
          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

الشمالمقررات  - 57ث 1017480946امل صالح احمد باكدم1

ي بنت عبد الرحمن بن  عبد هللا فتة2
الشمال نظام مقررات27ث 1008608935امان 

يف3 ي حسن دمحم الشر
الشمالمقررات  - 29ث 1055927709امان 

الشمال نظام مقررات50ث 1036681581اري    ج حسن بن سعيد الزهران 4

ي مطلق عواض القثامي5
الشمالمقررات  - 52ث 1022849051امان 

الشمال نظام مقررات65ث 1009236231البندري صالح دمحم الجحدلي6

ي7 الشمالمقررات   - 86ث 1051411534الجازي بنت سليم بن جزاء المطير

الشمال109م 1027437357امال معيوض جابر الجعيد8

الشمال33م 1012278378اشواق حسن احمد العمودى9

ي10 ي بن مبارك العتيب 
الشمال51م 1004166904ابتسام بنت راض 

الشمال69م 1043686300اسيا سالم عمر باحارث11

ي12
الشمال117م 1043126091امل حسن راجح المجايشر

الشمال78م 1061504526البتول عبدالعزيز عبدهللا السعود13

الشمال82م 1070566870اشواق سليمان احمد رجب14

الشمالمتوسطة ثول1054256761الجوهرة شويمي عبدهللا البقمي15

الوسطمقررات   - 12ث 1111184139جوهرة عبدهللا فضل عبدهللا16

الوسط نظام مقررات13ث 1032975185جواهر هادي دمحم مكير 17

الوسطمقررات  - 16ث 1032410738ابتسام بنت احمد بن دمحم الغامدي18

الوسط60ث 1005638794عواطف سلمان بن خيشان الشيحي19

اوي الغامدي20 الوسطمقررات  - 42ث 1049483116الهام سعيد شر

ي21
الوسط نظام مقررات47ث 1044037180امل دمحم عبدالرحمن القحطان 

الوسطمقررات - 53ث 1006001158الفت حسن سعيد مشاط22

الوسطنظام مقررات -  67ث 1002317053الهام بنت دمحم بن صدقة رواس23

ي24
الوسط36م 1040161703امل دمحم سليمان الجهب 

ي25 الوسط62م 1040573345ابتسام بنت سعد سالم العي  

الوسط63م 1072883711امل دمحم علي الغامدي26

الوسط66م 1054375504نور سليمان دمحم خولي27

الوسط86م 1031282419امل دمحم علي الغامدي28

ي السلمي29
الوسط97م 1031350422ابتسام بنت رزق بن ضيف هللا الفب 

ي30
الوسط99م 1032721720جواهر بنت سعيد بن مسفر الغيالن 

ي بيئات التعلم الرقمي  
 
بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد ف

 هـ1441 / 04/ 07 إىل يوم  االربعاء 1441 / 04 /05من  يوم  االثنير  

فاطمة صديق. د : مركز التدريب األول المدربة  / المقر 



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الشمال106ث 1025621473امل علي عبدالرحيم الجهن 

