشتي  ٭
وداد داوود عثمان الداوود  ٭

جعف���ر  يوس���ف  أب���رار   ٭
العوضي

آالء فاضل طاهر الشيرازي  ٭
مب���ارك  محم���د  جوه���رة   ٭

اخلالدي
زهرة علي حسن الشطي  ٭

سوس���ن عس���كر س���عود   ٭
البلوشي

مرمي أحمد نوري عطية  ٭
العزي���ز عبد اهلل  منى عبد   ٭

أكبر
مها علي زيد البسيس  ٭

س���ليمان  مطل���ق  ن���وار   ٭
القمالس

وداد سعد مبارك الدوسري  ٭
دعيج خليفة جنم محسن  ٭

غنيمة بدر غلوم حسن   ٭
إبراهيم جعفر غلوم جعفر  ٭

أمني���ة عب���د اهلل محم���د   ٭
القطان

سميرة يعقوب خاطر املاجد  ٭
سوزان جاسم عبد احلسني   ٭

بابا جان
نادية أحمد حمد الزمامي  ٭

نداء عبد الرحمن عبد العزيز   ٭
اجلبر

وفاء مهدي محمد القالف  ٭
آالء سالم أحمد األحمد  ٭
حصة فرج سويد فرج  ٭

كمال محمد أبو املعاطي نور   ٭
الدين

نبيل جاسم محمد دشتي  ٭
سميرة أحمد مرزوق األذينة  ٭
صالح محمد مصطفى محمد  ٭

عيد مطلق سالم العازمي  ٭
ليل���ى محم���د حاج���ي علي   ٭

بهزاد
محمد فاروق محمد خميس  ٭

محم���ود جاس���م محم���ود   ٭
احملميد

هيا عب���د الك���رمي عبد اهلل   ٭
الفوزان

أحمد فؤاد بركات علي  ٭
خالد عبد اهلل ياسر الشطي  ٭

علي أبو الفتوح عبد العزيز   ٭
بنه

محمد م���روان ب���ن نصوح   ٭
اسكندراني

هاني أحمد احلكيم  ٭
أمل بالل سعيد العبيدي  ٭

خالد باشا محمد باشا  ٭
سعيد محمد أحمد إبراهيم  ٭

عيسى صالح حمد طاهر  ٭
فتحي عب���د الرحمن عوض   ٭

احلديري

منطقة الفروانية التعليمية

س���عود  طل���ب  ش���يخة   ٭
احمليسن

فتحي���ة راش���د إس���ماعيل   ٭
الياسني

الكرمي  م���رمي حم���د عب���د   ٭
اخلميس

نبيل محمد يعقوب حسني  ٭
إبراهيم محمد حسني النصر  ٭

عائشة سليمان عبد اللطيف   ٭
السعيد

وس���مية س���عود دخي���ل   ٭
العنزي

جوزه منصور ندهان عليان  ٭
سونيا محمد يوسف توكل  ٭

محم���د جنيب عل���ي محمد   ٭
محروس

محمد ف���رزات فخ���ر الدين   ٭
الترجمان

موض���ي س���ليمان صال���ح   ٭
الهويدي

غل���وم  س���ليمان  زين���ب   ٭
البلوشي

عبي���ر عبد الرحمن حس���ن   ٭
احليدر

مرمي سلمان عايد الرشيدي  ٭
حنان علي سعود املرشاد  ٭

عم���رة صالح عب���د الهادي   ٭
عجمي

فاطم���ة هاب���س بهيش���ان   ٭
املطيري

لطيفة فهد حمد املطيري  ٭
لطيفة مفلح خلف املطيري  ٭

موض���ي صنيهي���ت متعب   ٭
شرار

سعاد ساير سالم الشمري  ٭
متن���ي محم���د س���عيد عبد   ٭

احلميد

أسماء المدارس الـ 50 المتميزة في المناطق الـ 6
منطقة األحمدي التعليمية

روضة الهدى
روضة السعادة

أم أمين االبتدائية � بنات
أبو ذر الغفاري االبتدائية � بنني

الصباحية املتوسطة � بنات
اليسرة املتوسطة � بنات 

ثانوية أنيسة بنت خبيب � بنات
ثانوية فاطمة بنت أسد � بنات

منطقة الفروانية التعليمية

روضة الهداية
روضة العمرية

الصابرية االبتدائية � بنات
أجنادين االبتدائية � بنات

جليب الشيوخ املتوسطة � بنات
زيد بن حارثة املتوسطة � بنني

ثانوية النهضة � بنات
ثانوية العمرية � بنات

منطقة الجهراء التعليمية

روضة الصفا

روضة حسني بن علي
أميمة بنت النجار االبتدائية � بنات
مال راشد السيف االبتدائية � بنني 

املطوعة شريفة العمر املتوسطة � بنات
الصليبية املتوسطة � بنات 

ثانوية اجلهراء � بنني
ثانوية عروة بن الزبير � بنني

منطقة حولي التعليمية

عبداهلل بن كثير االبتدائية � بنني
عاتكة بنت زيد االبتدائية � بنات

روضة مشرف
روضة األمانة

سعيد بن العاص املتوسطة � بنني
القيروان املتوسطة � بنات

خالدة بنت األسود � ثانوية بنات
صالح الدين � ثانوية بنني

منطقة العاصمة التعليمية

روضة السرة
األحمدية االبتدائية � بنني

ضرة بنت أبي سلمة االبتدائية � بنات
روضة العصافير

بوبيان املتوسطة � بنات
عبداللطيف إبراهيم النصف � متوسطة 

بنني
ثانوية قرطبة
ثانوية الدوحة

منطقة مبارك الكبير التعليمية

روضة األمواج
روضة الصباح

زينب بنت العوام االبتدائية � بنات
معروف السرحان االبتدائية � بنني

أمام���ة بنت أب���ي العاص املتوس���طة � 
بنات

احلسن بن الهيثم املتوسطة � بنني
ثانوية عبداهلل املبارك الصباح
ثانوية فارعة بنت أبي الصلت

إدارة التربية الخاصة

الرجاء املش���تركة الثانوية � املتوسطة 
� بنني

إدارة التعليم الديني

معهد قرطبة الديني � بنات


