
 

  وزارة التربية

 منطقة مبارك الكبير التعليمية

                                                                        التوجيه الفني للرياضيات 

العام                                                                                   

 6102/6102الدراسي:

 02/5/6102التاريخ: 

 

 

 السيد الفاضل / مدير الشؤون التعليمية        المحترم

 تحية طيبه وبعد ,,,

 

 الموضوع: دورة الصف الثالث والسابع للمنهج الوطني

 

نحيط سيادتكم علماً بأنه وبناء على توجيهات السيد/ وكيل وزارة التربية للتعليم العام 

عقد دورة تدريبية للصف الثالث والسابع في والتوجية العام للرياضيات سوف يتم 

الفترة الصباحية لذا يرجى اإليعاز للسادة  62/5/6102إلى  60/5/6102الفترة من 

 مدراء المدارس المعنية لتسهيل المهمة. 

 

 #مرفق كشوف بأسماء المدارس والمتدربين

 الموجه األول للرياضيات باإلنابة
 أ/ جمال حسين شاه                                                                        

          
    

 



  
 

                                                                   وزارة التربية       

 التعليمية مبارك الكبيرمنطقة 

                      التوجيه الفني للرياضيات    
__________________________________________                                                          

 

 دورة الصف السابع للمنهج الوطني القائم على الكفايات

 12/5/1122إلي الثالثاء  12/5/1122من األحد               

 
 عبيد المدرب : أ/ محمد تامر         م. بنين               المطوع مقر التدريب : مدرسة سليمان 

 المدرسة المسمى الوظيفي االسم م

 القسم رئيس شحتو عبده اسماعيل 2

 سليمان عبدالرزاق المطوع
 معلم عبدالعزيز فتحي الجابري 1

 معلم محمود فتح هللا محمود 2

 معلم الصادق بن عبدالنبي الفرجاوي 4

 القسم رئيس عالء ابراهيم عوض 5

 ابو القاسم الشابي
 معلم رمزي بن عمر محفوظ 6

 معلم محمد عالم محمد 2

 معلم ين محمد السيدعماد الد 8

 القسم رئيس        سالم حمود الرشيدي 9

 الخندق
 معلم              صالح حجازي عبدهللا 21

 معلم             ماهر محمد الطباع 22

 معلم             رضوان محمد الدخل هللا 21

 معلم اشرف احمد عبدالجواد 22

 عيسى اللوغاني
 معلم مدايهاب عبدالمنعم مح 24

 معلم عبدهللا احمد فؤاد 25

 معلم             بدر الدين بن اسماعيل 26

 القسم رئيس سمير نافع العبيد 22

 جعفر بن أبي طالب
 معلم سعد عاطف محمد 28

 معلم مصطفى العراقي ابو العينين 29

 معلم خالد ملفي الرشيدي 11

 القسم رئيس هاني حسين غلوم 12

 ي وقاصسعد بن أب
 معلم مالك بن الحبيب غضبان 11

 معلم هاني مصطفى صابوني 12

 معلم حمود يوسف جابر 14



 

 
 وزارة التربية                                                                         

 التعليمية مبارك الكبيرمنطقة 

                  التوجيه الفني للرياضيات                     

____________________________________________                                                          
 

 دورة الصف السابع للمنهج الوطني القائم على الكفايات

 12/5/1122إلي الثالثاء  12/5/1122من األحد               
 

 المدرب : أ/ حسن سند                  م. بنين     ح المطيري عيد بدامقر التدريب : مدرسة 
 

 المدرسة المسمى الوظيفي االسم م

 القسم رئيس خالد عبدالرحمن ابوريا 2

 هالل فجحان المطيري
 معلم شريف عبدالفتاح عبدالعاطي 1

 معلم احمد محمد عبدالحميد 2

 معلم يوسف قاسم بصل 4

 القسم رئيس طاهر حلمي بركات 5

 عبدهللا مشاري الروضان
 معلم محمد ابراهيم احمد 6

 معلم علي محمد علي 2

 معلم محمود عبدالعزيز عبدالجواد 8

 القسم رئيس        سعد مدغم السبيعي 9

 نصف النصف
 معلم              علي أحمد علي 21

 معلم             ضياء نواف حمدان 22

 معلم             عبدالرحيم كنعان 21

 معلم علي حسن الكندري 22

 الحسن بن الهيثم
 معلم ابراهيم محمود الحاج 24

 معلم صالح سند السهلي  25

 معلم             خالد محمود حسن 26

 القسم رئيس خالد يوسف يعقوب 22

 عيد بداح المطيري
 معلم عبدهللا أحمد الخطيب 28

 معلم رياض معروف الوتار 29

 معلم خالد يوسف يعقوب 11

 القسم رئيس حسين محمد الفرج 12

 ابن زهر األندلسي
 معلم مرسي عبدالوهاب محمود 11

 معلم بشار كمال البرازي 12

 معلم صابر مصطفى شلباية 14

                   