ي2
الشمالمقررات - 17ث 1047462781جواهر سعيدابن دمحم الزهران 

الشمال نظام مقرارات23ث 1020891436امل عبدالرحمن يحي ابو الخير3

الشمالنظام مقررات - 61ث 1005291214جواهر سالم ابراهيم البلوي4

الشمال نظام مقرارات98ث 1008364752الطاف دمحم عبدالقادر طيب5

الشمال(نظام مقررات  )ثانوية الموهوبات 1029383542الهام عثمان دمحم فالته6

الشمالمقررات - ثانوية ثول 1018732196امل دمحم حسير  آل شويل7

الشمالمقررات - ثانوية ذهبان 1053440283العنود عبدالمحسن حمادي الجحدلي8

ي9
الشمال85م 1025663798انتصار دمحم عيد القريش 

ي10 الشمال 116م 1061845143عبير سيد حسير  العقن 

ي11 الشمال47م 1024129288الكحيله مناور منير المطير

الشمال52م 1052449301امل عبدالقادر عودة الحمودي12

الشمال65م 1032013904امل عبدالرحمن علي الغانم13

ي14
الشمال21م 1019314556امل مصلح بن احمد الثقف 

الشمال98م 1057575969امل صدقه دمحم عطيه15

ي16 الوسطمقررات  - 100ث 1006811069اسماء عطيان بركي الحرن 

الوسط نظام مقرارات49ث 1070837800اسماء حمدان حامد الشماسي17

الوسطنظام مقررات - 54ث 1033113620البندري بنت عوض محسن الحرن 18

الوسطمقررات - 75ث 1054289655اعتدال دمحم مصطف  حريري19

الوسط  نظام مقرارات78ث 1005798671ابتسام علي سعيد الغامدي20

الوسط  مقررات90ث 1007861352ابتسام بنت عبدهللا دمحم السويل21

الوسط101م 1063498396اسماء عمر سعيد العفيف22

الوسط17م 1014478406افراح احمد عبيد باعبدهللا23

الوسط18م 1037964192ابتهاج عثمان ارشد فلفالن24

ي25
ي الجدعان 

 
الوسط37م 1012874234ابتسام عمار الف

الوسط45م 1028437844افنان بنت عبدالرحمن بن احمد ازفرعلي26

ي27
الوسط74م 1051008512اسماء حسن أحمد الفرسان 

الوسط95م 1002822508ابتسام عبدهللا عباس عسيالن28

الوسط10م ت ق 1044680385اسماء بنت عبدهللا بن سعيد الغامدي29

الوسط5م ت ق 1021677099ابتسام بنت مسفر بن سعيد الغامدي30

ي بيئات التعلم الرقمي  
 
بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد ف

 هـ1441 / 04/ 07 إىل يوم  االربعاء 1441 / 04 /05من  يوم  االثنير  

رفعة الغامدي: مركز التدريب األول المدربة  / المقر 



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

الشمال نظام مقرارات98ث 1030057077نرمي   يوسف اسحاق بيك بهاي1

الشمال(نظام مقررات  )ثانوية الموهوبات 1006282527منال سعيد صالح الغامدي2

الشمال2ث ت ق 1062686777أمل علي عبده عبد الملك3

الشمالم  الموهوبات1028582573ليل عبدهللا سالم بن حفيظ4

ي5 الشمال11م ت ق 1014397408هيفاء دمحم حسن عسي 

الشمال65م 1039094048هند عبد الجبار عبدهللا الغامدي6

الشمال85م 1056231770عواطف دمحم عايض السهلي7

ي8
الشمال  77م 1043742848فاطمة بنت دمحم بن عبدهللا القرن 

ي9
ي بنت حسي   بن حمد الحسين 

الشمال60م 1051806352آمان 

ي10 الشمالمتوسطة ثول1014907636هالء سعود فرحان العتين 

الشمال80م 1047181019حصة احمد حسي   آل  شايع11

ي12 الشمال11م ت ق 1011058649مها حبيب فري    ج الحرن 

الشمال94م1023383381سامية سعيد علي الغامدي13

الشمال117م 1091095818عبي  عزت السيد عباس غريب14

ه عطيه هللا خليفه الشيخ االنصاري15 الشمال82م 1010619888امي 

ي16 الوسطمقررات  - 12ث 1011270699احالم دمحم علي ناج 

الوسطمقررات  - 42ث 1011835764ايمان عبد هللا سالم القثمي17

الوسطمقررات  - 16ث 1016692038امنه سالم ابراهيم الراشدي18

الوسط نظام مقررات47ث 1068328507زرعه بنت دمحم غرمان العمري19

الوسطمقررات - 60ث 1046260756امينه سند بن مصلح الشيخ20

ي21 الوسطمقررات  - 42ث 1060294400عواطف فرج فرحان العتين 

الوسط نظام مقررات47ث 1007221813ريم صالح حمد الجطيلي22

الوسطمقررات - 53ث 1073607010رجاء عبد هللا آدم دمحم23

ق24 الوسط69ث 1066920826زين محمود أحمد في 

ي25
الوسطمقررات  - 89ث 1051983953فوزية احمد دمحم الزهران 

الوسط11م 1030153488نادية عمران حميد المرامحي26

الوسط45م 1006190985ريم أسعد جوهر زيادي27

الوسط9م ت ق 1036890166صالحة بنت عبدهللا بن سهيل الغامدي28

ه بنت سالم بن علوي خرد29 الوسط99م 1076180809امي 

ي30
الوسط63م 1052338454سعدى صالح دمحم الزهران 

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تصميم الوسائط التعليمية المتعددة  

 هـ1441 / 04 / 08 إىل يوم الخميس 1441 / 04/ 06من  يوم  الثالثاء  

نور الهدى درويش: مركز التدريب األول المدربة / المقر 



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
ي بركي الجدعان 

الشمال نظام مقرارات98ث 1058742055باشه ملف 

الشمال نظام مقررات95ث 1009714039جوهرة بنت جاهم بن حماد المالكي2

ات زيد أبو طالب3 الشمالمقررات   - 86ث 1069871828أشواق خير

ي4
الشمال2ث ت ق 1039732381آمنه سعد حامد العلون 

 بن محسن الحازمي5
ه عبدالمعير  الشمال نظام مقررات27ث 1008094102سمير

ي6
الشمالمقررات  - 29ث 1026979599ماجدة سعيد مبارك القحطان 

ي7
الشمال نظام مقررات50ث 1021100787فاطمة ظافر فايز القرن 

الشمالمقررات  - 52ث 1011027602ايناس حميد عبيدهللا الغانمي8

الشمال98م 1009975275حنان دمحم علي الكلدي9

الشمال21م 1008650408ساميه عبدهللا احمد يوسف10

الشمال47م 1024303610سلوى دمحم مشتاق بخش11

الشمال11م ت ق 1068818036ليل حمدان رحمه آل مسعود12

الشمال32م 1045173133هيا بنت جريد بن بادي الشمري13

الشمال43م 1039290596صالحة بنت سعد ابن عبدهللا الغامدي14

ي15
الشمال80م 1017260520حنان خالد عمران الحسين 

الوسط نظام مقررات10ث 1047373624فاطمه دمحم حسن العمري16

الوسط نظام مقررات13ث 1008570366هدى احمد دمحم كاللي17

الوسطمقررات -  32ث 1022414054سناء سعيد حامد الغامدي18

ي19 ة دمحم علي العسير الوسطمقررات  - 41ث 1002454724سمير

الوسطمقررات  - 100ث 1031246455احالم سليمان دمحم الغينى20

الوسطمقررات  - 75ث 1071407272نجاة رحمة هللا رجب سمرقندي21

ي22
الوسط  نظام مقرارات78ث 1055441172حبيبه عبده موىس القحطان 

الوسط  مقررات90ث 1020639694اسماء صالح علي الغامدي23

الوسط104م 1048290074ناعسة بنت علي بن مزهود ال سحيم24

الوسط28م 1099676908وفاء بنت يرسي بن صقر دمحم25

ي26
الوسط30م 1006777120إبتسام حاكم حضور البلوىس 

الوسط101م 1033062157عائشه حمدان حامد الخميسي27

الوسط17م 1017830397هيفاء بنت دمحم بن عبد الرحمن عبده28

الوسط18م 1021493141اري    ج دمحم سعيد آل عامر29

الوسط37م 1048632887ماجدة عبدهللا ابراهيم الشامي30

ي التعليم 
ن
ن قيم المواطنة الرقمية ف بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تضمي 

 هـ1441 / 04 / 08 إىل يوم الخميس 1441 / 04/ 06من  يوم  الثالثاء  

سمية الحازمي: مركز التدريب األول المدربة  / المقر 



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الشمالمقررات  - 17ث 1056098062بسمه بنت حامد بن احمد زين 

