
          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 - الثانوية الثانية والخمسون 1006171233هديل حمزة بن ماجد حكيم1

الشمال الثانوية الخامسة والستون بجدة نظام مقررات1006020828هال عبدهللا راشد البلوي2

الشمال الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1006428096مريم بنت خليل بن دمحم االحمدي3

ي مدخلي4 ون بجدة نظام مقررات1006525776آمنه دمحم عواج  الشمال الثانوية السابعة والعشر

الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1006188583ايمان جودي دمحم الطيب5

الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1006706715عبير علي سليم البلوي6

يف7 ي الشر
كان  الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1006186900امنة عبدالعزيز عل الي 

الشمال المتوسطة الثامنة و السبعون1006412686هنيدة دمحم سعد التميم8

يفة منصور حسن االحمري9 الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1006132037شر

الشمال المتوسطة الثمانون1006089179دينا احمد دمحم شمس10

ي11
الشمال المتوسطة الخامسة و الثمانون1006055949ايمان دمحم خنيفس الثقف 

الشمال المتوسطة الخامسة و الستون1006716987ريم عبدهللا دمحم المصلح12

ي13 الشمال المتوسطة الرابعة و التسعون1006254278خديجه ماثل عبدهللا العي  

الشمال المتوسطة السابعةعشر بعد المئة1006222085شيخه عمر دمحم ربيقان14

ي15
ي الجهن 

الشمال (نظام مقررات  )ثانوية الموهوبات 1006006645عبير عبدالرحمن أحمد العلون 

ي16
الوسطالثانوية التاسعة نظام مقرارات1000178770هنيه احمد عواض الجدعان 

ي17
الوسطمقررات - الثانوية الثالثة بعد المئة 1000178119فاطمة مران ساعد الجدعان 

ي18 ة مساعد سعد الحازمي الحرن  الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1000210813أمير

ي19
الوسطمقررات - الثانوية الثانية واالربعون 1000194173نوال بنت دمحم بن حسن الشمران 

ي20
الوسطمقررات - الثانوية الحادية والتسعون 1000215879نوف صالح عمر باحف 

ون نظام مقررات1000203370رويدا منصور جمعة العالوي21 الوسطالثانوية الحادية والعشر

الوسطمقررات - الثانوية الخامسة والسبعون 1000318020جوهرة معيتق عبد هللا الجحدلي22

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1000176162صالحة عبدهللا دمحم باعثمان23

ة 1000325603فرح عمر سعيد ابوزيد24 الوسطمقررات - الثانوية السابعة عشر

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1000176865فوزيه عمر سالم بادحدح25

ي26 الوسطالمتوسطة التاسعة و السبعون1000206621وفاء حامد عوده الحرن 

الوسطالمتوسطة التسعون1000206555عزيزة سعيد عل الشهري27

ي28 الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1000216539مشاعل عبدهللا دمحم الحرن 

ي29
ون1000215572حمديه بنت دمحم  بن بخيت الحبيشر الوسطالمتوسطة الرابعة و العشر

ي30
ة أحمد عواض الجدعان  ون بعد المئة1000178788منير الوسطالمتوسطة السادسة والعشر

اضية  بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج  إدارة الفصول االفتر

 هـ1441 / 03/ 03 إىل يوم الخميس 1441 / 03/ 01من  يوم  الثالثاء  

هيا السبيعي: 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 مقررات - الثانوية الحادية عشر بعد المائة 1009718170حنان بنت سالم بن حسن األسمري1

الشمال الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات1009672203رغداء سامي دمحم ابوغالب2

ي3
الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1009373976فوزية سعد دمحم القرن 

ي4
الشمال الثانوية الخامسة والستون بجدة نظام مقررات1009372226دمحميه دمحم سالم الشمران 

كي5
ون بجدة نظام مقررات1009396803عزه علي احمد التر الشمال الثانوية السابعة والعشر

الشمال الثانوية السادسة والثالثون نظام مقررات1009687177هناء احمد دمحم بادغيش6

الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1009503226جميلة  بنت دمحم بن عبدهللا الشهري7

ي8 الشمال المتوسطة الثامنة و السبعون1009488220نوره فالح عبد هللا الحرن 

الشمال المتوسطة الثانية عشر بعد المئة1009559806دينا جمال بن دمحم بن خليل باويان9

الشمال المتوسطة الثانية و الخمسون1009420660منيه حميد دمحم العمري10

ي مرزوق السهلي11
 
ون بعد المئة1009458017فوزية الف الشمال المتوسطة الحادي والعشر

ي12 ون1009582345نوره عويد رشيد العت   الشمال المتوسطة الحاديه و العشر

ي13
ون نظام مقرارات1028927182فاطمة مبارك عريمط العصالن  الشمال الثانوية الثالثة والعشر

الشمال (نظام مقررات  )ثانوية الموهوبات 1009572742جيهان يوسف صالح مطر14

الشمال متوسطة ثول1009511559نائلة سعد ضيف هللا الغامدي15

الوسطالثانوية الستون1005638794عواطف سلمان بن خيشان الشيحي16

ي17 الوسطالثانوية التاسعة والستون1003456090ساميه بنت احمد بن دمحم الحرن 

الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1003805536عهود عبدهللا محمود عالم18

الوسطالثانوية الثانية عشر1060877782صباح احمد علي الشهري19

الوسطالثانوية الثانية واالربعون1003368667لطفيه عبد هللا عبد الختر العمري20

ي21
الوسطالثانوية الخامسة والسبعون1043870391حنان نويفع حمد الرايقر

ي22
الوسطمقررات - الثانوية السابعة 1024420380احالم علي عبد هللا القرن 

ي23
الوسطالثانوية السادسة عشر1034194116نجالء علي حمد الثقق 

الوسطالثانوية المئة1033242361سحر بنت دمحم بن حسن الغامدي24

الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1003341789ريما سالم عمر باعظيم25

ي26
الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1020418032فاطمه سعيد بلقاسم الزهران 

ي27
الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1020803118حمدة سعيد دمحم العليان 

الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1003242805امل سعيد سالم باربود28

الوسطالمتوسطة السادسة و الثمانون1021715451نورة بنت عبد هللا بن حسن المالكي29

ي30
الوسطالمتوسطة الثالثة و التسعون1022084709هدى دمحم صالح سعد الجهن 

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب

 هـ1441 / 03 / 03 إىل يوم الخميس 1441 / 03/ 01من  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 

الشمال الثانوية االوىل بخليص نظام مقررات1010285425أسماء أحمد دمحمسعيد الصعيدي1

الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1009790161ناديه صالح جميل حج سيد لبان2

الشمال مقررات - الثانوية السابعة بعد المائة 1010122297صالحه علي دمحم االسمري3

ي4 ة1010289260عائشة مقيت قايت الحرن  الشمال الثانوية السابعة عشر

الشمال مقررات - الثانوية السابعة والخمسون 1010139309عليه احمد علي الشهري5

الشمال مقررات - الثانوية السادسة بعد المائة 1010097333سماح بنت عبدهللا احمد شاووش6

الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1010128765صفية حامد عبدالهادي المساوى7

الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1010248035عزة معاذ سنوسي ابو الجدايل8

وك علي برادعي9 ه مي  الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1009968932أمير

ي10 الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1009881986ليل حامد بن حميد المغرن 

ي11 الشمال المتوسطة السابعة واالربعون1009902972نجوى بنت سعيد بن فواز الحرن 

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن األوىل بخليص1010285417رمزيه احمد دمحم سعيد الصعيدي12

ي13
ي سعيد عتيق الجهن 

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثامنة1009818285تهان 

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثانية1009761154عليه علي سعيد العمري14

يفة علي بن دمحمسعيد الصعيدي15 الشمال متوسطة خليص الثانية1010376422شر

الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1002399507عبير ابراهيم احمد العلوي16

بجدة نظام مقررات1002820312من  فهد عبد الرحمن بن رحمه17 الوسطالثانوية الثالثة عشر

ي18
الوسطالثانوية الثانية والثالثون مقررات1002192498وفاء احمد علي الزهران 

ي19 الوسطالثانوية الحادية واالربعون1002940250نوال دمحم علي الحج 

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1002788956نجالء كمال سعيد الغامدي20

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1002797122خلود دمحم عبدهللا بافقيه21

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1002087201فوزيه سالم صالح بن لجزم22

الوسطالمتوسطة الخامسة واالربعون1002763702ماجدة ابراهيم احمد حديب23

ي يوسف جمال الدين24
الوسطالمتوسطة الخمسون1002414256هدى نجان 

الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1003044425منال عوض عباس مطير25

الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1002202065نشين دمحم امير  بخاري26

الوسطالمتوسطة السادسة و الستون1002050431امتثال اسماعيل سعد فلمبان27

ي28 الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن التاسعة1002358867عائشة علي بن طامي العمير

الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن الخامسة1001952645رويده بنت عواد بن دمحم شحات29

ة1002209813اشواق بنت علي بن أحمد شبيلي30 الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن العاشر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب

 هـ1441 / 03/ 03 إىل يوم الخميس  1441 / 03/ 01من  يوم الثالثاء  

امية 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 

الشمال الثانوية االوىل بخليص نظام مقررات1015991639سهام حامد احمد الصبحي1

الشمال الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1016281949محسنه دمحم ابو زيد المعبدي2

ة بعد المائة1016084913اسماء ملف  صامل السلىم3 الشمال الثانوية العاشر

ي4
ون1050580016أسيا نور دمحم يعقوب ويان  الشمال الثانوية التاسعة والعشر

ي5
ون نظام مقرارات1014248825امال شور عبدهللا حبشر الشمال الثانوية الثالثة والعشر

ي6
الشمال مقررات - الثانوية الثانية والخمسون 1007284753سمربنت حسي   حسن الحارن 

ي7 ان  الشمال مقررات - الثانوية الحادية عشر بعد المائة 1004185607االء أحمد صالح المي 

الشمال الثانوية الحادية والخمسون بجدة نظام مقررات1008746081وفاء عمر سعيد القثىمي8

ي9
 
ف الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1018546141عبي  جميل احمد صي 

يف10 ه حسي   دمحم الشر الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1005672710سمي 

ي11 الشمال مقررات - الثانوية الخامسة عشر بعد المائة 1007051533عبي  بنت دمحم بن سعيد الحرن 

الشمال الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1012603146سهام عبدهللا صالح الغامدي12

ي13
الشمال الثانوية الرابعة واالربعون1062252919ماجدة عناية هللا عطية هللا الصحف 

الشمال الثانوية السابعة والستون نظام مقررات1016685115حمدة أحمد سعيد الشهري14

الشمال مقررات - الثانوية السادسة والثمانون 1021894801سها دمحم سالم الغامدي15

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1044439162فضيله احمد دمحم بخاري16

ي17
الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1005634462مها جابر الحسي   الزهران 

يف18 الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1005672694مريم حسي   دمحم الشر

ي19 الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1009972538فائقة بركات مسلم الحرن 

بجدة نظام مقررات1010743183سميه دمحم خض  علي خصيفان20 الوسطالثانوية الثالثة عشر

الوسطالثانوية الخامسة والسبعون1010755799عزة أحمد دمحم الغامدي21

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1009650597تغريد بنت دمحم بن عيضه المالكي22

ي23 الوسطالثانوية المئة1009882174عفاف نزال صدعان العي  

ي24
الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1006532830نجمة سالم عايد الزهران 

الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1027466489وضحا بنت سند بن عفي   السلىمي25

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1004869200عبي  عبدالعزيز احمد سيت26

الوسطالثانوية السادسة عشر1024078113نوال راجح فائح البقىمي27

الوسطالمتوسطة االوىل بعد المئة1022304396نوره صغي  دمحم الغامدي28

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1083832780نوره بنت سليمان بن دمحم الحمدان29

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1044439162فضيله احمد دمحم بخاري30

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

 هـ1441 / 03/ 03 إىل يوم  الخميس 1441 / 03 / 01من  يوم الثالثاء 

آمال األحمدي: 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
الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1009335892عبير عبداللة سليمان المزين 

