
2املرحلةاملدرسةالقطاعالعائلةاجلداألباألول
الثانويةاإلمام حممد بن سعودقطاع العرينالقحطانيبن حممدسعودسعد
االبتدائيةالزبري بن العوامقطاع العرينالعتييبضيف  اهللعطيهتركي

االبتدائيةالزبري بن العوامقطاع العرينالرويشدبن راشدمحدراشد
الثانويةالشيخ حممد بن عبدالوهابقطاع العرينالقحطانيعليعبداهللفهد

املتوسطةاملثنى بن حارثهقطاع العريناالمحريسعيدعوضهسعيد
الثانويةبالط الشهداءقطاع العريناحلارثيامحدشينانصاحل
الثانويةبالط الشهداءقطاع العرينالقحطانيسعدجويراهللحممد

املتوسطةجابر بن حيانقطاع العرينالشهرانيعبداهللفالحعبداهلل
املتوسطةجابر بن حيانقطاع العريناملالكيشرازفراجعبداهلل

االبتدائيةحننيقطاع العرينالسماعيلبن حممدامحدمعتز
املتوسطةذات الصواريقطاع العرينعسرييامحدحممدماجد
املتوسطةعني جالوتقطاع العرينالشهرانيعباديسعدياسر
املتوسطةعني جالوتقطاع العريناالمسريبن حممدسعدنايف
االبتدائيةاإلمام الشاطيبقطاع هتامة قحطان بالفرشةآل مرعيفهدحممدعادل
االبتدائيةاإلمام الشاطيبقطاع هتامة قحطان بالفرشةالشهريناصرعليفواز

الثانويةاإلمام الشاطيبقطاع هتامة قحطان بالفرشةالغامديبن سعدعبداهللامحد
الثانويةاألمري خالد الفيصلقطاع هتامة قحطان بالفرشةحمياعبدالرمحنناصرعبدالرمحن

املتوسطةالفتحقطاع هتامة قحطان بالفرشةآل قرعانبن مرعيبن حممدمسفر
االبتدائيةالنابغة اجلعديقطاع هتامة قحطان بالفرشةجنميحييامحدحيي
الثانويةالنهضة لتحفيظ القرآن الكريمقطاع هتامة قحطان بالفرشةالنعميحممدعيسىنايف
االبتدائيةالينبوعقطاع هتامة قحطان بالفرشةالقحطانيبن هاديبن سعيدحممد

االبتدائيةربعي بن عامرقطاع هتامة قحطان بالفرشةالشباناتعبداحملسنسعودعبداجمليد
االبتدائيةمصعب بن عمريقطاع هتامة قحطان بالفرشةالعثمانمحدعلىسعود
الثانويةمؤتهقطاع هتامة قحطان بالفرشةعسرييابن طالععيسىسلمان

املتوسطةمؤتهقطاع هتامة قحطان بالفرشةالشهرانيبن موسىجحالنعلي
االبتدائيةابوموسى االشعريحمافظة ظهران اجلنوبالسبيعيعبداهللمناحيخالد
الثانويةاإلمام البخاريحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيمشببعليمحد
الثانويةاإلمام البخاريحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيبن حممدسعيدمفرح

الثانويةاإلمام البخاريحمافظة ظهران اجلنوبطالععبداهللسعدمشبب
الثانويةاإلمام الغزايلحمافظة ظهران اجلنوبالعامريعبداهللعبادمهدي

الثانويةاإلمام الغزايلحمافظة ظهران اجلنوبشيبانبن عليحممدمشبب
الثانويةاإلمام النسائيحمافظة ظهران اجلنوبالشهرانيحممدموسىعبداهلل

املتوسطةاإلمام مسلمحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيمسفرحسنيعلي
الثانويةالبستانحمافظة ظهران اجلنوبدكاسحممدهاديحممد
الثانويةالبستانحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيابن حييسعيدشاكر

االبتدائيةاجلهادحمافظة ظهران اجلنوبالزهرانيعبداهللساملابراهيم
املتوسطةالعالء بن احلضرميحمافظة ظهران اجلنوبالعسرييحممدامحدحامت
الثانويةامللك فيصلحمافظة ظهران اجلنوباحلارثىبن عثمانعبداهللامحد

الثانويةامللك فيصلحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيابن حممدابن مسفرعبدالعزيز
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الثانويةامللك فيصلحمافظة ظهران اجلنوبالعمريساملمباركحممد
املتوسطةاملنصورحمافظة ظهران اجلنوبالشهريعبدالرمحنصاحلعادل

املتوسطةاملنصورحمافظة ظهران اجلنوبالشهريحممدخلوفهعبداهلل
الثانويةالنجاححمافظة ظهران اجلنوبعسرييحممدعليامحد
االبتدائيةاهلمذانيحمافظة ظهران اجلنوبالغامديبن سفرمسفرمبارك
الثانويةالوليد بن عبدامللكحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيبن ناصربن عواشظافر

املتوسطةأحدحمافظة ظهران اجلنوبال احلارثصاحلناصرابراهيم
املتوسطةأحدحمافظة ظهران اجلنوبالقرنيعبداهللسعدعبداهلل
املتوسطةحكيم بن حزامحمافظة ظهران اجلنوبالشهريبن حممدعبدالرمحنعبداهلل

املتوسطةسعد بن أبي وقاصحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيصويعمضواحسعد
الثانويةسعد بن أبي وقاصحمافظة ظهران اجلنوباالمسريحامدامحدطالع

الثانويةسعد بن أبي وقاصحمافظة ظهران اجلنوبعسرييامحدابراهيمعبداهلل
الثانويةسعد بن أبي وقاصحمافظة ظهران اجلنوبالشهريغرامهمحودحممد
االبتدائيةسعد بن أبي وقاصحمافظة ظهران اجلنوبالروقيدرمييحمحودمشعل
الثانويةسعيد بن املسيب لتحفيظ القرآن الكريمحمافظة ظهران اجلنوباملغذويقاسمعبدالرحيمامحد

الثانويةعاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريمحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيبن عليبن سويدعايض
االبتدائيةعاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريمحمافظة ظهران اجلنوبالعثمانحممدعبدالعزيزمتيم

االبتدائيةعاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريمحمافظة ظهران اجلنوبالقحطانيمسعودجبهانعبدالرمحن
االبتدائيةعاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريمحمافظة ظهران اجلنوبالسبيعيناصرعبيدنواف
الثانويةحممد الفاتححمافظة ظهران اجلنوبالفقيهبلقاسميوسفحسن

الثانويةحممد الفاتححمافظة ظهران اجلنوبآل منصورعليعبداهللعبداالله
االبتدائيةمسلمه بن عبدامللكحمافظة ظهران اجلنوبالشهريياسنيعليحبين

املتوسطةابن األثريالقحطانيعبداهللامحدعبداهلل
املتوسطةابن القيمالعريانيبن مصلححممدحزام
االبتدائيةابن خلدوناحلربيهجاجوقيانخالد

االبتدائيةاحلباب بن املنذرالقحطانيسعدحممدعبداهلل
االبتدائيةاحلباب بن املنذرالشهريامحدحسنعلي
االبتدائيةالرضوانالقحطانيخالدفهيدفاحل

االبتدائيةالرضوانالعريانيبن مصلححممدسعد
االبتدائيةالفاروقالقحطانيبن عبداهللبن سلطانحممد
املتوسطةصهيب بن سنانالقحطانيعايضمناحيراشد
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