ي2
الشمال نظام مقررات36ث 1028960423عتيقه بنت سعيد بن جارهللا الزهران 

ه دمحم مصطف  مهندس3 الشمالمقررات  - 35ث 1031106956امير

ي4
الشمالمقررات  - 44ث 1043630639بدريه عثمان دمحم الزهران 

ي5
وان  الشمالمقررات  - 57ث 1040557082ايمان عبدهللا دمحم شر

ي6 الشمال نظام مقررات95ث 1047836364بدريه شاكر دمحم سعيد المغرن 

ي7 الشمال2ث ت ق 1082713403روان دمحم بن مسعود العقين 

يف8 الشمال123م 1021481799امل نارص عبدهللا الشر

ي9 الشمال32م 1014548182بدريه سعد معتق الحرن 

الشمال39م 1011080908رفيعه عبدهللا حنش الغامدي10

الشمال43م 1018467801ايمان عبد الوهاب دمحم سناري11

الشمال60م 1017226612بدريه نافع مرزوق الجابري12

الشمال80م 1011532627بديعه ضيف هللا احمد األحمري13

الشمال8م ت ق 1046371900انعام حمدي حمود الصاعدي14

 الغالي15
الشمال94م1064122599بدريه محي الدين مصطف 

الوسط  نظام مقررات14ث 1045522909نجالء الصادق البكري القايدي16

الوسطمقررات -  32ث 1024109447نورة احمد علي الغامدي17

الوسطمقررات  - 41ث 1086640172والء بنت عبدهللا بن سعيد آل عبيد18

ي19
الوسطنظام مقررات -  67ث 1041801109نجمه حسن أحمد الزهران 

الوسطمقررات  - 75ث 1071407272نجاة رحمة هللا رجب سمرقندي20

الوسط نظام مقررات76ث 1048151532نوره سعيد سعد الغامدي21

الوسطمقررات  - 89ث 1008962381نجاة علي ابراهيم طيب22

الوسط104م 1000741171وفاء عبدهللا دمحم صالح السيد23

الوسط11م 1059003929نور دمحم بن فرج المزروعي24

الوسط31م 1074698406نجالء حمدان دمحم الشيخ25

الوسط64م 1079900278يشى احمد يحنر االنس26

الوسط84م 1030189102نورة سلمي سليم الصبحي27

ي28
الوسط9م ت ق 1007395716نورة بنت شاج عبدهللا الزهران 

ي29 الوسط95م 1010795886وفاء معوض عطية هللا الحرن 

الوسط107م 1051614160مؤنسه بنت عبده ابراهيم السالمي30

ي بيئات التعلم الرقمي  
 
بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد ف

 هـ1441 / 04 / 14 إىل يوم  االربعاء 1441 / 04 /12من  يوم  االثنير  

فاطمة صديق. د : مركز التدريب األول المدربة / المقر 



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

الشمالمقررات  - 111ث 1022116857حنان بنت علي بن ظافر العمري1

ي2
الشمالمقررات  - 115ث 1076858362فاطمة بشير احمد البلوش 

الشمالمقررات  - 17ث 1004569248عزة دمحم عبدهللا الشهري3

الشمالمقررات  - 35ث 1037400817ريما دمحم عمر باعوض4

ي5 الشمال نظام مقررات36ث 1066910082فائزه خالد بن صنت المطير

ي6 الشمالمقررات  - 44ث 1019641628فائده مناحي سليم المطير

الشمال نظام مقررات51ث 1000324556هيفاء علي دمحم دان7

ي8
الشمال57ث 1038300370عزة سالم حامد الجهن 

الشمال109م 1018328987رنا عبدهلل احمد دحالن9

ي10 ي الخضير
ي راض 

الشمال112م 1009169911عيده رض 

الشمال123م 1030568776فاطمة احمد عمر الزيلعي11

ي12 الشمال33م 1026935526حبيبه احمد دمحم خواح 

الشمال39م 1055710527هيفاء محفوظ محسن باويان13

الشمال60م 1063715609عواطف حميد بن حمدان الجحدلي14

ي15
الشمال  77م 1024350561امل مصلح عبدهللا الشمران 

يه أحمد دمحم كلفوت16 الوسط نظام مقررات10ث 1008679134خير

الوسط  نظام مقررات14ث 1042348282حنان دمحم احمد الغامدي17

الوسطمقررات  - 24ث 1026701266رفعه سعيد علي الغامدي18

الوسطمقررات -  32ث 1044861928حصه بنت سعود بن دمحم السبيعي19

ي20  عاتق الحرن 
الوسطمقررات  - 41ث 1011032172نورة حسير 

الوسط نظام مقرارات49ث 1018164283هبة جواد دمحم القرم21

ي22
الوسطنظام مقررات - 54ث 1047324684ريم دمحم سعيد مساعد الجدعان 

الوسطنظام مقررات -  67ث 1001919990ماجدة فخري دمحم مراد23

الوسط104م 1009978386غاليه دمحم غرامة االسمري24

الوسط28م 1073972075أمل عاطي عطية هللا الغانمي25

الوسط30م 1024582353نوال احمد عطية ال جابر26

الوسط50م 1052671334خديجه بنت حسن بن وجيه باحميد27

يل علي راجحي28 الوسط64م 1044494795سلوى جي 

وك المولد29 الوسط73م 1013419187عهود دمحم نور مي 

ي30
الوسط84م 1036060034حصه مسفر جابر الزهران 

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب

 هـ1441 / 04 / 08 إىل يوم الخميس 1441 / 04/ 06من  يوم  الثالثاء  

حنان الخياط : مركز التدريب األول المدربة  / المقر 



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الشمالمقررات  - 111ث 1070548365صبحه حسي   عبدهللا الزهران 

الشمالمقررات  - 115ث 1024012153أهداب حمزة ضياء الدين رجب2

الشمال نظام مقررات51ث 1035991643مريم هادي ثابت ال سويد3

ي وكيل الشيخ4
الشمالمقررات   - 86ث 1077716692علياء عبدالغن 

الشمال نظام مقرارات98ث 1030798910أسماء عبدالحميد عتيق الجحدلي5

الشمالم  الموهوبات1012022917روى مصطف  دمحم سعيد عالم6

الشمال109م 1030112914نورة بنت عبدهللا بن سعيد ال عامر7

الشمال112م 1048736092رجاء عبدالعزيز دمحم رسحان8

الشمال21م 1062507437نجوى دمحم سعيد الصبحي9

الشمال33م 1044595385هالة بنت عائض بن عبد الوهاب دعجم10

ي11
الشمال47م 1058969716أري    ج دمحم صالح الزهران 

ي12
الشمال  77م 1079305783ابتسام عمر يحي جعمان 

الشمال91م 1030757015فدوى سند حماد الشيخ13

الشمال11م ت ق 1047299993احسان احمد احمد علي حكمي14

الشمالمتوسطة ثول1011971783امل حجاج عبد هللا الشيخ15

ي16 الوسطمقررات  - 24ث 1010850707مريم سعود جهاد العن  

ي17
الوسط نظام مقرارات49ث 1030879199ريم بنت نمشان حيا هللا القرن 

ي18
الوسطنظام مقررات - 54ث 1005866361زينه مري    ع دمحم القحطان 

ي عبد هللا راشد الغامدي19
الوسط60ث 1011878855أمان 

ة صالح عبدهللا الغامدي20 الوسط69ث 1001887049أمن 

الوسط  نظام مقرارات78ث 1073727636ايناس عبد الرحمن حامد البلوي21

ي22 الوسط3ث ت ق 1007648213سارة عبدهللا عيضة القصن 

يف23 ة هجار عبد هللا الشر الوسط127م 1020334148امن 

الوسط28م 1037522396رانيه ابوعلي سالم شامي24

الوسط30م 1016232157حليمة بلغيث عبد الرحمن عوض25

الوسط50م 1013515752اسماء خليفة عبدالرحمن الصقيه26

الوسط73م 1010426573رابحة بنت دمحم يحي االهدل27

الوسط86م 1054069990جمعه ابراهيم عزي عبدهللا28

الوسط99م 1033205178سامية بنت نامي بن سالم السلمي29

ي30 عن  الوسط5م ت ق 1074819713حنان محمود دمحم الشر

ي بيئات التعلم الرقمي  
 
بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد ف

 هـ1441 / 04 / 21 إىل يوم  االربعاء 1441 / 04 /19من  يوم  االثنير  

فاطمة صديق. د : مركز التدريب األول المدربة / المقر 



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الشمالمقررات  - 106ث 1098861451لولوه عبدهللا علي القرش 