ي2
الشمال مقررات - الثانوية الحادية عشر بعد المائة 1000523843هويدا دمحم يوسف قمصان 

كي3
الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1009396811فاطمة علي احمد الير

الشمال الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات1000650653خديجة عمر علي بانقيطة4

الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1000552487لينا عبدهللا صالح بابكير5

ي6
الشمال الثانوية الخامسة والستون بجدة نظام مقررات1000641132ايمان حمدان عواد الجهن 

الشمال مقررات - الثانوية السادسة بعد المائة 1000642080منال يوسف دمحم لنجاوي7

ي8
الشمال الثانوية السادسة والثالثون نظام مقررات1000281624مريم مقبل صويلح الجدعان 

الشمال المتوسطة التاسعة بعد المئة1000701407مرفت ابراهيم دمحم سالوي9

يف10 ي الشر
كانر الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1000255610ابتسام فيصل علي الير

الشمال المتوسطة الثمانون1000428340مريم بنت اديب مصطف  يوسف11

ون1000356350ميادة احمد عبد الجواد نوح12 الشمال المتوسطة الحاديه و العشر

ي13  عواد رشدان الحرنر
الشمال المتوسطة الرابعة و التسعون1000322295من 

ي14
الشمال المتوسطة الستون1000594968ايمان مخضور كليب الجدعان 

ي15
الشمال متوسطة ذهبان1000477453سعاد مديخل دخيل هللا الجدعان 

ي16
الوسطالمتوسطة الرابعة و الثمانون1018787059نوال بنت احمد بن عمر الدين 

الوسطالثانوية التاسعة والستون1039819097نشين عبدالقادر صديق المكاوي17

الوسطالثانوية التاسعة بعد المائة1039983620نوره عثمان معيض الزهران 18

الوسطالثانوية المئة1040104406ناديه دمحم صالح الحازمي19

ي20
الوسطالثانوية السادسة عشر1043221538صالحة موىس آل سعد القرن 

ي21
يفه غرم هللا حسن الزهران  الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن التاسعة1044107348شر

ة1044680385اسماء بنت عبدهللا بن سعيد الغامدي22 الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن العاشر

الوسطالثانوية الثانية والثالثون مقررات1044861928حصه بنت سعود بن دمحم السبيعي23

الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1005122047إيمان عبدالحكيم طالب عبيدهللا24

الوسطمقررات - الثانوية السابعة 1046150726نجالء علي عبد الملك بخش25

الوسطالثانوية الستون1036002838نوال بنت عبدهللا بن دمحم العمري26

ي27
الوسطالمتوسطة الحادية عشر1014260697نوال علي دمحم الزهران 

بجدة نظام مقررات1017480912عبير صالح احمد باكدم28 الوسطالثانوية الثالثة عشر

الوسطالمتوسطة الثالثة و التسعون1019847910فوزية غرم هللا زياد الغامدي29

الوسطالثانوية الثالثة والخمسون1026949451سجر سعد سعيد الغامدي30

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

 هـ1441 / 03/ 09 إىل يوم  األربعاء 1441 / 03/ 07من  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 

الشمال الثانوية االوىل بخليص نظام مقررات1103860811لطيفة حضيض صالح البالدي1

ون نظام مقرارات1008260323حصة علي إبراهيم الغامدي2 الشمال الثانوية الثالثة والعشر

ي3
الشمال الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1000523397ليل بنت أحمد علي الثبيت 

الشمال مقررات - الثانوية الثانية والخمسون 1007258898فاطمه علي حسن حدادي4

ي5 الشمال الثانوية الحادية والخمسون بجدة نظام مقررات1014081564اكرام دمحم موىس الصلهت 

ي6
الشمال مقررات - الثانوية الخامسة عشر بعد المائة 1046832158نوال عبدهللا ابن سعد القرن 

الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1017757764بسمه عبد الرحيم عبدالوكيل الشيخ7

الشمال المتوسطة التاسعة و السبعون1068838950زمزم احمد دمحم عقيلي8

الشمال المتوسطة الثالثة و الثالثون1012278378اشواق حسن احمد العمودى9

الشمال المتوسطة الثانية عشر بعد المئة1015558131انعام بنت احمد بن مسفر الغامدي10

الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1012694897ناريمان سليمان علي البوىسر11

الشمال المتوسطة الثانية و الثمانون1018958973هاله بنت عتيق بن حميد السلمي12

الشمال المتوسطة الثانية و الخمسون1063208373علوة مبارك بريك المولد13

الشمال المتوسطة الثمانون1012776447ايمان مسعد عريفج الحازمي14

ي15 ون بعد المئة1004959217عائشه عبد الرحمن بطيحان الحرن  الشمال المتوسطة الحادي والعشر

ي16
الوسطالمتوسطة السادسة و الثمانون1008846873أمل يحي احمد الحمران 

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1008716290هيفاء مصطف  طه خليفه17

ي18 الوسطالمتوسطة الثانية و الستون1008733360نجالء مصطف  حسير  عسير

الوسطالمتوسطة السادسة و الستون1008744144حنان سالم عبدهللا جروان19

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1008866293هنادي احمد عبد الكريم رشيدي20

الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1008887612فطيمه براهيم عثمان الجاهلي21

ان الغامدي22 الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1008941484عزه صالح خض 

الوسطالمتوسطة االوىل بعد المئة1008960930حنان بنت حيدر مسفر العمري23

بجدة نظام مقررات1009011147حنان بنت سلمان بن جي  الصبحي24 الوسطالثانوية الثالثة عشر

ون1009086750ريم زارع غيث الردادي25 الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1009199264عزيزة علي احمد العمري26

الوسطالمتوسطة الخمسون1009225200ايمان عبد المعطي علي الردادي27

ي28
ف بن دخيل هللا الحارن  الوسطالمتوسطة التاسعة و التسعون1009348572دالل بنت شر

الوسطالثانوية الثانية والثالثون مقررات1009482025بدرية سعود سالمة الصبحي29

ون1009482058ندى سعود سالمه الصبح30 الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تصميم الوسائط التعليمية المتعددة  

ن    هـ1441 / 03/ 09 إىل يوم  األربعاء 1441 / 03/ 07من  يوم االثني 

نور الهدى الدرويش: 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 الشمال مقررات - الثانوية الثانية والخمسون 1010610077حنان سعود شاكر المطير

الشمال الثانوية الحادية والخمسون بجدة نظام مقررات1010584124ماحيه احمد عبدهللا العمري2

ي3 الشمال الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1011106851ابتسام منصور بن سعيد عسير

ي4
ة بعد المائة1010919205تغريد احمد عبدهللا العمار الزهران  الشمال الثانوية العاشر

ي شاكر عمران الشيخ5
الشمال المتوسطة الثانية عشر بعد المئة1011417316أمان 

الشمال المتوسطة الثمانون1011532627بديعه ضيف هللا احمد األحمري6

الشمال المتوسطة الخامسة و الثمانون1010983888هيفاء عبدهللا جابر السلمي7

ي8
ه سلمان عىل الجهن  ون1011751995امير الشمال الثانوية العشر

الشمال المتوسطة الرابعة و التسعون1011224233أسماء حسن حميد القريقري9

الشمال المتوسطة الرابعة و الثالثون1010957403دالل عبد هللا شغيان المسيمير10

الشمال المتوسطة السابعة و السبعون1011425525ساره سعيد ابن عىلي العامري11

يفه زاهر عىلي الشهري12 الشمال المتوسطة السابعةعشر بعد المئة1011304134شر

يف13 الشمال المتوسطة السادسة عشر بعد المئة1010913828ساميه هالل سويلم الشر

الشمال متوسطة خليص األوىل1010750972فاطمه حسير  احمد الصعيدي14

ي15
الشمال متوسطة ذهبان1011535711مرفت ضيف هللا رجاء هللا العصالن 

ي16 الوسطالمتوسطة الثالثة و الستون1000440311اري    ج خليل ياسير  بريج 

الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1000449759العنود عبدالعزيز يجي الهوساوي17

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1000507812نايله دمحم راشد الردادي18

ي19 الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1000537371ساميه خليل ابراهيم الحرن 

الوسطالمتوسطة السادسة و الستون1000539526العنود عىل دمحم الشهري20

الوسطالثانوية الثانية والثالثون مقررات1000544476صباح بنت سعيد بن عىلي الغامدي21

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1000583862عائشه يجي عىلي شامي22

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1000585115ساره مبارك سالم عشميل23

ون1000603801راويه حسن عىلي الغامدي24 الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1000975258لم عبدالعزيز عمر جعفر25

ي26
الوسطالمتوسطة الخمسون1000655165هيفاء إبراهيم عبدالرحمن الجهن 

الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1001005220من  أحمد إبراهيم الغامدي27

ي28
الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1001226214منال حسير  عباس السيلمان 

الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1001658614نعيمه ابراهيم عباس الشاعري29

ي30
 
الوسطالثانوية المئة1001422540بدرية مصلح سمران العوف

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب

 هـ1441 / 03 / 10 إىل يوم الخميس 1441 / 03/ 08من  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
الشمال الثانوية التاسعة والتسعون نظام مقررات1016969931ثمراء سعيد عبد هللا الشهران 

ي2
ون1050580016أسيا نور دمحم يعقوب ويان  الشمال الثانوية التاسعة والعشر

الشمال الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1006641425فائقه علي ابو طالب بكاري3

الشمال مقررات - الثانوية الحادية عشر بعد المائة 1000861797رقية جابر دمحم االحمدي4

ي5
الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1002656872سلطانة علي عبدهللا القحطان 

الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1004498687نهال عبدهللا بن عبدالرحمن  المقبل6

الشمال مقررات - الثانوية الرابعة واالربعون 1008147819ناديه سالم دمحم علي الزائدي7

ي8
ة1020669428سهام علي احمد الشمران  الشمال الثانوية السابعة عشر

ي9
الشمال مقررات - الثانوية السابعة والخمسون 1004897433لؤلؤة إبراهيم حامد الجهن 

ي بنت عزيز سعدي الهذلي10
الشمال المتوسطة التاسعة بعد المئة1012802664موض 

الشمال المتوسطة التاسعة و السبعون1005295009فايزة دمحم علي عقيل11

ي12
الشمال المتوسطة الثالثة و الثالثون1003249438عبير احمد علي الثقف 

الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1039290596صالحة بنت سعد ابن عبدهللا الغامدي13

ون بعد المئة1020732788زينب احمد سعد الغامدي14 الشمال المتوسطة الثالثة والعشر

الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1018129849وفاء حامد حمدان الجمال15

ون1006660136سميه بنت دمحم بن يوسف فضل الهي16 الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1006688541عزيزة عبدهللا حمد البالدي17

بجدة نظام مقررات1006706673نوير بنت موىس بن فطيس النفيعي18 الوسطالثانوية الثالثة عشر

الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن التاسعة1006710451ثريا عبدهللا عبدالواحد المكي19

ي20
الوسطالمتوسطة الثالثون1006777120إبتسام حاكم حضور البلوىسر

ي21
الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1006936387جميلة عمار عمير العويض 

ي22 وك مبارك البشر الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1007011545سلوى مير

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1007139064دالل سالم عيدروس البار23

الوسطالمتوسطة الحادية عشر1007157769مها دمحم سعد الطاسان24

ي25
ه سعد صالح الشمران  الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1007260944منير

الوسطالمتوسطة الرابعة و الثمانون1007299009ابتسام عبد العزيز عبدهللا البادي26

الوسطالمتوسطة االول بعد المئة1007647801نجود عبد هللا احمد النفيعي27

ي28
الوسطالثانوية التاسعة بعد المائة1007412321فريده دمحم علي السليمان 

ي29
الوسطالمتوسطة الخمسون1007690074فايزة حسن أحمد حسن القرىسر

ون بعد المئة1007703463نجالء بنت دمحم بن حسير  الشهري30 الوسطالمتوسطة السابعة والعشر

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

 هـ1441 / 03/ 10 إىل يوم  الخميس 1441 / 03/ 08من  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
ة غرم هللا علي جمعان الحارن  ون نظام مقرارات1007396573سمير الشمال الثانوية الثالثة والعشر