 



 

 
 وزارة التربية                                                                         

 التعليمي مبارك الكبيرمنطقة 

 دورة الصف السابع للمنهج الوطني القائم على الكفايات  ني للرياضيات             التوجيه الف

 12/5/1122ثاء إلي الثال 12/5/1122من األحد                          

 
 

 المدرب : أ/ سلوى الكاظمي                بناتم.  فاطمة بنت عبدالملك   مقر التدريب : مدرسة 
 
 المدرسة المسمى الوظيفي االسم م

 القسم رئيس هنادي محمد العمران 2

 الصفا
 معلم بشاير محمد الفيلكاوي 1

 معلم دعاء عبدالرضا عبدهللا 2

 معلم ودتانيا سليم محم 4

 القسم رئيس وفاء غنام مطر العنزي 5

 القبلية
 معلم مروة محمد السيد 6

 معلم أسماء عبدالشكور 2

 معلم غادة أحمد أحمد 8

 القسم رئيس        خديجة ابراهيم القالف 9

 رمله أم  المؤمنين
 معلم              مبروكة زكي السيد نوفل 21

 معلم             رينهى عبدهللا حمود الشم 22

 معلم             غدير محمد الموسوي 21

 معلم ليلى عبدالحميد حسين 22

 فاطمة بنت عبدالملك
 معلم هناء حسن أمين 24

 معلم هبه رشاد درويش 25

 معلم             حنين نصر صبحي 26

 معلم ايمان سالم المري 22

 أمامة بنت العاص
 معلم بوشهريفاطمة عبدالعزيز  28

 معلم اسراء خالد بشير 29

 معلم             هبه فتحي علي 11

 القسم رئيس ساره نافل العجمي 12

 
 الزهراء م

 معلم هديل هاني الكليبي 11

 معلم شيماء محمد الجدي 12

 معلم نورة صنيدح الهاجري 14

 القسم رئيس نهية دخيل فالح العتيبي 15

 حفصة
 معلم د العجميبدرية فه 16

 معلم ايه علي سليمان 12

 معلم هناء عياد حكيم 18



 

 
 دورة الصف السابع للمنهج الوطني القائم على الكفايات

 12/5/1122إلي الثالثاء  12/5/1122من األحد                  
 

 ة أبو عجلمقر التدريب : مدرسة هيلة بوطيبان    م. بنات                المدرب : أ/ نادي
 

 المدرسة المسمى الوظيفي االسم م

 القسم رئيس جمانة عبدالرحمن الكندري 2

 هيلة بوطيبان
 معلم نورة عبدالفتاح سيد 1

 معلم حنان داود سيد 2

 معلم انوار محمد النتيفي 4

 القسم رئيس شيخه ذعار الحربي 5

 الصالحية
 معلم ريم هادي الحربي 6

 معلم أمنه جاسم بو حمد 2

 معلم أسماء حسين حمد 8

 القسم رئيس        هدى حماد العنزي 9

 معاوية نتحسناء ب
 معلم              عائشة عطاهللا حسين 21

 معلم             شيماء خميس سالم 22

 معلم             آيه عبدالحي محمد 21

 معلم بدور عمر نايف العتيبي 22

 أزده بنت الحارث
 معلم سمه شحات محمد محمدب 24

 معلم حصة علي ردن الخالدي 25

 معلم             أمينه مصطفى السعودي 26

 القسم رئيس فاطمة فارس حمود العازمي 22

 حصة الحنيف م
 معلم حوراء علي التركماني 28

 معلم أشجان محمد عبدالمنعم 29

 معلم غادة عبدالملك الدمرداش 11

 القسم رئيس        ر العازميشيخة مناو 12

 موضي العبيدي
 معلم              شبيب السبيعيغزية  11

 معلم             سالي ناجح السيد 12

 معلم             اسراء محمد ناصر 14

 
 وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،،

 الموجه الفني األول للرياضيات باإلنابة    

 أ/ جمال حسين شاه                                                         

 

 