ي2
 
الشمالمقررات  - 107ث 1066417682مصباح مسلم سلمان الطويرق

ي3
يفه معبر مشبب القحطان  الشمال17ث 1049424326ش 

الشمال نظام مقرارات23ث 1023348442بدرية علي ظافر العمري4

ي5
الشمال نظام مقررات27ث 1057347021بدريه احمد يحي المازن 

ي احمد عامري6
الشمالمقررات  - 29ث 1006589285صالحه دمحم حفظ 

الشمالمقررات  - 35ث 1043513363عطاف عبد الرحمن علي حجازي7

الشمال نظام مقررات36ث 1070396195نجاح بنيان نارص البنيان8

الشمال 116م 1049636044هدى بنت فهاد بن حماد المري9

ي10
الشمال117م 1002796959علياء دمحم احمد الزهران 

الشمال123م 1036907937نادية دمحم سعيد العالوي11

الشمال32م 1113418626سلوى ابو زيد فضل هللا علي12

الشمال39م 1040494872سهام عبيدهللا عبدهللا القريقري13

ي14
الشمال43م 1012746366كوثر سعود مستور الحارن 

الشمال52م 1003306667عفاف حمزة جمعه الهندي15

الوسط100ث 1091976736فاطمه حمزه دمحم باوزير16

الوسطمقررات   - 12ث 1087444863من  سعيد دمحم حجازي17

الوسط  نظام مقررات14ث 1002922076سمية رضا حسن جوخدار18

ي19 الوسطمقررات  - 16ث 1008097808هيفاء راشد عبدهللا الحرنر

الوسطمقررات -  32ث 1001792686عفاف قناعي علي صبحي20

الوسطمقررات  - 41ث 1051168209مريم عوض خلف الغامدي21

ي22
الوسطمقررات  - 42ث 1000194173نوال بنت دمحم بن حسن الشمران 

ي23
ية صالح علي الشمران  الوسطمقررات - 53ث 1030654477خبر

الوسطنظام مقررات -  67ث 1031675604بسمه احمد عبد الرحمن الغامدي24

ي25
الوسط104م 1030408676صالحة بنت عبداللة بن أحمد مشيح 

الوسط107م 1065699454فاطمه عطيه قاسم المالكي26

الوسط11م 1030715500امل فالح صالح القريقري27

ي28 الوسط17م 1001002714منال بنت سعد بن جابر الشنبر

الوسط31م 1068508074إحسان دمحم حسن كاتب29

ي30 ي سافر الحرنر الوسط36م 1010828166ماجده ناجر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب

 هـ1441 / 04 / 22 إىل يوم الخميس 1441 / 04/ 20من  يوم  الثالثاء  

أمية راجخان : مركز التدريب األول المدربة  / المقر 



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الجنوب1ث 1054548415فاطمه حماد بن محمود بن بادي الرويث 

ي2
الجنوب نظام مقررات102ث 1043162005صالحه احمد دمحم الزهران 

الجنوبمقررات  - 103ث 1020949796عبير عبدهللا صالح السلوك3

الجنوب نظام مقرارات26ث 1004951412منال عمر مبارك باحريش4

الجنوبمقررات   - 15ث 1073219493فاطمه احمد عبدهللا باوجيه العمودي5

الجنوب نظام مقررات3ث 1051686895صالحة حمد نارص الدورسي6

ي7
الجنوبمقررات   - 34ث 1034932945عبير سعيد دمحم الزهران 

الجنوبمقررات  - 6ث 1013388879صالحة دمحم دمحم جمال مؤمن خان8

الجنوب  نظام مقرارات9ث 1001507993فاطمه بنت سعيد بن عيىس البسيىسي9

ي10 الجنوب10م 1008047472فاطمه بنت ابراهيم بن سليمان عسير

ي11
الجنوب122م 1033594134صيده ابراهيم حناس الزهران 

ي12
الجنوب126م 1028869855مقبوله جمعان علي الزهران 

ي13
الجنوب13م 1015137670عبير عطيه عوض الجدعان 

ي14
الجنوب2م 1014848624مريم بنت احمد بن مسمار الزهران 

الجنوب20م 1075666022صالحة سالم احمد بانهيم15

قمقررات  - 45ث 1061139570امل فرج دمحم عوض هللا16 الشر

ي17
ق نظام مقررات18ث 1027747029مريم دمحم مبارك الجهث  الشر

ي18
قنظام مقررات -  55ث 1058331412صالحه احمد فارس الزهران  الشر

ي19
يفة غرم هللا دمحم الزهران  ق نظام مقررات68ث 1028170163رسر الشر

قمقررات   - 91ث 1028546024نادية عبد هللا أحمد مختوم20 الشر

ق  نظام مقررات31ث1049458860نوره جير جابر االحمدي21 الشر

الجنوب13م 1031071655مث  دمحم سعد الثمالي22

ق103م 1054473721عزة عبدهللا سعيد الغامدي23 الشر

ق110م 1091353852نوال اسماعيل عبدالرحمن الحازمي24 الشر

ق115م 1050169083عائشة دمحم مغرم الشهري25 الشر

ق24م 1056722497حليمه دمحم بن علي آل رجب26 الشر

ي27
وك بركات العصمان  ق38م 1054448673عائشة مير الشر

ق89م 1027797396سمر عيد وصل الحجيلي28 الشر

يف29 ق92م 1049136128هيفاء زيد حامد الشر الشر

ق4م ت ق 1052709217هيا سعيد سحيم الغامدي30 الشر

ي التعليم 
ن
ن قيم المواطنة الرقمية ف بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تضمي 