الشمال الثانوية الحادية والخمسون بجدة نظام مقررات1007049404فوزيه احمد سعيد بالخض 2

ي3 ي المطير
الشمال الثانوية الخامسة عشر بعد المائة1007286113دالل عوض راض 

الشمال الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات1010423331عبير دمحم عثمان السنتلي4

الشمال مقررات - الثانوية السابعة بعد المائة 1007222613نادية عبد القادر صادق عفش5

ي6
 
الشمال الثانوية السابعة والستون نظام مقررات1007309287رويده دمحم سالم العوف

الشمال مقررات - الثانوية السادسة بعد المائة 1007201328هاله صالح ابراهيم الطاسان7

ه عايد ظوي  هر المغامسي8 ة بعد المائة1007006669سمير الشمال الثانوية العاشر

ي9
الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1007023623فاطمة فواز فوزان الجدعان 

الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1007023607نور فواز فوزان الجدعان 10

ي11
الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1010444394عزه بنت مدري عوض الثقف 

يف12 الشمال ثانوية تحفيظ القرآن الثانية1010455697هند عل مهدى دياب الهجاري الشر

ي13
الشمال المتوسطة الثمانون1007182692فوزية سعد عبد هللا القرن 

الشمال مقررات - ثانوية ثول 1006814394خلود سالم محسن الشلوي14

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الحادية عشر1006947707الهام دمحم عبدالرحمن غازي15

الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1000449759العنود عبدالعزيز يحي الهوساوي16

بجدة نظام مقررات1000340438ماجده زكريا يحير خوجه17 الوسطالثانوية الثالثة عشر

ون نظام مقرارات1000382216سحر عمر دمحم بادمحم18 الوسطالثانوية الثالثة والعشر

ي19
الوسطالثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1000523397ليل بنت أحمد علي الثبيي 

الوسطمقررات - الثانوية الحادية واالربعون 1000488336فاطمه أحمد دمحم بامعروف20

الوسطالثانوية الخامسة والخمسون بجدة نظام مقررات1000470136وداد ذياب دمحم الحازمي21

الوسطمقررات - الثانوية الرابعة و الثالثون 1000352557رانيا بنت أسعد بن دمحم أبو عوف22

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1000382828حنان احمد عبود غبار23

الوسطالثانوية السابعة والتسعون نظام مقرارات1000437663ناديه هشال عبدالعزيز الخريصي24

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1000507812نايله دمحم راشد الردادي25

ي26 الوسطالمتوسطة الثالثة و الستون1000440311اري    ج خليل ياسير  بريح 

الوسطالمتوسطة الثمانون1000428340مريم بنت اديب مصطف  يوسف27

ون1000356350ميادة احمد عبد الجواد نوح28 الوسطالمتوسطة الحاديه و العشر

الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1000338747نوره علي دمحم الشهري29

ي30
الوسطمتوسطة ذهبان1000477453سعاد مديخل دخيل هللا الجدعان 

اضية  بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج  إدارة الفصول االفتر

 هـ1441 / 03/ 10 إىل يوم  الخميس 1441 / 03/ 08من  يوم الثالثاء  

هيا السبيعي : 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 مقررات  )ثانوية الموهوبات 1006068199ربا جمال دمحم نصار1

ي2 الشمال الثانوية االوىل بخليص نظام مقررات1010034880امل مطلق عمر المغرن 

 محسن الحازمي3
الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثامنة1008094094حنان عبدالمعي  

الشمال المتوسطة الرابعة و التسعون1013424666حنان عوض هللا عوض السفري4

ي5
بن منصور الجدعان  الشمال ثانوية ذهبان1012047955خياربنت نصي 

ي6 الشمال المتوسطة السابعة واالربعون1052040118شاديه هدى بن سمي  المطي 

الشمال المتوسطة الخامسة و الثمانون1016094490فوزية دخيل هللا عبد الخالق الغامدي7

الشمال المتوسطة الثانية و الخمسون1013504871مشاعل أحمد صالح بايزيد8

ي9
الشمال متوسطة ثول1087747927حسناء براك بريك الجهن 

ي10
 
الشمال المتوسطة الثامنة و السبعون1033148634من  دمحم سالم العوف

ون1019494762مها دمحم حسن الردادي11 الشمال الثانوية التاسعة والعشر

الشمال مقررات - الثانوية السادسة والثمانون 1017220680مها نارص احمد باسلوم12

ون بعد المئة1004642854نشين دمحم احمد حرازي13 الشمال المتوسطة الحادي والعشر

الشمال المتوسطة السابعة و الخمسون1022896938نور الهدى عبدهللا سعيد مليباري14

الوسطالمتوسطة السابعة عشر1014478406افراح احمد عبيد باعبدهللا15

الوسطمقررات - الثانوية الخامسة والسبعون 1045783154العنود عبدالفتاح عبدالعزيز الخياط16

الوسطالمتوسطة السادسة و الستون1000539526العنود عىل دمحم الشهري17

يف18 ة هجار عبد هللا الشر ون بعد المئة1020334148امي  الوسطالمتوسطة السابعة والعشر

الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1035563749حنان معمر عمي  السلمي19

الوسطالمتوسطة االوىل1000551505منال حسن احمد رزق20

ي21
الوسطالثانوية التاسعة والستون1045873815عزة امبارك سالم الزهران 

الوسطالمتوسطة الثالثون1011291042عزيزة سعد عبدهللا العمري22

الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1050929692علياء عىلي مبارك الغامدي23

الوسطالمتوسطة الثالثة1000573368محاسن عمر دمحم فالته24

الوسطالمتوسطة السابعة و الثالثون1044422507ليىل بنت صالح بن دمحم الغامدي25

ي26 ون1032918524نادية بنت دمحم بن قاسم عسي  الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

ي27
 
الوسطالمتوسطة الرابعة بعد المئة1045721790نعيمة بنت بريك بن مطلق العوف

ي28 الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1034313310نوره زيد عطية هللا الحرن 

ي29
الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1066472794وفاء أحمد سالم يمان 

ي30 الوسطالمتوسطة الخامسة و التسعون1010795886وفاء معوض عطية هللا الحرن 

اضية  بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج  إدارة الفصول االفتر

ن   هـ1441 / 03/ 09 إىل يوم االربعاء  1441 / 03/ 07من  يوم  االثني 

ي: مركز التدريب األول المدربة  / المقر  عائشة عست 



          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 - الثانوية الثانية والخمسون 1000957488رقيه بنت دمحم بن عبدالرحمن المقبل1

ي2
الشمال مقررات - الثانوية الرابعة واالربعون 1001086170سعيده حسن بسيس الزهران 

ي3
ة عايض ظافر القحطان  الشمال مقررات - الثانوية السابعة بعد المائة 1000913036سمير

ي4 الشمال مقررات - الثانوية السابعة والخمسون 1001147998نوف بنت دمحم حسن غريب 

الشمال المتوسطة التاسعة و السبعون1001007960سارة احمد دمحم خواجة5

ي6 الشمال المتوسطة الثالثة و الثالثون1000864296انهار دمحم سليم البحير

الشمال المتوسطة الثامنة و السبعون1001044468عزة دمحم ياسير  شافعي7

الشمال مقررات - ثانوية ثول 1001301314زينب سعيد طالب البطاطي8

ي9
ي عباس اسكندران 

الشمال المتوسطة الثانية عشر بعد المئة1000782373أجفان دمحم حق 

الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1001144185فوزيه عبدهللا احمد مقاس10

ي11
الشمال المتوسطة الحادية و التسعون1000827822علياء عمر محسن بلخ 

الشمال المتوسطة السابعة و الخمسون1000784981نورة عبدهللا علي المالكي12

ي13 فت بنت حسن بن حسير  دعوج  الشمال المتوسطة الستون1000834190مير

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

ي15
الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثانية1000887024حصه معيض عطيه بن خلف هللا الحارن 

ة بنت عبد العزيز عايض ال ثقفان16 الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1013951577منير

الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1019953452عائشة عبدهللا عطية الغامدي17

الوسطالمتوسطة التاسعة و التسعون1020025043فوزيه بنت غرم هللا بن مسفر الغامدي18

ي19
الوسطالمتوسطة الحادية عشر1020034193سلوى أحمد دمحم العريشر

الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1012952881فاطمه عبد المحسن حسان المحمدي20

ي21
الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن الخامسة1020123269أمل بنت عبده بن دمحم اليمان 

الوسطالمتوسطة الخمسون1013515752اسماء خليفة عبدالرحمن الصقيه22

ي23
الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1013131980نوال احمد صالح الزهران 

ة بجدة نظام مقررات1020473664رحمه بنت علي بن راجح الزبيدي24 الوسطالثانوية العاشر

ي25
الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1021485105بدور عمير عبدالرزاق القرن 

وك المولد26 الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1013419187عهود دمحم نور مي 

ي27 بجدة نظام مقررات1013507791ناديه دمحم علي عيد السمير الوسطالثانوية الثالثة عشر

الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1013567076منال سعيد مفوز الرحيلي28

ي29
يفة بنت حسن بن يحبر القحطان  الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن الخامسة1013667454شر

الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1013860257زينب احمد دمحم المليص الغامدي30

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

 هـ1441 / 03/ 10 إىل يوم الخميس 1441 / 03/ 08من  يوم الثالثاء  

آمال األحمدي : 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 الثانوية التاسعة والتسعون نظام مقررات1001800059أمل عبد هللا مبارك عشميل1

الشمال الثانوية الخامسة والستون بجدة نظام مقررات1001559317ابتسام عبدالرحيم عبدالوهاب قطب2

ي3
الشمال الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1001496882رويده صالح احمد السليمان 

ي4
ة غرم هللا علي جمعان الحارن  ون نظام مقرارات1007396573سمير الشمال الثانوية الثالثة والعشر

ي5
الشمال الثانوية السابعة والستون نظام مقررات1001409570ربا دمحم حسن براشر

الشمال مقررات - الثانوية السادسة والثمانون 1001768314اري    ج دمحم عبدالقادر سليمان بشناق6

ون بجدة نظام مقررات1002095691هدى بنت عطيه علي راجحي7 الشمال الثانوية السابعة والعشر

الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1001663010تغريد عبدهللا علي الغامدي8

ي9  الحرن 
الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1001913324نورة دمحم خض 

الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1001824729نادية قاسم صالح قاسم10

الشمال المتوسطة السابعة و السبعون1009503218عزيزة دمحم عبدهللا الشهري11

ي الشيحي12
 
ون بعد المئة1001863800عفاف سعد بن الف الشمال المتوسطة الحادي والعشر

ي13
الشمال المتوسطة السادسة عشر بعد المئة1001785243فاطمه احمد عليثه الجهن 

ي14
الشمال متوسطة الموهوبات1001325735سوزان سليم حمدان السنان 

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الحادية عشر1001507365رجاء عبدالحي عبدهللا قارئ15

الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1014612400إيمان مهدي دمحم الشهري16

ون بعد المئة1014617300سىه سعود عبد العزيز الحجام17 الوسطالمتوسطة السابعة والعشر

ي18
الوسطالمتوسطة السابعة و الثالثون1014745671زينة عبدهللا عبدالرحمن الزيدان 

ي19 الوسطمقررات - ثانوية تحفيظ القرآن الثالثة 1014864993وداد محبوب عبدالرحمن عسير

ي20
الوسطالمتوسطة الثالثون1014875700عيشه دمحم علي داشر

الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1014884074فاطمة عبدهللا احمد الغامدي21

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1015212358سلوى نارص دمحم اليامي22

الوسطالثانوية الخامسة والسبعون1015066440أسماء عوض بن سالمير  مخاشن23

الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1015149121رباب صالح سعيد الغامدي24