ن   هـ1441 / 04/ 07 إىل يوم  االربعاء 1441 / 04 /05من  يوم  االثني 

ي المدربة / المقر 
ن
آمال األحمدي: مركز التدريب الثان



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

الجنوب87ث 1035253580نهلة احمد هاشم ديري1

ي2
الجنوب نظام مقررات102ث 1041480722هدى محسن دمحم عريش 

الجنوب103ث 1071021495من  سالم أحمد الشهري3

 الهاللي4
الجنوبمقررات   - 15ث 1049051970هاله صالح حسي  

الجنوب19ث 1091717494هدى عبدهللا دمحم سنان5

هللا6 هللا خي  الجنوب نظام مقرارات26ث 1069873147من  راس خي 

ي7
ة دمحم حامد الوقدان  الجنوب نظام مقررات3ث 1096918188مني 

الجنوب نظام مقررات3ث 1001499928هاجر علي حميد السهلي8

 الشمالي9
ه  بنت علي حسي   الجنوبمقررات  - 6ث 1033662790مني 

ي10
ي حسن جعون 

الجنوب122م 1031325242خد يجة عدوان 

ي11
الجنوب1م 1065085563نهلة بنت مخضور بن خلف الصحف 

ي12
ه بنت منصور بن عبدهللا الزهران  الجنوب106م 1008847939مني 

ي13
الجنوب13م 1082932847نجاح دمحم سعيد مجيد يع الجدعان 

ي14
كان  الجنوب2م 1032941906نجاة دمحم يىح الير

الجنوب20م 1007698317من  سعد عيد المشدق15

ق نظام مقررات18ث 1070007032مها رشاد حسي   صياد16 الش 

قمقررات  - 45ث 1001717048ابتسام احمد عبدالعزيز مرجان17 الش 

قنظام مقررات -  55ث 1052729314ايمان غريبان وصل الحرنر18 الش 

ي19
ق نظام مقررات68ث 1002313318حمدونة أحمد مقبل الجدعان  الش 

قمقررات  - 91ث 1050429289نوال سفر معيض الغامدي20 الش 

ي السلمي21 ق  نظام مقررات31ث1050901667مديحة بنت بيان بن مهىحر الش 

ق  نظام مقررات31ث1002696191هدى علي حسي   خلوي22 الش 

ي23 ق103م 1061893689عائشة حميد وندان الخضي  الش 

ي24
ق110م 1003660915مضاوي فيحان فرج القحطان  الش 

ق115م 1064196551هدى عبد العزيز سالم السالم25 الش 

ق24م 1063166746دالل محمود أحمد عبيد26 الش 

ي27 ق38م 1061919088هويدا عبدالعالي علي الحرنر الش 

ة دمحم عمر باعينة28 ق89م 1057082347سمي  الش 

ي29
ي الزهران 

ق92م 1096681356فتحيه سعيد عبد هللا الشيىح  الش 

ي30 ق4م ت ق 1062001654فوزيه جابر عمر الحرنر الش 

اضية   بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج إدارة الفصول االفتر

 هـ1441 / 04 / 08 إىل يوم الخميس 1441 / 04 /06من  يوم  الثالثاء 

ي المدربة / المقر 
 
هيا السبيعي: مركز التدريب الثان



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

الجنوبمقررات   - 1ث 1047896491ايمان علي صالح الغامدي1

ي2 الجنوبمقررات - 103ث 1000708501سلوى حسن عبد هللا المغرن 

ي3
الجنوبمقررات   - 15ث 1005471295إيمان حامد عابد الثقف 

الجنوبمقررات   - 19ث 1012876270شمس علي دمحم االحمري4

ي5
الجنوب نظام مقرارات26ث 1037053723اروي بنت دمحم بن عيضه الحارن 

الجنوب34ث 1021881212إيمان هود دمحم الرفاعي6

ي7 الجنوبمقررات  - 6ث 1018937696ايمان حمد حمدي الحرن 

الجنوب  نظام مقرارات9ث 1044767976اري    ج دمحم هائف السبيعي8

ي9 الجنوب10م 1008128579اري    ج راشد مريشيد الحرن 

ي10 الجنوب106م 1009689439اخالص عمر صالح مغرن 

ي11
 
الجنوب122م 1040907451صالحه عبدهللا دمحم العياف

الجنوب126م 1044291894اري    ج علي بن صالح الغامدي12

الجنوب13م 1021216435سمر عبدهللا دمحم ابوحيمد13

ي14
الجنوب2م 1066905371سلىم سالمه حامد الجهن 

الجنوب20م 1038592661أحالم أحمد سعيد الغامدي15

ق نظام مقررات18ث 1007814088عبير سالم دمحم بايوسف16 الشر

ي17 قمقررات  - 45ث 1015427915فاطمة بنت دمحم بن مروعي القرن  الشر

ي18
قنظام مقررات -  55ث 1034510642مريم احمد عبدهللا الزهران  الشر

ق نظام مقررات68ث 1010860912عبير سعد سعيد الغامدي19 الشر

ي20
قمقررات  - 91ث 1064787045علياء احمد بن خميس الزهران  الشر

ق  نظام مقررات31ث1043568045عليه عليان دربوج المعلوي21 الشر

ي22
ق103م 1009498260مريم ابراهيم عبدهللا الزهران  الشر

ي23
ق110م 1048402976عفاف يوسف اسماعيل فطان  الشر

ق115م 1009546050عبير صالح أحمد   حسن نهشل24 الشر

ي25 ق24م 1040484758عفاف سعيد ساعد الحرن  الشر

يف26 ق38م 1007238387عفاف حمدان امبارك الشر الشر

ق89م 1031633017عبير صالح سعيد الغامدي27 الشر

ي28
ق92م 1046931505فاطمة علي مفلح القرن  الشر

ق4م ت ق 1082235118عفاف دمحم عبدهللا قاسم29 الشر

ق4م ت ق 1064815150نور سالم عبيد باشويه30 الشر

ي بيئات التعلم الرقمي  
 
بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد ف

 هـ1441 / 04/ 13 إىل يوم  الثالثاء 1441 / 04 /11من  يوم  األحد 

ي المدربة  / المقر 
 
رفعة الغامدي: مركز التدريب الثان



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الجنوبمقررات   - 15ث 1028925103عزيزه دمحم حمود الشمران 