ية دمحم سعد الغامدي25 الوسطالمتوسطة الثانية و الستون1015243338خير

الوسطالمتوسطة السابعة عشر1015318296إنتصار دمحم أحمد الغامدي26

الوسطالمتوسطة السادسة و الثمانون1015415480سارة فهد سيبان السلمي27

ي28
الوسطالمتوسطة االوىل بعد المئة1015680372عاليه معتوق شتيان الجهن 

ي29
الوسطالمتوسطة الخامسة واالربعون1015896341نوره علي بن يحي الزهران 

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1015988437سامية عابد عبدهللا زقزوق30

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

 هـ1441 / 03/ 10 إىل يوم الخميس 1441 / 03/ 08من  يوم الثالثاء  

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 

ي1
الشمال الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1008556613عواطف عايد حمدان الجهن 

الشمال مقررات - الثانوية الخامسة عشر بعد المائة 1008473488إيمان سالم صالح غالب2

الشمال مقررات - الثانوية الرابعة واالربعون 1008009746إيمان دمحم صالح موصلي3

الشمال الثانوية السابعة والستون نظام مقررات1011755988تغريد عبد الحميد حميدان الجحدلي4

الشمال المتوسطة التاسعة بعد المئة1016519827ابتسام غريب عبد الرحيم ضيف هللا5

ي6 ان  الشمال المتوسطة الثالثة و الثالثون1010840708انتصار سالم عوض المير

ي7
ون بعد المئة1008663336أمينه دمحم يحنر ال خليل الشيخ  الشمال المتوسطة الثالثة والعشر

ي8 الشمال المتوسطة الثمانون1008256370مىه بنت علي بن هجاري الحرن 

ي9
الشمال المتوسطة الحادية و الخمسون1010832689زهيه هادي دمحم الشهران 

ي10 ي الحرن  الشمال المتوسطة الخامسة و الستون1009605591عفاف مصلح بويخت اللهين 

ي القايدي11
 
الشمال المتوسطة الستون1009017599نجالء حمد الف

يف12 الشمال ثانوية تحفيظ القرآن الثانية1010455697هند عل مهدى دياب الهجاري الشر

ي13
الشمال مقررات - ثانوية ثول 1011875067نوال عبدهللا عبدالرحمن الشمران 

الشمال متوسطة الموهوبات1011639414هند عمر عبده رفيع14

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الحادية عشر1008509877هيفاء ظافر صالح العمري15

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1004343081عزه علي سعيد الغامدي16

الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1004345516امل علي راجح حسير  البقمي17

ي عبدالعزيز حمود المطوع18
الوسطالمتوسطة الثانية و الستون1004494868تهان 

الوسطالمتوسطة السابعة و الثالثون1004566483فاطمة أحمد يخ المحمادي19

الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1004263578حنان سليمان ابراهيم قنوي20

ي21
ه علي صدقه الجهن  ون1004311336منير الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1004616023ياسمير  دمحم علي الشهري22

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1004616056عبير دمحم عل الشهري23

ة1004634729نورة عبدهللا مسفر الغامدي24 الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن العاشر

الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1004667539صالحه دمحم خلوفة األحمري25

الوسطالمتوسطة الحادية عشر1004680466مريم عبدالرحمن صالح الثنيان26

اوي27 ة بنت عتيق بن دمحم الي   الوسطمقررات - ثانوية تحفيظ القرآن الثالثة 1005541121منير

ون1004902779لطيفة بنت عبد الرشيد بن احمد بخاري28 الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

ي29
الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1004890602نرجس عبدهللا عبدالرحمن الشهران 

الوسطالمتوسطة الثالثة و الستون1004943500فاطمة بنت بخيت عبدهللا المالكي30

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب

 هـ1441 / 03/ 17 إىل يوم الخميس  1441 / 03 / 15من  يوم الثالثاء 

امية 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
الشمال المتوسطة الرابعة و التسعون1000528594نوال حسي   محسن الثقف 

الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1015997974عفاف حامد دمحم الحازمي2

الشمال المتوسطة الرابعة و الثالثون1053752331حنان عابد عبدهللا الصقي 3

الشمال المتوسطة السابعة و السبعون1041369511عواطف سعد علي الغامدي4

ي5
الشمال المتوسطة السابعةعشر بعد المئة1002796959علياء دمحم احمد الزهران 

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثامنة1046371900انعام حمدي حمود الصاعدي6

الشمال متوسطة ثول1011971783امل حجاج عبد هللا الشيخ7

الشمال المتوسطة السابعة و الخمسون1016339309حنان علي احمد الغامدي8

الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1011080908رفيعه عبدهللا حنش الغامدي9

ي10
الشمال المتوسطة التاسعة و السبعون1022411407فاطمة فايز دمحم الشهران 

ي11
الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1030409716آمنة دمحم هادي زبان 

ة عبدهللا بن سعود  المبخوت12 الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1013030448مني 

ي13
يفة بنت عبد الرحيم بن عطية الزهران  الشمال المتوسطة السابعة واالربعون1037167630شر

الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1004766307هناء دمحم صالح عايد االحمدي14

الشمال المتوسطة الثانية عشر بعد المئة1004542914سلوى دمحم عبدهللا المحمادي15

ي16 الوسطالمتوسطة االوىل بعد المئة1062860422هند عبدهللا عبيدهللا الشعيب 

الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1006001166هيفاء بنت حسن بن سعيد مشاط17

ي18 الوسطالمتوسطة السابعة عشر1001002714منال بنت سعد بن جابر الشني 

الوسطالمتوسطة الخامسة واالربعون1005315831حنان بنت مصلح بن عبد هللا األحمدي19

ي20
الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1005369333هاجربنت طه بن دمحم حسي   الجهب 

الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1010426573رابحة بنت دمحم يحي االهدل21

الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1021493141اري    ج دمحم سعيد آل عامر22

ي23
الوسطالمتوسطة الحادية عشر1009703644نوال حامد حميد القرشر

ي24
الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1010457578منال سعد عوض الزهران 

ي25 الوسطالمتوسطة الخامسة واالربعون1010251757مريم علي عطاهللا الحرن 

ي26 الوسطالمتوسطة الخمسون1009902956اري    ج سعيد فواز الحرن 

الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1009589159هيفاء سلمان مشيوط الجعيد27

ة عبد هللا فرج الغامدي28 الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1010529780سمي 

الوسطمقررات - ثانوية تحفيظ القرآن الثالثة 1010095576أمل نارص علي السنيدي29

ي30 ة1009976547فوزية عبدهللا عبدالخالق عسي  الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن العاشر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تصميم الوسائط التعليمية المتعددة  

 هـ1441 / 03/ 17 إىل يوم  الخميس 1441 / 03/ 15من  يوم الثالثاء  

نور الهدى الدرويش: 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 الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1003512959ازدهار منصور عمر حجازي1

الشمال الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1025013382اري    ج عبدالوهاب علي الحكمي2

ي3 الشمال مقررات - الثانوية الرابعة واالربعون 1019641628فائده مناحي سليم المطير

ي4
الشمال مقررات - الثانوية السابعة بعد المائة 1007430067فايزة دخيل هللا مسعود الحارن 

ي5
ة1027602653دالل رسور عبدهللا البلوش  الشمال الثانوية السابعة عش 

ي6 الشمال مقررات - الثانوية السابعة والخمسون 1014223976عواطف حميد حمود الحرن 

ون بجدة نظام مقررات1005924566نجاة عوض حسن القيمان7 الشمال الثانوية السابعة والعش 

ي8 الشمال مقررات - الثانوية السادسة بعد المائة 1019766763هدى سليم حمدان الشطير

الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1013652282ابتسام دمحم عطية هللا الشيخ9

ي10
الشمال المتوسطة الثانية و الخمسون1003178066حياة دمحم صالح الزهران 

الشمال المتوسطة الثانية و الثمانون1025822139عبير عبدهللا دمحم الرفاعي11

ي12 الشمال المتوسطة الثمانون1017338698وفاء دمحم رديف الحرن 

ون بعد المئة1016428060خديجة مخضور عثمان الجغثمي13 الشمال المتوسطة الحادي والعش 

ي14 الشمال المتوسطة الحادية و التسعون1016688762نجالء حمود سماح الحرن 

ي15 ون1038558282نجود حامد حمد اللهيب  الشمال المتوسطة الحاديه و العش 

الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1010760823آيات يحبر دمحم زكري16

ي17
ه سلمان سلطان الحارن  الوسطالمتوسطة الثامنة عش 1010769931سمير

الوسطالمتوسطة التاسعة و التسعون1010781662مرزوقه بنت صويلح بن صالح الصبحي18

الوسطالثانوية التاسعة والستون1021546120غزيل احمد دمحم الغامدي19

الوسطالمتوسطة الثالثون1010830410فوزيه جمعان عبدهللا المالكي20

ي21
 
الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1010837019امل فهد عبدالملك الطويرق

الوسطالمتوسطة الرابعة و الثمانون1010936936حنان سعيد مسعود االحمدي22

ي23
الوسطالمتوسطة السابعة و الثالثون1010948535نجالء سعيد سالم الجهب 

ي24 الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1011234711حنان يحي عابد الحرن 

ي25 الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1011273735ميساء دمحم جموعي عبدالحفيظ المغرن 

ي26
الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1011313416رئيسه سعيد حمود الحارن 

الوسطالثانوية الثانية والثالثون مقررات1002791505فايزه دمحم مسعد المعبدي27

ي28
الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1011334792نجوى احمد حميد الصحف 

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1004869200عبير عبدالعزيز احمد سيت29

الوسطمقررات - الثانوية السابعة 1011676911دانيه صالح عباس شتيوي30

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تصميم الوسائط التعليمية المتعددة  

 هـ1441 / 03 / 17 إىل يوم الخميس 1441 / 03/ 15من  يوم  الثالثاء 

ي: مركز التدريب األول المدربة / المقر  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 

ي1 ون نظام مقرارات1002324026امينه مساعد سعد الشنبر الشمال الثانوية الثالثة والعشر

ي2
الشمال مقررات - الثانوية الثانية والخمسون 1002215000نىه دمحم عبدالحفيظ قاض 

الشمال الثانوية الحادية والخمسون بجدة نظام مقررات1002222352غامية مبارك سعيد العبيدي3

 شاذلي احمد4
الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1002363990عببر حسير 

ي5 الشمال الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1002430898هدى بنت عبد المعطي بن عمر الحرنر

الشمال مقررات - الثانوية السابعة بعد المائة 1002728325مرام صالح سليمان الحميدان6

الشمال الثانوية السابعة والستون نظام مقررات1002317053الهام بنت دمحم بن صدقة رواس7

الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1002441838فريدة دمحم بريك ابو العال8

الشمال المتوسطة الثالثة و الثالثون1002262044نرجس سالم سالمه الرحيلي9

ون بعد المئة1002451399صفيه احمد عاقل المالكي10 الشمال المتوسطة الثالثة والعشر

الشمال المتوسطة الثانية عشر بعد المئة1002224663نجالء عابد دمحم المرصي11

الشمال المتوسطة الثانية و الثمانون1002204269جواهر عطية هللا عبدالرزاق السلمي12

الشمال المتوسطة السابعةعشر بعد المئة1002538377كوثر عبدالرحمن عبدالقادر السكتاوي13

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثامنة1002634291أشواق سعيد حسن الغامدي14

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثانية1002285177عببر عبدهللا سعيد الغامدي15

الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1017535442نوال دمحم احمد الغامدي16

ان احمد الغامدي17 الوسطالمتوسطة الثانية و الستون1017639632حنان خرص 

الوسطالمتوسطة السابعة عشر1017830397هيفاء بنت دمحم بن عبد الرحمن عبده18

الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1017840867سلوى رساج عبدهللا الغامدي19

الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1017883776ريم فري    ج عوده البلوي20

ي عبدالرحمن سعيد الغامدي21
الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1017897966امان 

الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن الخامسة1017920438ندى بنت مسفر بن دمحم الغامدي22

ي23
الوسطالمتوسطة التاسعة و التسعون1017944149نوره بنت عبد الوهاب بن دمحم الزهران 

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1017981265سحر صالح عبدهللا الغامدي24