ي2 الجنوبمقررات   - 19ث 1065624742نجلة موىس عاتق العتيب 

ي3
 
الجنوبمقررات  - 6ث 1052597935دالل بنت عبدهللا بن محمود الطويرق

ي4
الجنوب10م 1016360776امينه دمحم احمد الزهران 

ي5
الجنوب122م 1090126705رحمة بنت احمد بن صالح الزهران 

الجنوب126م 1028777603عزه بنت غرم هللا دمحم الغامدي6

الجنوبمقررات  - 1ث 1021477508جواهر علي بن عبيد النفيعي7

الجنوب  نظام مقرارات9ث 1007263815مب  مسعد سعد السلىم8

الجنوب13م 1025440320ابتسام واصل مصلح الخميسي9

ي10
الجنوب10م 1067653434فاطمه علي سعيد العليان 

الجنوبمقررات - 103ث 1018055739وفاء نارص فرحه الغامدي11

ق نظام مقررات68ث 1013514433حياة دمحم جماعة دخيل الرفاعي12 الشر

ق نظام مقررات18ث 1031806399عبير احمد شتيان االحمدي13 الشر

ي14
ي المزيب  ق91ث 1007960808جواهر خض  عج  الشر

ي15
يفة بنت سعيد بن مطر الزهران  ق  نظام مقررات31ث1052882618شر الشر

يه صالح علي العكاىسي16 ق103م 1014659146خير الشر

ي الغامدي17 ق110م 1015932872اسماء احمد درن  الشر

ق24م 1007057365آمال حمدان علي األحمدي18 الشر

ق38م 1042905974زكية علي احمد الغامدي19 الشر

ق92م 1010864922اشواق سليمان صالح قاسم20 الشر

ي21 ق4م ت ق 1032226555نجاة بنت جميل بن حسير  خفاج  الشر

ي22 ق89م 1010380937اسماء نايض عويد المطير الشر

قنظام مقررات -  55ث 1001219052ندى عبدهللا سعيد باعارمه23 الشر

ق115م 1014949992هند مذكر ذاكر الرويس24 الشر

ي25
ق92م 1002172342هند علي دمحم القرن  الشر

ي26
وك الجهب  قمقررات  - 45ث 1037573357امل دمحم مي  الشر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب  

 هـ1441 / 04 / 15 إىل يوم الخميس 1441 / 04 /13من  يوم  الثالثاء 

ي المدربة / المقر 
 
حنان الخياط: مركز التدريب الثان



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

المكتب التابعة لهاسم المدرسةرقم الهويةاسم المعلمة المرشحة م

الجنوب نظام مقررات3ث 1005749500هدى عمر علي بغلف1

الجنوب  نظام مقرارات9ث 1042617942عفراء عليون ملحق فلمبان2

ي3
الجنوب نظام مقررات102ث 1040579607هال سالمه هذال القحطان 

الجنوب104ث 1027715455هيا ظافر سفر البقمي4

الجنوب نظام مقرارات26ث 1044319760هدى فرج بن عبدهللا عبدالعزيز5

ي6
الجنوبمقررات   - 34ث 1002234365هناء بنت مسعد عيد الجهن 

الجنوبمقررات  - 6ث 1049606930هاله دمحم ابراهيم جراد7

ي8
الجنوب87ث 1035739208عائشة حسن عبدهللا القرن 

ي9
الجنوب  نظام مقرارات9ث 1000178770هنيه احمد عواض الجدعان 

ي حسي   الطلحي10
الجنوب1م 1072190992هدى محسن 

ي11
الجنوب10م 1042287548سعاد سعدي عطية الزهران 

ي12
الجنوب20م 1028041042هبه عطية دمحم الزهران 

ي13 ق  نظام مقررات31ث1002490454مهرة إبراهيم مهل المطي  الشر

ي14 ق نظام مقررات18ث 1001625894مها بنت دمحم بن سليمان الحح  الشر

ي15
قمقررات  - 45ث 1021533433صالحة احمد دمحم الصمدان  الشر

قنظام مقررات -  55ث 1007226424نوال احمد سعيد االحمري16 الشر

ق نظام مقررات68ث 1016691584حصه دمحم حامد ابو مازن17 الشر

قمقررات   - 91ث 1100601192روال حمزه احمد سنان18 الشر

ق  نظام مقررات31ث1071789349صباح معيض عايض السهلي19 الشر

ي20 ي المطي 
 
ق110م 1012656169حنان سافر صدق الشر

ق24م 1002089371عبدية زاهر سعيد الشهري21 الشر

ي22
ق38م 1011347695بدرة عبيدهللا مخرب الزهران  الشر

ق89م 1018028322إيمان عبدهللا فرج ال منصور23 الشر

ي24 ق92م 1018958650هنادي عيد عواد الحرن  الشر

ق4م ت ق 1010030540فاطمة حسي   حسي   صنبع25 الشر

ي التعليم 
ن
ن قيم المواطنة الرقمية ف بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تضمي 

 هـ1441 / 04 / 15 إىل يوم الخميس 1441 / 04 /13من  يوم  الثالثاء 

ي المدربة / المقر 
ن
سمية الحازمي:مركز التدريب الثان



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

الشمال مقررات  - 52ث 1000957488رقيه بنت دمحم بن عبدالرحمن المقبل1

ي2
الشمال مقررات  - 44 ث 1001086170سعيده حسن بسيس الزهران 

ي3
ة عايض ظافر القحطان  الشمال مقررات - 107ث 1000913036سمير

ي4 الشمال مقررات  - 57ث 1001147998نوف بنت دمحم حسن غريب 

الشمال 79م 1001007960سارة احمد دمحم خواجة5

ي6 الشمال 33م1000864296انهار دمحم سليم البحير

الشمال 78م1001044468عزة دمحم ياسير  شافعي7

الشمال مقررات - ثانوية ثول 1001301314زينب سعيد طالب البطاطي8

ي9
ي عباس اسكندران 

الشمال 112م1000782373أجفان دمحم حق 

الشمال 32م1001144185فوزيه عبدهللا احمد مقاس10

ي11
الشمال 91م1000827822علياء عمر محسن بلخ 

الشمال 57م1000784981نورة عبدهللا علي المالكي12

ي13 فت بنت حسن بن حسير  دعوج  الشمال 60م 1000834190مير

الشمال (نظام مقررات  )ثانوية الموهوبات 1001117611ندى دمحمعدنان رمزي خياط14

ي15
الشمال 2م ت ق 1000887024حصه معيض عطيه بن خلف هللا الحارن 

ة بنت عبد العزيز عايض ال ثقفان16 الوسط نظام مقررات90ث 1013951577منير

الوسط107م1019953452عائشة عبدهللا عطية الغامدي17

الوسط99م 1020025043فوزيه بنت غرم هللا بن مسفر الغامدي18

ي19
الوسط11م 1020034193سلوى أحمد دمحم العريش 

الوسط  نظام مقرارات49ث 1012952881فاطمه عبد المحسن حسان المحمدي20

ي21
الوسط5م ت ق 1020123269أمل بنت عبده بن دمحم اليمان 

الوسط50م 1013515752اسماء خليفة عبدالرحمن الصقيه22

ي23
الوسط36م 1013131980نوال احمد صالح الزهران 

الوسطنظام مقررات10ث 1020473664رحمه بنت علي بن راجح الزبيدي24

ي25
الوسط نظام مقررات14ث 1021485105بدور عمير عبدالرزاق القرن 

وك المولد26 الوسط73م 1013419187عهود دمحم نور مي 

ي27 الوسطنظام مقررات13ث 1013507791ناديه دمحم علي عيد السمير

الوسط74م1013567076منال سعيد مفوز الرحيلي28

ي29
يفة بنت حسن بن يحبر القحطان  الوسط5م ت ق 1013667454ش 

الوسط31م 1013860257زينب احمد دمحم المليص الغامدي30

ي بيئات التعلم الرقمي  
 
بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تنمية مهارات التفكير الناقد ف