ون بعد المئة1018634269هديل احمد سعيد ابو ثامره25 الوسطالمتوسطة السابعة والعشر

الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1018164283هبة جواد دمحم القرم26

ي27
الوسطالمتوسطة السادسة و الستون1018732493صالحه مرعي منصور القحطان 

الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1018749281جوهره صالح احمد الغامدي28

ي29
ه بنت سعيد بن عطية الزهران  الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1018774578خرص 

ي30
الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1018959146مليحة صالح ابراهيم الزهران 

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

 هـ1441 / 03/ 23 إىل يوم  االربعاء 1441 / 03 / 21من  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 

ي1 الشمال المتوسطة الثمانون1008256370مىه بنت علي بن هجاري الحرن 

الشمال الثانوية االوىل بخليص نظام مقررات1012128664فتحية دمحم عبدالحفيظ الطياري2

ون نظام مقرارات1001673522سلوى سالم عبد الرحيم باوزير3 الشمال الثانوية الثالثة والعشر

ف عطيه المالكي4 ي شر
الشمال الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1017424845موض 

ي5
الشمال مقررات - الثانوية الثانية والخمسون 1012548788موزة عبد الرحمن معيوض الحارن 

ي6
 
الشمال مقررات - الثانوية الحادية عشر بعد المائة 1004780324فادية حامد دمحم الطويرق

الشمال الثانوية الحادية والخمسون بجدة نظام مقررات1015476391نعمه صالح سالم ال قظيع7

الشمال الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات1025276120ايمان حسن صالح العمران8

ي9
الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1012266621نجاة علي دمحم بشير المدن 

ي10
الشمال الثانوية الخامسة والستون بجدة نظام مقررات1010101051هدى حامد حميدي السودان 

يفة جمعان صالح العمري11 الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1053429575شر

الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1025353002نشين هاشم بن الطيب حمد12

ي13 الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1004134266زهر أحمد مسلم الشطير

الشمال المتوسطة الثامنة و السبعون1042549509بدره جارهللا عواض المالكي14

وك15 الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1014096570عفاف فرج مبارك المي 

يف16 الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1007413709أمل شحاته دمحم الشر

الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن التاسعة1007425414عزه سعيد شباب الغامدي17

ي18 الوسطالثانوية الثانية والثالثون مقررات1007436536مشاعل بنت عياد بن ضحوي العي  

الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1007437278نىه بنت حمد بن سالمه المحياوي19

يل فرج المولد20 الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1007441262عزه جي 

الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1007632399شموخ بنت دمحم بن احمد آل عزيز21

ي22
ي الحارن 

الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1007653924فائزه عبدربه راض 

الوسطالثانوية الثانية واالربعون1007664186سميه حسن صالح فقيها23

ي24 ون1007733221نجله طالع عبد هللا عسير الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

ي25
يك حمدان الجهن  الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1007752825مها مبير

الوسطالمتوسطة الثالثون1008049833هدى عبد هللا سالم االحمدي26

الوسطالمتوسطة الثالثة و التسعون1007839754آمال عبدهللا صالح الغامدي27

ي28
الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1007877200ناهد أحمد عبدالرحمن اليمان 

ي29 الوسطالمتوسطة الحادية عشر1007898628زينب حامد موسم الحرن 

الوسطالمتوسطة الرابعة و الثمانون1007903758دخنة دمحم احمد الشهري30

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

ن   هـ1441 / 03/ 23 إىل يوم   االربعاء 1441 / 03 / 21من  يوم االثني 

آمال األحمدي: 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 الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1007521279سهاد بكر دمحم رشيدي1

الشمال الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات1007703471هنادي دمحم حسي   الشهري2

ي3 الشمال مقررات - الثانوية الخامسة عشر بعد المائة 1007881004ميسون بنت احمد بن ابراهيم خواج 

يف4 الشمال المتوسطة التاسعة و السبعون1007413741عمرية شحاتة دمحم الشر

الشمال المتوسطة الثالثة و الثالثون1008237347نشين صالح دمحم الطاسان5

الشمال المتوسطة الثانية و الخمسون1007673393امل عبدهللا بن عويض السهلي6

ي7
 
الشمال المتوسطة الحادية و التسعون1007495292ندى صالح مصلح الطويرق

الشمال المتوسطة الحادية و الخمسون1007443722ايمان عبدهللا عون العمري8

ي9
الشمال المتوسطة الرابعة و الثالثون1007617861مهرة دمحم سعيد القحطان 

الشمال المتوسطة السابعة و الخمسون1007743287حنان سعيد علي المالكي10

ي11
الشمال المتوسطة السابعة و السبعون1010307666هدى حميدان حمد الصحف 

ي12
الشمال المتوسطة السابعة واالربعون1010521738عبي  شيبة علي الشيخ 

الشمال المتوسطة الستون1007744491ليل سعيد دمحم المليص13

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثامنة1007583063ثناء يوسف دمحم مبارك14

ي15
الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثانية1007608688سارة دخيل هللا شنيف الحارن 

ي دمحم سعيد الرفاعي16
الوسطالثانوية التاسعة بعد المائة1049832668تهان 

الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1070837800اسماء حمدان حامد الشماسي17

الوسطالثانوية التاسعة والثمانون1009161462فاطمة علي دمحم المي18

ي19
الوسطالثانوية التاسعة والستون1052069125سعدية بنت دمحم ابن حناس الزهران 

بجدة نظام مقررات1105884587سهي  منسي علي آل سعد الغامدي20 الوسطالثانوية الثالثة عشر

ي21
الوسطالثانوية الثالثة والخمسون1016732289نوال مفرح ملهي الشهران 

الوسطالثانوية الثانية واالربعون1029956446رحمه حسن سعيد الغامدي22

الوسطالمتوسطة التاسعة و التسعون1013852551داخله واصل عيد المحمادي23

الوسطالمتوسطة الثالثة و الستون1057675041كواكب محسن عبدالرحيم آل زريعه24

يف25 ي حسن دمحم الشر
ون1015752197تهان  الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

ي26
الوسطالمتوسطة الثالثون1013210883أمل دمحم مسفر القحطان 

الوسطالمتوسطة الخامسة واالربعون1006537292ايمان ابراهيم دمحم الريس27

ي28
الوسطالمتوسطة الرابعة و الثمانون1011299235أمل دمحم بن صالح الصحف 

ي29 الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1071422347نايلة فراج حميد الحرن 

ي30
ة1032398776سحر عابد بريك الصحف  الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن العاشر

اضية  بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج  إدارة الفصول االفتر

ن   هـ1441 / 03/ 23 إىل يوم الثالثاء  1441 / 03 / 21من  يوم االثني 

هيا السبيعي : 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 الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1040869305دينا محمود حسن الطف1

الشمال الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1039549835ليىل دمحم احمد حجر2

ي3
الشمال مقررات - الثانوية الرابعة واالربعون 1037576665نجمه عارف حسن الزهران 

الشمال مقررات - الثانوية السابعة والخمسون 1007954157إخالص يوسف يعقوب اليابا4

ه دمحم عىلي الشهري5 ون بجدة نظام مقررات1004616031نظير الشمال الثانوية السابعة والعشر

الشمال مقررات - الثانوية السادسة بعد المائة 1013459076اري    ج حسن دمحم ابوزيد6

ي7
الشمال الثانوية السادسة والثالثون نظام مقررات1014238297رضاء حامد عبدهللا الحارن 

ة بعد المائة1012905335هيا ابراهيم دمحم الحمدان8 الشمال الثانوية العاشر

ي9
الشمال المتوسطة الثمانون1065138867مديحة ماطر عابد الجهن 

ون بعد المئة1054514912سميه نارص احمد السيد10 الشمال المتوسطة الحادي والعشر

ون1030912891من  موىس سعيد الغامدي11 الشمال المتوسطة الحاديه و العشر

الشمال المتوسطة الخامسة و الثمانون1056878323مريم حمدان حمد األحمدي12

الشمال متوسطة الموهوبات1014850117منال بنت عبد الرحمن عىلي النعمي13

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن األوىل بخليص1038334007حنان بنت بخيت بن مقبل البالدي14

الشمال متوسطة ذهبان1020041420صلوح صالح مصلح الشيخ15

ي16
الوسطالمتوسطة الخامسة واالربعون1012824221رض  شاج احمد الزهران 

ي17 بجدة نظام مقررات1008098178رشا مرشد واهس الحرن  الوسطالثانوية الثالثة عشر

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1012948418وداد دمحم عتيق الصعيدي18

الوسطالمتوسطة الخمسون1008131383سعديه دمحم عتيق هللا السلمي19

ة بجدة نظام مقررات1008505065هند مروي سفر االسعدي20 الوسطالثانوية العاشر

ي21 ي سعيد  الحرن 
الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1008185413وفاء سالم رويض 

الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1013167539نوره دمحم عبدهللا الحازمي22

ي23
الوسطالمتوسطة السادسة و الستون1008272021صباح مجحود دمحم الزهران 

الوسطالمتوسطة الثالثة و الستون1063653586هدى حسير  دمحم باهارون24

ي المحياوي25
 
الوسطالثانوية التاسعة واالربعون نظام مقرارات1054183973هند سعيد عوف

الوسطالمتوسطة االوىل بعد المئة1008654558هدى عىلي أحمد العليان26

الوسطالثانوية السادسة عشر1051930517هيفاء مقبل حميد الرحيىلي27

ي28
الوسطالمتوسطة السابعة و الثالثون1033768050وفاء دمحم ابن سالم الزهران 

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1008834283رقيه منصور نارص الحمدان29

ي30
ون بعد المئة1008834663نشين عبده خالد الحارن  الوسطالمتوسطة السابعة والعشر

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

 هـ1441 / 03/ 24 إىل يوم  الخميس 1441 / 03 / 22من  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
ون نظام مقرارات1004361794حنان بنت عبيد بن عبدهللا الذبيان  الشمال الثانوية الثالثة والعشر

ي2
 
الشمال مقررات - الثانوية الحادية عشر بعد المائة 1004780324فادية حامد دمحم الطويرق

ي3 ي بنت مسلم بن سالم الحرن 
الشمال مقررات - الثانوية الخامسة عشر بعد المائة 1011925334تهان 

الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1026950277عزه دمحم علي الغامدي4

الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1019915568هيفاء سعيد صالح الصيعري5

الشمال الثانوية الخامسة والستون بجدة نظام مقررات1012075808سارة جميل شوكت زاهد6

ي7
الشمال الثانوية الخمسون بجدة نظام مقررات1007171463امل بنت دمحم بن ابراهيم الهطالن 

الشمال مقررات - الثانوية الرابعة واالربعون 1028106324منال عبدهللا حسي   رمبو8

ي9 الشمال المتوسطة التاسعة بعد المئة1060988969حنان عبدهللا حامد الحرن 

الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1011080908رفيعه عبدهللا حنش الغامدي10

الشمال المتوسطة التاسعة و السبعون1070999915هيا بنت دمحم بن حمود الراجحي11

الشمال المتوسطة التاسعة و الستون1007884867ندى احمد جابر الشيحي12

الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1015667858نجالء صالح مبارك الغامدي13

ي14
الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1019224441عزة بنت يحي خليل الثقف 

ي15
الشمال المتوسطة الثانية عشر بعد المئة1004473219ابتسام رجب دمحم السليمان 

ون1011711833نىه دمحم علي دمحم المغامسي16 الوسطالمتوسطة الثامنة و العشر

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1011884457لطيفه عالي علي الغامدي17

الوسطالمتوسطة الرابعة و الثمانون1011916986زينه مغرم دمحم الشهري18

الوسطالمتوسطة الخمسون1012127146آمنه بنت أحمد بن عثمان السيد19

ي20 الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن التاسعة1012149066عبي  مبارك غيث الشطي 

ي21 الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1012154520هيله بنت عبدهللا بن منصور عسي 

الوسطالثانوية المئة1012247266نوال دمحم عبد هللا بالبيد22

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1012288302فوزيه علي عوضه الغامدي23

الوسطالمتوسطة الحادية عشر1012309496فوزية مبارك بريكان السلمي24

ي25 الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1012396410مها زيدان زايد المطي 

الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1012421879نوير عبد العزيز دمحم المزمومي26

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1012456776نجوى صالح سعيد بامهي 27

الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1012511778من  عدنان صالح الغامدي28

ه سالم محسن العطاس29 الوسطالمتوسطة السادسة و الثمانون1012596480سمي 

ي30
 
الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1012716070مزنه سالمه معتق العوق

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج تصميم الوسائط التعليمية المتعددة  

 هـ1441 / 03/ 24 إىل يوم  الخميس 1441 / 03/ 22من  يوم  الثالثاء 

ي: مركز التدريب األول المدربة / المقر  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 

الشمال الثانوية الثامنة والتسعون نظام مقرارات1004025605سعاد عبد هللا علي العمري1

ي2
الشمال مقررات - الثانوية الحادية عشر بعد المائة 1002742730آمنه علي دمحم الجهن 

الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1003541917مها علي سعيد الغامدي3

ي4 الشمال الثانوية السادسة والثالثون نظام مقررات1004353932سعدى صالح عبدالرزاق النصير

الشمال مقررات - الثانوية السادسة والثمانون 1003023478صفية احمد عمر العمودي5

ي6
الشمال المتوسطة التاسعة و السبعون1004400998من  عبد العزيز جاري القرن 

الشمال المتوسطة الثالثة واالربعون1004465033هويده ابراهيم عبدالقادر سالغور7

الشمال المتوسطة الثانية و الثالثون1003749510غاده اسعد ياسير  النجار8

ي9
الشمال المتوسطة الثمانون1003117908سالمه خليل دمحم القرن 

ي10
ون1004213854فاطمه ساعد سعيد الصحف  الشمال المتوسطة الحاديه و العشر

ي11
الشمال المتوسطة الرابعة و الثالثون1003338421أميمه بنت دمحم بن حامد الحبيشر

ي12 الشمال المتوسطة السابعة و السبعون1003087481فوزيه حميد حميد الحرن 

الشمال المتوسطة السابعةعشر بعد المئة1002994091نوال عوض حمدان الفقيه13

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن األوىل بخليص1004406649هيفاء احمد محمود الصبحي14

ي15 الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثانية1003860978سعاد باخت فرحان العتين 

ي16 الوسطالثانوية التاسعة بعد المائة1029611926هيفاء بنت سعود بن مسعود العتين 

ي17 الوسطالثانوية التاسعة والستون1079498596هند عتيق عودة الحرن 

ه بنت راجح بن علي البقمي18 الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1014152886منير

بجدة نظام مقررات1016944959صفيه عبد هللا عبد الخالق الغامدي19 الوسطالثانوية الثالثة عشر

الوسطالمتوسطة التاسعة و التسعون1017061621فاطمه بنت دمحم بن سعيد الشمران 20

الوسطالمتوسطة الثالثة و الستون1016094524امل بنت دخيل هللا عبد الخالق الغامدي21

الوسطالمتوسطة الخامسة واالربعون1016157511نجود دمحم فرج المعبدي22

الوسطالمتوسطة الخمسون1003004189هياء بنت رجاء بن مناور  الشمري23

الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1016066803زهره يعن  هللا عبد الرحمن العمري24

الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1016698936فوزية بنت علي بن محي آل ليلح25

الوسطالمتوسطة السابعة عشر1006027443هويدا عبدهللا حمد السبيل26

الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1016303198كوثر احمد بن عبدالملك الطياري27

ي28
الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1017334705رحمه علي احمد الزهران 

الوسطالمتوسطة السادسة و الثمانون1013162308بدريه عبد الرحيم ابن دمحم المزروعي29

ة عل احمد الغامدي30 الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن الخامسة1016337592ستير

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

 هـ1441 / 03/ 29 إىل يوم  الثالثاء 1441 / 03 / 27من  يوم األحد 

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 

ون1005098726حنان عبدالعظيم عبدالرحيم دمحم1 الشمال الثانوية التاسعة والعشر

ون نظام مقرارات1004811947من  يوسف عبدهللا فتيحي2 الشمال الثانوية الثالثة والعشر

الشمال الثانوية الحادية والخمسون بجدة نظام مقررات1005189095امل معتوق عبد هللا القثامي3

الشمال الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات1005103146غادة حسن عباس صبان4

ي5 ة حامد عيد الحرن  الشمال الثانوية الخامسة والتسعون نظام مقررات1004723167سمير

ي6
الشمال مقررات - الثانوية الرابعة واالربعون 1004688246ليىل بنت دمحم بن عيدان الشمران 

الشمال مقررات - الثانوية السابعة بعد المائة 1004864680دينا سعيد دمحم الغامدي7

ي8
الشمال مقررات - الثانوية السابعة والخمسون 1004897425بدريه بنت ابراهيم حامد الجهن 

ون بجدة نظام مقررات1005474117ساميه حسير  مصطف  عشماوي9 الشمال الثانوية السابعة والعشر

الشمال المتوسطة الثامنة و التسعون1005099468فائزة عىلي بن احمد المالكي10

الشمال المتوسطة الثامنة و السبعون1006412686هنيدة دمحم سعد التميم11

الشمال المتوسطة الثانية و الثمانون1005085475فاطمه بنت احمد احمد دوم12

ة عوض عبدهللا الشهري13 الشمال المتوسطة الرابعة و التسعون1005057094أمير

ي14
ي جعفر عابد الثقف 

الشمال ثانوية تحفيظ القرآن الثانية1005750482إلهام عبد الغن 

الشمال متوسطة تحفيظ القرآن الثامنة1005058985غالية دمحم محمود الحمامي15

الوسطالثانوية الخامسة والسبعون1013605009هناء صالح عبد هللا باجبير16

الوسطالثانوية الرابعة عشر بجدة نظام مقررات1013790629غاليه عبد الكريم مبارك السفري17

الوسطالثانوية الرابعة والخمسون بجدة نظام مقررات1013800923سوسن حاتم صالح أبو الجدايل18

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1013724123ليىل منصور دمحم شاوش19

الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1013813504نجاة احمد صديق مالكا20

الوسطالمتوسطة الثالثة و السبعون1014337974فاطمه عبدهللا دمحم العسبىل21

ي22
الوسطالمتوسطة الثامنة عشر1013618721مها سعد دمحم القرن 

الوسطالمتوسطة الثالثون1013933104منال عيد حسن العروي23

ي24
الوسطالمتوسطة الحادية عشر1014260697نوال عىلي دمحم الزهران 

الوسطالمتوسطة الحادية و الثالثون1013860257زينب احمد دمحم المليص الغامدي25

الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1014187668انتصار سعيد عىلي الغامدي26

ي27 ي دمحم الحرن  الوسطالمتوسطة السابعة و الثالثون1014464596سها ناج 

ي28
ون بعد المئة1013262983عائشه دغش سعيد القحطان  الوسطالمتوسطة السابعة والعشر

ي29 الوسطمقررات - ثانوية تحفيظ القرآن الثالثة 1014031007زكية عبدالمحسن عبد الرحمن الشني 

الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن التاسعة1013966252خالده عبد الرحمن هاشم الغامدي30

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

 هـ1441 / 03/ 29 إىل يوم  الثالثاء 1441 / 03 / 27من  يوم األحد 

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 

ي ابو زيد1
الشمال الثانوية االوىل بخليص نظام مقررات1009400647مها عطية هللا عاطي الصحف 

ون نظام مقرارات1009131473نجاح هندي ابن صالح السيد الغامدي2 الشمال الثانوية الثالثة والعشر

الشمال الثانوية الحادية عشر بعد المائة1008902452سوزان عابد عبدهللا سمباوه3

الشمال مقررات - الثانوية الخامسة والثالثون 1009356344حياة زكريا حسن ابو سبعة4

الشمال الثانوية السابعة والستون نظام مقررات1010395521خلود منسي سالم المالكي5

وق صالح عبدهللا الخليوي6 الشمال الثانوية السادسة والثالثون نظام مقررات1008565762شر

ي7
ون1008714576عزه صالح سعيد الزهران  الشمال الثانوية العشر

الشمال الثانوية الحادية والستون بجدة نظام مقررات1010536173يشيه احمد عباس زامكه8

الشمال المتوسطة التاسعة و الثالثون1009503226جميلة  بنت دمحم بن عبدهللا الشهري9

ي10
الشمال مقررات - الثانوية السادسة بعد المائة 1010539052عبير احمد حميد الحرشن 

ون بعد المئة1008483412رجاء أحمد دمحم نايتة11 الشمال المتوسطة الحادي والعشر

ي12
الشمال مقررات - الثانوية السابعة بعد المائة 1010545133عائشه دمحم غنيم الجهن 

الشمال متوسطة الموهوبات1009222868عزيزة علي دمحم عقيلي13

ي14 الشمال متوسطة تحفيظ القرآن األوىل بخليص1008912519أشواق مرعي عبد الحافظ المغرن 

الشمال متوسطة ثول1009511559نائلة سعد ضيف هللا الغامدي15

مي الشهري16
الوسطالثانوية الثامنة و السبعون نظام مقرارات1014360307وداد سعيد صالح الخشر

الوسطالثانوية الثانية والثالثون مقررات1037168877فوزية عطيه سعيد الغامدي17

الوسطالثانوية التسعون بجدة نظام مقررات1020190250عائشه دمحم عل الشهرى18

الوسطمقررات - الثانوية السابعة 1059735660مها صالح زوير السلمي19

الوسطالثانوية السابعة واالربعون نظام مقررات1031240201ساميه احمد صالح الغامدي20

ي21
الوسطالثانوية السادسة والسبعون نظام مقررات1001139540تغريد عيس درويش سليمان 

ي22 الوسطالثانوية الستون1062637689فاطمة عايض رزيق المطير

الوسطالمتوسطة الرابعة و السبعون1054201486نوال حميد بن مثيب الغانمي23

ي24
الوسطالمتوسطة الرابعة و الستون1024700245ناديه مطلق ابراهيم القرشر

ي25 الوسطالمتوسطة السابعة بعد المئة1108265057بدرية مفلح سعدي المطير

ي26 الوسطالمتوسطة السابعة و التسعون1063244980سوسن حامد دمحم الحرن 

الوسطالمتوسطة السابعة و الثالثون1004940753مشاعل مرحوم حميد الزايدي27

ى سليمان ابراهيم قنوي28 الوسطالمتوسطة السادسة و الثالثون1004263560بشر

الوسطمقررات - ثانوية تحفيظ القرآن الثالثة 1008714220حنان سالم احمد بن ضباب29

ي30
الوسطمتوسطة تحفيظ القرآن الخامسة1040137794اسماء مسعود حسير  القحطان 

اضية  بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج  إدارة الفصول االفتر

ن   هـ1441 / 03/ 30 إىل يوم االربعاء  1441 / 03/ 28من  يوم  االثني 

هيا السبيعي : 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
الجنوبالثانوية التاسعة نظام مقرارات1000178770هنيه احمد عواض الجدعان 

فت احمد حسير  كداف2 الجنوبالثانوية الثالثة بجدة نظام مقررات1000764728مير

الجنوبالثانوية الثانية1000552198زهره حسن سالم جراحي3

ي4
الجنوبمقررات - الثانوية الخامسة عشر 1000667111سلوى دمحم محمود الرابغ 

الجنوبمقررات - الثانوية السادسة 1000777183نادية علي دمحم الذيبان5

الجنوبالمتوسطة االوىل1000551505منال حسن احمد رزق6

الجنوبالمتوسطة التسعون1000206555عزيزة سعيد عل الشهري7

الجنوبالمتوسطة الثالثة1000573368محاسن عمر دمحم فالته8

ي9
1001740008صلوح دمحم صالح عبيد هللا الجدعان 

الجنوبالمتوسطة الثالثة عشر

الجنوبالمتوسطة الحادية عشر بعد المئة1000785913ريم زهير علي الشهري10

الجنوبالمتوسطة الرابعة1000631893هنادي عبدالمعير  حسير  األحمدي11

ي عمر سالم باقيس12
الجنوبالمتوسطة السابعة1000317493تهان 

الجنوبالمتوسطة السابعة و الخمسون1000784981نورة عبدهللا علي المالكي13

الجنوبالمتوسطة السادسة و السبعون1000681260فوزية فواز دمحم العمري14

ي15
ة أحمد عواض الجدعان  ون بعد المئة1000178788منير الجنوبالمتوسطة السادسة والعشر