 هـ1441 / 04/ 07 إىل يوم  االربعاء 1441 / 04 /05من  يوم  االثنير  

ي : مركز التدريب األول المدربة / المقر 
 
نرسين القحطان



          المملكة العربية السعودية 

              وزارة التعليم

               (280)

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات /           الشؤون التعليمية 

          إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الشمال  نظام مقرارات23ث 1008177196ريم بنت صالح بن احمد الزهران 

الشمال 39م 1006959256زيلعية احمد دمحم عيىس قاسم2

الشمال 65م 1005294994عفاف دمحم علي عقيل3

ي4
الشمال 47م 1012016398حصة بنت عبدالرحمن بن أحمد الزهران 

الشمال 123م 1047818800رازنه سمران دمحم المرامحي5

الشمال مقررات  - 35ث 1004784409هاله سعيد عبد هللا خبتى6

ي7 الشمالمقررات  - 57ث 1001342474وضحاء هويدي سالم العتيت 

ي8 الشمال52م 1085966826وضح متعب بجاد العتيت 

ي9 الشمال82م 1056557000وعد سعد ناهض الحرن 

الشمالمقررات  - 107ث 1007842287وفاء بخيت صقر السلمي10

ه دمحم علي الشهري11 الشمال نظام مقررات27ث 1004616031نظير

الشمالمقررات  - 106ث 1041363373نعمت عمر علي زمزمي12

الشمال نظام مقررات51ث 1015476391نعمه صالح سالم ال قظيع13

ي14 الشمالمقررات - 17ث 1028709515نعيمة مانع دمحم العتيت 

ي15
الشمال52م 1062337256نفل عتيق دمحم الجهت 

الوسط84م 1063479990اسماء فهم دمحم السلمي16

الوسط28م 1031236423اسماء دمحم سعد الكنيدري17

الوسط11م 1022814121الشقحاء نايف دمحم الهيضل18

ي19
الوسط نظام مقررات47ث 1015756230امال عباد عويبد الجدعان 

وك بن مبارك وازن20 الوسط50م 1040555755بسمة بنت مي 

ي بنت منصور بن بخيت الغامدي21
الوسطمقررات  - 3ث ت ق 1043841756تهان 

ي22
الوسط66م 1049075946بدرية ابراهيم سالم الحارن 

ي23
الوسط36م 1038638597حسينه سعد مرسع الزهران 

ي24
الوسط30م 1051764064حمده بنت سليمان بن دمحم الزهران 

الوسط99م 1057669069حمده بنت دمحم بن أحمد المالكي25

الوسطمقررات   - 42ث 1002998316حنان بنت دمحم بن صالح الغامدي26

الوسط45م 1005315831حنان بنت مصلح بن عبد هللا األحمدي27

ي28
الوسط28م 1015680356حنان بنت معتوق بن شتيان الجهت 

الوسط63م 1039981004ريم بنت ابراهيم بن مقبول مقبول29

الوسط31م 1029754593ريم بنت سعود بن علي الغامدي30

اضية   بيان بأسماء الفاقد من المرشحات لحضور برنامج إدارة الفصول االفتر

 هـ1441 / 04 / 13 إىل يوم الثالثاء1441 / 04/ 11من  يوم األحد

ي / المقر  مركز التدريب األول المدربة عائشة عستر



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الجنوب19ث 1003388707نوال صالح سالم القرن 

ي2
الجنوب نظام مقرارات9ث 1003436589حنان صالح هرباي انديجان 

ي3
الجنوب بجدة نظام مقررات3ث 1004401848عبير بركة عبدالنافع الزنبق 

ي4
الجنوب38ث 1004842363عليه علي دمحم الشمران 

الجنوب نظام مقررات102ث 1004391023مشاعل عبده اسحاق مال5

الجنوب82ث 1004157317أمل سعيد حسن بالبيد6

الجنوب مقرارت74ث 1004467773سلوى احمد دمحم الشاعري7

ي عبدالعليم حسن الشيخ8
الجنوب نظام مقرارات26ث 1004804553امان 

الجنوب2م 1004823124جوهره خليفه ماطر السلمي9

الجنوب5م 1003684782خلود دمحم حمود مهنا10

الجنوب14م 1003537592حليمه علي عبده القوزي11

الجنوب57م1004345284ابتسام دمحم علي الغامدي12

الجنوبالمتوسطة السادسة1003867536ريم حسن دمحم األسمري13

الجنوب76م 1003445622سحر عبدالقادر داود فلمبان14

الجنوب1م ت ق 1004724918ايمان مراد عبدهللا جالل15

ي16
ق4م ت ق 1005963226صالحه دمحم سعيد الشهران  الشر

ق نظام مقررات68ث 1011350301فاطمة جمعان عبد الرحمن الغامدي17 الشر

ي18
ف الزهران  ق نظام مقررات31ث 1023263500ندى بنت مطر بن مشر الشر

ق نظام مقررات55ث 1008105817عائدة جميل عبدالرحمن مرشد19 الشر

ي20
ق نظام مقرارات97ث 1009526151فوزية عبد العزيز شعيب تكرون  الشر

ي بنت علي دمحم حدادي21
ق56ث 1035179967من  الشر

ق108ث 1031314741رماح بنت حمد بن دمحم كاسب22 الشر

ي23
يفة بنت بخيت بن عتيق الزهران  ق89م 1013287758شر الشر

ي24 ق103م1064628199غدير دمحم علي عودة الحرن  الشر

ق88م 1070566870اشواق سليمان احمد رجب25 الشر

ق92م 1093406203اشواق دعشوش صالح الغامدي26 الشر

ي27 ق115م 1011815311فاطمة علي عبيد الخير الشر

ي28 ق24م 1031204850هدى سالم مزيد المطير الشر

ي29
ق4م ت ق 1019904745منال عبدهللا عتيق الجهن  الشر

ي30
ق41م 1022027906جميله عبد هللا علي الشمران  الشر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تصميم الوسائط التعليمية المتعددة 