ون نظام مقررات1000203370رويدا منصور جمعة العالوي16 قالثانوية الحادية والعشر الشر

ي17
بن دمحم الزهران  قالثانوية الثالثة واالربعون نظام مقررات1001404944صافيه بنت خض  الشر

قالمتوسطة التاسعة والثمانون1002078036عزة غندر ابراهيم كدسه18 الشر

ي19
قالثانوية الثامنة بعد المائة1001702933غاده احمد مبارك الزهران  الشر

قالثانوية الثامنة والستون بجدة نظام مقررات1001371010هناء دمحم سعيد الغامدي20 الشر

ي21 قالثانوية الحادية والتسعون1001978905عواطف غازي شليوي    ح العتيب  الشر

ي22
قالثانوية الحادية والثالثون نظام مقررات1000281640صفيه بنت مقبل بن صويلح الجدعان  الشر

قالثانوية السابعة والتسعون نظام مقرارات1000437663ناديه هشال عبدالعزيز الخريصي23 الشر

ي24
ه احمد سعيد الزهران  قالثانوية السادسة والخمسون1000317543سمير الشر

قالمتوسطة الثامنة و الثالثون1001318995وفاء عبدهللا صالح ابو شنب25 الشر

قالمتوسطة الثانية و التسعون1002071676امنه مصطف  هادي العداوي26 الشر

قالمتوسطة الحادية واالربعون1000747954هنا عبد الغفار الصادق القايدي27 الشر

قالمتوسطة الخامسة عشر بعد المئة1000702942أسماء سالم سلمي المشعلي28 الشر

ي29
ون1000215572حمديه بنت دمحم  بن بخيت الحبيشر قالمتوسطة الرابعة و العشر الشر

ة بعد المئة1002044517امل محي الدين سليمان بني  30 قالمتوسطة العاشر الشر

ي المدربة / المقر 
 
ي : مركز التدريب الثان

 
نرسين القحطان

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

 هـ1441 / 03  / 16 إىل يوم االربعاء  1441 / 03 / 14من  يوم االثنير  



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
1003347612هيفاء عبد الرحمن رساج الزهران 

الجنوبالثانوية التاسعة عشر

الجنوبالثانوية الثامنة والثالثون1001111796ريم عبد اللطيف بن سعد الصبحي2

الجنوبالثانوية الثانية بعد المائة نظام مقررات1002085411مريم طلق مطلق السلمي3

الجنوبالثانوية الثانية و الثمانون1001065109سوزان دمحم ناهض الرفاعي4

الجنوبالثانوية الرابعة و السبعون مقرارت1004063739زينه فارس عبدهللا الشهري5

ي6
الجنوبالمتوسطة الثامنة1002276085ايمان عثمان دمحم فالن 

الجنوبالمتوسطة الثامنة و الستون1000940856نادية عوضة علي االسمري7

ي8 ون بعد المئة1012317101أسماء علي أحمد الحرن  الجنوبالمتوسطة الثانية والعشر

الجنوبالمتوسطة الخامسة1002143566لطفية عدنان بن امي   خوج9

1001000023امل حسي   سعيد عبدهللا10
الجنوبالمتوسطة الرابعة عشر

الجنوبالمتوسطة السادسة1002096269ابتسام عابد عبدهللا السلمي11

ة1000793859ثامرة عبدهللا علي السفري12 الجنوبالمتوسطة العارسر

ون1001657053سماهر بنت احمد بن عبدالرحمن العمودي13 الجنوبالمتوسطة العشر

يف14 الجنوبمتوسطة األبناء البحرية1001651312فدوى بنت عبدهللا بن حامد الشر

ي15 ة حج هللا ناجم المطي  الجنوبمتوسطة تحفيظ القران االوىل1001000239مني 

ة بعد المئة1002044517امل محي الدين سليمان بني  16 قالمتوسطة العارسر الشر

قمقررات - الثانوية االربعون 1002459335حليمة علي دمحم الغامدي17 الشر

ي18
قالثانوية الثالثة واالربعون نظام مقررات1049410085زهرة مرفق زيد الصبيان  الشر

قالثانوية الحادية والثالثون نظام مقررات1043598059حسنه بداح عبدالعزيز الحاتمي19 الشر

ي20
ون نظام مقررات1008051599جمعة أحمد موىس الزهران  قالثانوية الحادية والعشر الشر

قالثانوية الخامسة والخمسون بجدة نظام مقررات1004852081فوزيه احمد مساعد الغامدي21 الشر

ي22
ي القرن 

 
ق قالثانوية السابعة والتسعون نظام مقرارات1046371728عليه علي رسر الشر

ي23 قالثانوية السادسة والخمسون1042237402نوره دمحم مجحف أزيب  الشر

ون1002535076عائشه دمحم حميد السلمي24 قالمتوسطة التاسعة و العشر الشر

ي25
قالمتوسطة الثالثة بعد المائة1008253526احالم دمحم علي الزهران  الشر

ي26
قالمتوسطة الثامنة و الثالثون1056519380بدريه مفرح ابن حسي   الزهران  الشر

ي27 ي المطي 
قالمتوسطة الثامنة و الثمانون1017330745جميله بنت ربيع بن خيشان الحميان  الشر

قالمتوسطة الحادية واالربعون1061542336مريم علي سودان معيض الجعيد28 الشر

ون1062565443خديجة بنت جمعه بن سالم الرفاعي29 قالمتوسطة الرابعة و العشر الشر

ي30
قمتوسطة تحفيظ القرآن الرابعة1004134548بدرية عيضة خلف الحارن  الشر

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

 هـ1441 / 03/ 24 إىل يوم الخميس    1441 / 03   / 22من  يوم الثالثاء 

ي المدربة / المقر 
 
ي: مركز التدريب الثان

 
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
الجنوبالمتوسطة السابعة و الخمسون1001336914منال دمحم صالح القرن 

كي2
الجنوبالثانوية الثالثة بجدة نظام مقررات1001337656مواهب يوسف ابن علي التر

الجنوبمتوسطة تحفيظ القران االوىل1001350220سوزان أحمد نارص شبيلي3

الجنوبالثانوية الثامنة والثالثون1001383635من  عامر احمد فايع4

الجنوبالثانوية التاسعة نظام مقرارات1001508009زينب بنت سعيد بن عيىس البسيىسي5

1001570504ساره عبد هللا عيفان السلمي6
الجنوبالمتوسطة الثانية عشر

ون نظام مقرارات1001806023ليل سعيد دمحم بافقيه7 الجنوبالثانوية السادسة والعشر

ي8
ون1001921491حصه ابراهيم مجحود الزهران  الجنوبالمتوسطة الثانية و العشر

ي9
الجنوبمقررات - الثانوية السادسة 1001965035أري    ج عبدهللا نارص الحبىسر

ي10
الجنوبمقررات - الثانوية الخامسة عشر 1001994191لمياء حمدان بركه الجهن 

الجنوبمقررات - ثانوية األبناء البحرية 1005782535هدى أحمد حمد الشني  11

ي12 1005951627أمية عبده إبراهيم شعت 
الجنوبالمتوسطة الثالثة عشر

1001037371نشين يوسف سالمي   باقالقل13
الجنوبالمتوسطة الرابعة عشر

ون1001625217نىه يوسف حسي   مرداد14 الجنوبالمتوسطة الثانية و العشر

ي15
1003388707نوال صالح سالم القرن 

الجنوبالثانوية التاسعة عشر

ي16
قالثانوية الثالثة واالربعون نظام مقررات1010935243شادية عبدالكريم قمتر خوتان  الشر

ي17
قالثانوية الثامنة والستون بجدة نظام مقررات1062661184فاطمة جمعان احمد الزهران  الشر

قالثانوية الحادية والثالثون نظام مقررات1071789349صباح معيض عايض السهلي18 الشر

قالثانوية الخامسة والخمسون بجدة نظام مقررات1052277090مريم احمد ابراهيم النعمي19 الشر

ي20
قالثانوية السابعة والتسعون نظام مقرارات1065131813دالل دمحم علي الجهن  الشر

ون1011366091علياء عبد هللا مسعود الصاعدي21 قالمتوسطة التاسعة و العشر الشر

قالمتوسطة التاسعة والثمانون1005733405زينب مبارك عبدهللا عبدهللا22 الشر

ه يحن  دمحم صفحي23 قالمتوسطة الثالثة بعد المائة1064127960جتر الشر

يف24 قالمتوسطة الثامنة و الثالثون1007238387عفاف حمدان امبارك الشر الشر

ي25 قالمتوسطة الثانية و التسعون1057280362حنان هديبان بن شداد الحرنر الشر

قمقررات - الثانوية االربعون 1002459335حليمة علي دمحم الغامدي26 الشر

قالمتوسطة الحادية واالربعون1061542336مريم علي سودان معيض الجعيد27 الشر

ون1001116639مهاء بنت عبدالكريم بن عبدالرحمن المشيقح28 قالمتوسطة الرابعة و العشر الشر

ي29 ة بعد المئة1083242832نجالء سعد حماد الحرنر قالمتوسطة العاشر الشر

قمتوسطة تحفيظ القرآن الرابعة1064815150نور سالم عبيد باشويه30 الشر

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

 هـ1441 / 04/ 01 إىل يوم الخميس 1441 / 03 / 29من  يوم الثالثاء 

ي المدربة / المقر 
 
ي : مركز التدريب الثان

 
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 

1003111877مشاعل عبدهللا رشيد الحرنى1
الجنوبالمتوسطة الرابعة عشر

الجنوبالثانوية الثانية و الثمانون1003138581من  دمحم خازم الشهري2

ي3
الجنوبالمتوسطة التسعون1003191614فاطمة علي عساف الشمران 

ي4 الجنوبالمتوسطة السادسة و السبعون1003251210نوال دمحم عمر سحاحير

الجنوبالمتوسطة الثامنة و الستون1003260278فاطمه دمحم احمد الشهري5

الجنوبالثانوية االوىل1003296132ماجدة رابح مسلم االحمدي6

ي7
1003347612هيفاء عبد الرحمن رساج الزهران 

الجنوبالثانوية التاسعة عشر

الجنوبالمتوسطة الثالثة1003594544نهله إبراهيم دمحم جوخب8

ون نظام مقرارات1003672274مدي دمحم ابن حسير  باخيل بابطير 9 الجنوبالثانوية السادسة والعشر

ي10
ة1003693452اشجان دمحم عواد الجهن  الجنوبالمتوسطة العارسر

الجنوبالثانوية الرابعة و السبعون مقرارت1003729017ليل حسن حسير  ابو شوشة11

ي عبدالقادر علي غالب12
الجنوبالثانوية الثالثة بجدة نظام مقررات1004088454تهان 

ي13
 
الجنوبالمتوسطة السابعة1003931803جوري علي بن حسن البارق

الجنوبمتوسطة األبناء البحرية1004231120حنان محمود سامي احمد عرب14

ي15
ون1004690150مريم احمد عري    ج الزهران  الجنوبالمتوسطة الثانية و العشر

قمقررات - الثانوية االربعون 1002459335حليمة علي دمحم الغامدي16 الشر

ي17 قالثانوية الثامنة بعد المائة1017142801ريم بنت ابراهيم منسي الغرينى الشر

قالثانوية الثانية والتسعون1017249838امينة بنت هجاد عمر الغامدي18 الشر

قالثانوية الحادية والثالثون نظام مقررات1002139705عواطف سالم سليم السلمي19 الشر

ي20
ون نظام مقررات1035234770سعاد عبدهللا هجاد الزهران  قالثانوية الحادية والعشر الشر

قالثانوية الخامسة واالربعون1032323584بدرية علي سعيد الغامدي21 الشر

ي22
قالثانوية الخامسة والخمسون بجدة نظام مقررات1006456477ساره خلف دمحم العليان  الشر

ي23
قالثانوية السابعة والتسعون نظام مقرارات1001805942لطيفة عوض مستور الثبين  الشر

ي24
 
ه عبدهللا عبداله الطويرق قالثانوية السادسة والخمسون1004811210سمير الشر

ون1008909952بدريه سعيد دمحم العمري25 قالمتوسطة التاسعة و العشر الشر

ي26
قالمتوسطة التاسعة والثمانون1024385237أمل عبدالرحمن بخيت الزهران  الشر

ي27
وز مذكر سالم البيسر قالمتوسطة الثالثة بعد المائة1044110102فير الشر

قالمتوسطة الثامنة و الثالثون1015243320فاطمه دمحم سعد الغامدي28 الشر

قالمتوسطة الثامنة و الثمانون1027912730ليل عبداللطيف عاطي البالدي29 الشر

قالمتوسطة الثانية و التسعون1016056192فايزه عبدالرحمن عبدهللا الرثيع30 الشر

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

 هـ1441 / 03 / 03 إىل يوم الخميس   1441 / 03/ 01من  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 

الجنوبالثانوية التاسعة نظام مقرارات1000905982رانيه احمد ابراهيم الغامدي1

الجنوبالثانوية الثالثة بجدة نظام مقررات1001210044حنان عوض بن سبيهي   السلمي2

ي معتوق سليم الهذىل3
الجنوبالثانوية السابعة والثمانون1002755864تهان 

الجنوبمقررات - الثانوية السادسة 1000939924فاطمة جابر علي الشهري4

ي5 الجنوبالمتوسطة االوىل1001601051هناء علي عمر باهبر

الجنوبالمتوسطة الثالثة1000913143أسماء دمحم دمحم بهكلي6

ي7
الجنوبالمتوسطة الثامنة1002742722مريم علي دمحم الجهن 

ي8 ون بعد المئة1002956819أسماء عايض دمحم الحرنر الجنوبالمتوسطة الثانية والعشر

ي9 الجنوبالمتوسطة الخامسة1002354296سحر عبدالوهاب عبدالصمد جننر

ي10 ي كتنر
الجنوبالمتوسطة الرابعة1001129483مريم فيصل عبد الغن 

الجنوبالمتوسطة السابعة و الخمسون1002075966رمزيه أحمد عبدهللا السلمي11

الجنوبالمتوسطة السادسة1003022801من  عوض دخيل هللا الطلحي12

ي13
 
الجنوبالمتوسطة السادسة و السبعون1001025350فايزه أحمد سالم الزرق

ي14
 
ون بعد المئة1000815595عفاف دمحم مفرح عطاق الجنوبالمتوسطة السادسة والعشر

ي15 الجنوبمتوسطة األبناء البحرية1002439758عهود بنت دمحم بن عتيق الحرنر

قمقررات - الثانوية االربعون 1005780554علياء بنت قاسم بن عبدالرحيم بخاري16 الشر

قالثانوية الثالثة واالربعون نظام مقررات1004239271فاطمة سليمان سالم العلويط17 الشر

ي18
 
قالثانوية الثامنة والستون بجدة نظام مقررات1008793034هناء مسلم سلمان الطويرق الشر

ي19
قالثانوية الحادية والتسعون1015817925حنان جمعان عثمان الزهران  الشر

ه20 قالثانوية الحادية والثالثون نظام مقررات1004734206والء عل دمحم ناض  الشر

ي21
ي امي   احمد حوبان 

ون نظام مقررات1004214175امان  قالثانوية الحادية والعشر الشر

ي عبدهللا سيد أحمد22
قالثانوية الخامسة والخمسون بجدة نظام مقررات1001064201هدى سان  الشر

قالمتوسطة التاسعة والثمانون1061194484هنادى بنت سليمان بن علي الفري    ح23 الشر

ي24
قالمتوسطة الثامنة و الثالثون1029123732نادية عيضه بن أحمد الثبين  الشر

يفة دمحم بردي المالكي25 قالمتوسطة الثامنة و الثمانون1011692140شر الشر

قالمتوسطة الثانية و التسعون1019950219نوره عبدالحكيم حماد العمري26 الشر

ي27
قالمتوسطة الحادية واالربعون1008033589حنان جباره سليمان الجهن  الشر

وك بن دمحم الخزاعي28 قالمتوسطة الخامسة عشر بعد المئة1030649774حليمه بنت مبر الشر

ة بعد المئة1042655819أمل دمحم سعيد أبو راس29 قالمتوسطة العاشر الشر

ي30 قمتوسطة تحفيظ القرآن الرابعة1020575062هند جميعان مرشود الحرنر الشر

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

ن     هـ1441 / 03 / 16 إىل يوم األربعاء   1441 / 03/ 14من  يوم اإلثني 

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 

ي1
1003388707نوال صالح سالم القرن 

الجنوبالثانوية التاسعة عشر

ي2
الجنوبالثانوية التاسعة نظام مقرارات1003436589حنان صالح هرباي انديجان 

ي3
الجنوبالثانوية الثالثة بجدة نظام مقررات1004401848عبير بركة عبدالنافع الزنبق 

ي4
الجنوبالثانوية الثامنة والثالثون1004842363عليه علي دمحم الشمران 

الجنوبالثانوية الثانية بعد المائة نظام مقررات1004391023مشاعل عبده اسحاق مال5

الجنوبالثانوية الثانية و الثمانون1004157317أمل سعيد حسن بالبيد6

الجنوبالثانوية الرابعة و السبعون مقرارت1004467773سلوى احمد دمحم الشاعري7

ي عبدالعليم حسن الشيخ8
ون نظام مقرارات1004804553امان  الجنوبالثانوية السادسة والعشر

الجنوبالمتوسطة الثانية1004823124جوهره خليفه ماطر السلمي9

الجنوبالمتوسطة الخامسة1003684782خلود دمحم حمود مهنا10

1003537592حليمه علي عبده القوزي11
الجنوبالمتوسطة الرابعة عشر

الجنوبالمتوسطة السابعة و الخمسون1004345284ابتسام دمحم علي الغامدي12

الجنوبالمتوسطة السادسة1003867536ريم حسن دمحم األسمري13

الجنوبالمتوسطة السادسة و السبعون1003445622سحر عبدالقادر داود فلمبان14

الجنوبمتوسطة تحفيظ القران االوىل1004724918ايمان مراد عبدهللا جالل15

ي16
قمتوسطة تحفيظ القرآن الرابعة1005963226صالحه دمحم سعيد الشهران  الشر

قالثانوية الثامنة والستون بجدة نظام مقررات1011350301فاطمة جمعان عبد الرحمن الغامدي17 الشر

ي18
ف الزهران  قالثانوية الحادية والثالثون نظام مقررات1023263500ندى بنت مطر بن مشر الشر

قالثانوية الخامسة والخمسون بجدة نظام مقررات1008105817عائدة جميل عبدالرحمن مرشد19 الشر

ي20
قالثانوية السابعة والتسعون نظام مقرارات1009526151فوزية عبد العزيز شعيب تكرون  الشر

ي بنت علي دمحم حدادي21
قالثانوية السادسة والخمسون1035179967من  الشر

قالثانوية الثامنة بعد المائة1031314741رماح بنت حمد بن دمحم كاسب22 الشر

ي23
يفة بنت بخيت بن عتيق الزهران  قالمتوسطة التاسعة والثمانون1013287758شر الشر

ي24 قالمتوسطة الثالثة بعد المائة1064628199غدير دمحم علي عودة الحرن  الشر

قالمتوسطة الثامنة و الثمانون1070566870اشواق سليمان احمد رجب25 الشر

قالمتوسطة الثانية و التسعون1093406203اشواق دعشوش صالح الغامدي26 الشر

ي27 قالمتوسطة الخامسة عشر بعد المئة1011815311فاطمة علي عبيد الخير الشر

ي28 ون1031204850هدى سالم مزيد المطير قالمتوسطة الرابعة و العشر الشر

ي29
قمتوسطة تحفيظ القرآن الرابعة1019904745منال عبدهللا عتيق الجهن  الشر

ي30
قالمتوسطة الحادية واالربعون1022027906جميله عبد هللا علي الشمران  الشر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب  

 هـ1441 / 03/ 10 إىل يوم الخميس  1441 / 03/ 08من  يوم الثالثاء  

ي المدربة / المقر 
 
أمية راجخان: 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
1004507354زين طالل محمود مدن 

الجنوبالثانوية التاسعة عشر

ي2
الجنوبالثانوية التاسعة نظام مقرارات1006289555خديجة أحمد ابراهيم الحمران 

ي3 الجنوبالثانوية الثالثة بجدة نظام مقررات1004617773نوال بنت سالم بن حمدان دريب الحرن 

الجنوبالثانوية الثانية بعد المائة نظام مقررات1005062177نورة صالح بركات الزبيدي4

الجنوبالثانوية الثانية و الثمانون1006222440رينه دمحم علي حسي   مكاوي5

الجنوبالثانوية الرابعة و السبعون مقرارت1004503791بدرية رجب عبد الرحمن المالكي6

ون نظام مقرارات1004951412منال عمر مبارك باحريش7 الجنوبالثانوية السادسة والعشر

الجنوبالمتوسطة الثامنة1005547300ابتسام رجاء رجاهللا الظاهري8

ون1006627598ريم عبد العزيز عبد هللا الجبيالن9 الجنوبالمتوسطة الثانية و العشر

الجنوبالمتوسطة الخامسة1005089097مريم نافع نفاع السلمي10

الجنوبالمتوسطة الرابعة1004669592عبي  احمد عبدهللا ابن الغامدي11

ي12
ي الزهران 

الجنوبالمتوسطة السابعة1005551278عبي  بنت سعيد بن دمحم الكنان 

الجنوبالمتوسطة السابعة و الخمسون1005472335سمر علي عوض الشهري13

ي14 ة1006195133شارة علي ادريس عسي  الجنوبالمتوسطة العاشر

الجنوبمتوسطة األبناء البحرية1006337107امل بنت عل بن حمود مساوى15

قالمتوسطة الثامنة و الثالثون1005191794اعتماد عبدهللا رده المالكي16 الشر

قمقررات - الثانوية االربعون 1051844593جميلة مانع بن حمد ال زمانان17 الشر

قالثانوية الثالثة واالربعون نظام مقررات1005295926فدوى صالح غرم هللا الغامدي18 الشر

ي19
قالثانوية الحادية والثالثون نظام مقررات1006288730ساميه ابراهيم حسن الشيخ  الشر

قالثانوية الخامسة والخمسون بجدة نظام مقررات1005728348رهام عبد الرحمن بشي  كردي20 الشر

قالثانوية السابعة والتسعون نظام مقرارات1005700602مريم عبد الغفار عثمان النحراوي21 الشر

ي22
قالثانوية السادسة والخمسون1008277202فاطمة بنت احمد بن علي الشمران  الشر

ون1012199715دخنه راشد علي الشهري23 قالمتوسطة التاسعة و العشر الشر

قالمتوسطة التاسعة والثمانون1005733405زينب مبارك عبدهللا عبدهللا24 الشر

ي25 قالمتوسطة الثانية و التسعون1005697998سناء دمحم سعيد العرفخ  الشر

قالمتوسطة الحادية واالربعون1009407790صالحه جزاء غازي البقمي26 الشر

ي27 قالمتوسطة الخامسة عشر بعد المئة1011815311فاطمة علي عبيد الخي  الشر

ون1012224422زهراء حسن سلطان الشهري28 قالمتوسطة الرابعة و العشر الشر

ة بعد المئة1005441058امل دمحم عبد الرحمن العرينان29 قالمتوسطة العاشر الشر

ي30
قمتوسطة تحفيظ القرآن الرابعة1005963226صالحه دمحم سعيد الشهران  الشر

بيان بأسماء المتدربات المرشحات لحضور برنامج الرحالت المعرفية عبر الويب  

ن     هـ1441 / 03/ 01 إىل يوم األربعاء    1441 / 03/ 28من  يوم اإلثني 

ي المدربة / المقر 
ن
حنان الخياط: مركز التدريب الثان