 هـ1441 / 03  / 06 إىل يوم الثالثاء   1441  / 04 /04من  يوم األحد  

ي المدربة / المقر 
 
ي: مركز التدريب الثان عائشة عسير



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

الجنوب نظام مقرارات9ث 1000905982رانيه احمد ابراهيم الغامدي1

الجنوب  نظام مقررات3ث 1001210044حنان عوض بن سبيهي   السلمي2

ي معتوق سليم الهذىل3
الجنوب87ث 1002755864تهان 

الجنوبمقررات   - 6ث 1000939924فاطمة جابر علي الشهري4

ي5 الجنوب1م 1001601051هناء علي عمر باهبر

الجنوب3م 1000913143أسماء دمحم دمحم بهكلي6

ي7
الجنوب8م 1002742722مريم علي دمحم الجهن 

ي8 الجنوب122م 1002956819أسماء عايض دمحم الحرنر

ي9 الجنوب5م 1002354296سحر عبدالوهاب عبدالصمد جننر

ي10 ي كتنر
الجنوب4م 1001129483مريم فيصل عبد الغن 

الجنوب57م1002075966رمزيه أحمد عبدهللا السلمي11

الجنوب6م 1003022801من  عوض دخيل هللا الطلحي12

ي13
 
الجنوب76م1001025350فايزه أحمد سالم الزرق

ي14
 
الجنوب126م1000815595عفاف دمحم مفرح عطاق

ي15 الجنوبمتوسطة األبناء البحرية1002439758عهود بنت دمحم بن عتيق الحرنر

قمقررات - 40ث 1005780554علياء بنت قاسم بن عبدالرحيم بخاري16 الشر

ق نظام مقررات43ث 1004239271فاطمة سليمان سالم العلويط17 الشر

ي18
 
ق بجدة نظام مقررات68ث1008793034هناء مسلم سلمان الطويرق الشر

ي19
ق91ث 1015817925حنان جمعان عثمان الزهران  الشر

ه20 قنظام مقررات31ث 1004734206والء عل دمحم ناض  الشر

ي21
ي امي   احمد حوبان 

ق نظام مقررات21ث 1004214175امان  الشر

ي عبدهللا سيد أحمد22
ق نظام مقررات55ث 1001064201هدى سان  الشر

ق89م 1061194484هنادى بنت سليمان بن علي الفري    ح23 الشر

ي24
ق38م 1029123732نادية عيضه بن أحمد الثبين  الشر

يفة دمحم بردي المالكي25 ق88م 1011692140شر الشر

ق92م 1019950219نوره عبدالحكيم حماد العمري26 الشر

ي27
ق41م 1008033589حنان جباره سليمان الجهن  الشر

وك بن دمحم الخزاعي28 ق115م 1030649774حليمه بنت مبر الشر

ق110م1042655819أمل دمحم سعيد أبو راس29 الشر

ي30 ق4م ت ق1020575062هند جميعان مرشود الحرنر الشر

اضية  بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج إدارة الفصول االفتر

ن     هـ1441 / 04  / 14 إىل يوم األربعاء   1441  / 04 /12من  يوم اإلثني 

ي المدربة / المقر 
ن
هيا السبيعي: مركز التدريب الثان



المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  

بنات / الشؤون التعليمية 

إدارة التدريب واالبتعاث

ي اسم المعلمة م
المكتب التابعة له اسم المدرسةرقم السجل المدن 

ي1
الجنوب  نظام مقرارات9اث 1000178770هنيه احمد عواض الجدعان 

فت احمد حسير  كداف2 الجنوب نظام مقررات3ث 1000764728مير

الجنوب2ث 1000552198زهره حسن سالم جراحي3

ي4
الجنوبمقررات  - 15ث 1000667111سلوى دمحم محمود الرابغ 

الجنوبمقررات  - 6ث 1000777183نادية علي دمحم الذيبان5

الجنوب1م 1000551505منال حسن احمد رزق6

الجنوب90م 1000206555عزيزة سعيد عل الشهري7

الجنوب3م 1000573368محاسن عمر دمحم فالته8

ي9
الجنوب13م 1001740008صلوح دمحم صالح عبيد هللا الجدعان 

الجنوب111م 1000785913ريم زهير علي الشهري10

الجنوب4م 1000631893هنادي عبدالمعير  حسير  األحمدي11

ي عمر سالم باقيس12
الجنوب7م 1000317493تهان 

الجنوب57م 1000784981نورة عبدهللا علي المالكي13

الجنوب76م 1000681260فوزية فواز دمحم العمري14

ي15
ة أحمد عواض الجدعان  الجنوب126م 1000178788منير

قنظام مقررات21ث 1000203370رويدا منصور جمعة العالوي16 الشر

ي17
بن دمحم الزهران  ق نظام مقررات43ث 1001404944صافيه بنت خض  الشر

ق89م 1002078036عزة غندر ابراهيم كدسه18 الشر

ي19
ق108ث 1001702933غاده احمد مبارك الزهران  الشر

ق  نظام مقررات68ث 1001371010هناء دمحم سعيد الغامدي20 الشر

ي21 ق91ث 1001978905عواطف غازي شليوي    ح العتيب  الشر

ي22
ق نظام مقررات31ث 1000281640صفيه بنت مقبل بن صويلح الجدعان  الشر

ق نظام مقرارات97ث 1000437663ناديه هشال عبدالعزيز الخريصي23 الشر

ي24
ه احمد سعيد الزهران  ق56ث 1000317543سمير الشر

ق38م 1001318995وفاء عبدهللا صالح ابو شنب25 الشر

ق92م 1002071676امنه مصطف  هادي العداوي26 الشر

ق41م1000747954هنا عبد الغفار الصادق القايدي27 الشر

ق115م1000702942أسماء سالم سلمي المشعلي28 الشر

ي29
ق24م1000215572حمديه بنت دمحم  بن بخيت الحبيشر الشر

ق110م1002044517امل محي الدين سليمان بني  30 الشر

ي المدربة / المقر 
 
نور الهدى الدرويش: مركز التدريب الثان

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تصميم الوسائط التعليمية المتعددة 

 هـ1441 / 04  / 15 إىل يوم الخميس   1441  / 04 /13من  يوم الثالثاء   


