
 التربية     وزارة

 منطقة مبارك الكبير التعليمية 

 6102/6102العام الدراسي:                                   التوجيه الفني للرياضيات 

 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

 ةالموجه األول للرياضيات باإلناب                                                 
           اهش أ/ جمال حسين                                                              

    
 

  

 وزارة التربية  
       التعليمية الكبير اإلدارة العامة لمنطقة مبارك  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    



 ( 6102/  6102)  دورة الصف الثالث العام الدراسي                 

 6102/  5/  62 الثالثاءإلى  6102/  5/ 60من األحد 

 

 ليلى الحواج  -الموجهة الفنية : أ                         السديم النموذجية المقر :              

 

(0) 

 اسم المدرسة          العمل       االسم م

  رئيس قسم    هيا مبارك الفقعان 0
 
 عائشة الشريف   

 أ بنات     

 معلم       شيخة عبيد المياس 6

 معلم       سكينة حسين الدريع 2

 معلم       غازي البالول دالل 4

  رئيس قسم    خزنه محمد سعد العجمي 5
 النبراس أ بنات        

 معلم       عزه فرحات المشد 2

 معلم       سعده روباج غازي 2

 معلم       أميرة صالح عطية 8

  رئيس قسم     أماني ربح العنزي 9
 أسماء بنت عمرو          

 معلم      أبرار عبدالمحسن الصانع 01 أ بنات             

 معلم       هيا جاسم السعد 00

 معلم      مروه حسين فهمي 06

  رئيس قسم    زهرة مختار غلوم 02
 السديم أ بنين            

 معلم      حوراء عبدالكريم الراشد 04

 معلم      وسام إبراهيم عبدالمجيد 05

 معلم      سيد محمدمريم شريف  02

 

  



 وزارة التربية   
       اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ( 6102/  6102دورة الصف الثالث العام الدراسي )                  

 6102/  5/  62الثالثاء إلى  6102/  5/ 60من األحد              

 

 منال مال هللا   -الموجهة الفنية : أ                         زينب بنت العواممدرسة المقر :      

 

(6) 

 اسم المدرسة          العمل       االسم م

  رئيس قسم    أسماء إبراهيم الفيلكاوي 0
 
 سبيكة العنجري أ بنات  

 معلم       فاطمة سلطان العتيبي  6

 معلم      نورة موسى األنصاري  2

 معلم      نسرين وحيد الخطيب  4

  رئيس قسم     فوزية حسن عبدهللا الكندري  5
 أ بنات زينب بنت العوام        

 معلم       خلود محمد العجمي  2

 معلم       فجر يوسف الصراف  2

 معلم      سارة يوسف محمد عبدالرحمن  8

  رئيس قسم    غنيمة  أحمد بهبهاني 9
 أم مالك اإلنصارية          

 معلم      تهاني علي صرخوه  01 أ بنات             

 معلم      منى عبدهللا الصحاف 00

 معلم      ساره  فيصل الدريس  06

  رئيس قسم   هدى محمد الرحماني 02
  جون الكويت أ بنات            

 معلم     نوره محمد الهاجري  04

 معلم     يوسف المعراج إعتدال 05

 معلم     دانه محمد الخبيزي 02

  

 

 

 

 

 



 وزارة التربية
       اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ( 6102/  6102لعام الدراسي ) دورة الصف الثالث ا                 

 6102/  5/ 62الثالثاء إلى  6102/  5/ 60من األحد              

 

 منيرة الهاجري  -الموجهة الفنية : أ                          مدرسة معاذة العدويةالمقر :        

 

(2) 

 اسم المدرسة          العمل       االسم م

  رئيس قسم    شيخة عبدهللا الذياب  0
 
  معاذة العدوية          

 أ بنات            

 معلم       مريم حالف الحربي  6

 معلم      أفراح عبدهللا الصواغ 2

 معلم      شوق فالح العازمي  4

  رئيس قسم     هند سعد المطيري 5
 سودة بنت زمعة       

 معلم       بدرية رجا الهاجري  2 أ بنات            

 معلم      فاطمة عبدهللا العازمي  2

 معلم      منيرة أحمد الزيد  8

  رئيس قسم    مشاعل بعيجان الحربي   9
 أ بنات  بدرية العتيقي         

 معلم        تهاني زنيفر الحويله 01

 معلم       شما مصبح العازمي  00

 معلم       نوره علي الرديني  06

  رئيس قسم    حسناء مسعود العجمي  02
  العدان أ بنات           

 معلم      أنوار عايض العجمي  04

 معلم      مي حسين العازمي  05

 معلم     شيماء صالح عبدالمقصود  02

 

 

 

 

 

 



 وزارة التربية
       اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ( 6102/  6102دورة الصف الثالث العام الدراسي )                  

 6102/  5/  62الثالثاء إلى  6102/  5/ 60من األحد              

 

 إيمان الشطي  -الموجهة الفنية : أ                         مدرسة عمورية            المقر :        

 

(4) 

 المدرسةاسم           العمل       االسم م

  رئيس قسم    فاطمة نظر الشطي   0
 
  المال سليمان          

 بنين أ             

 معلم       سارة أحمد القالف   6

 معلم      ياسمين مطلق الجويسري  2

 معلم      دانه محمد العنزي  4

  رئيس قسم     نوال مناور الوقيت  5
 عبدالوهاب الفارس       

 معلم       أميرة النبوي  2 بنين أ            

 معلم      أسماء القصيبي   2

 معلم      هاجر الوزان   8

  رئيس قسم    ليلى محمد الموسوي    9
 أ بنات  عمورية          

 معلم       الهام ماهر إبراهبم 01

 معلم        مي مبارك العجمي  00

 معلم        عبيدفداء عبدالكريم  06

  رئيس قسم    موضي مبارك إسماعيل 02
  أ بنات  أم المرادم           

 معلم       معالي ناصر العجمي 04

 معلم       نوره مسلط الزعبي  05

 معلم      هاله عايد الشمري  02

 

 

 

 

 

 



 وزارة التربية
       اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ( 6102/  6102دورة الصف الثالث العام الدراسي )                  

 6102/  5/ 62 الثالثاءإلى  6102/  5/ 60من األحد 

 

 غدير بوفتين   -الموجهة الفنية : أ                             مدرسة خالد بن الوليد المقر :        

 

(5) 

 اسم المدرسة          العمل       االسم م

  رئيس قسم    امل سالم النشوان   0
 
  خالد بن الوليد           

 نينأ ب            

 معلم       أميرة عبدالمنعم علي   6

 معلم      أسماء جابر سيد  2

 معلم      سمر سالم العطاونه  4

  رئيس قسم     مزنا عطا المطيري 5
 البيرق           

 معلم       مريم فيصل حبيب   2 أ بنات            

 معلم      إيمان سعيد إبراهيم  2

 معلم      سارة جابر العجمي  8

  رئيس قسم      حصة مبارك العتيبي  9
 بركة بنت يسار         

 معلم        سارة محمد الشواف 01 أ بنات              

 معلم        بناء عمر العتيبي  00

 معلم        براك سعداشواق  06

  رئيس قسم نائب   منى العصفور 02
   عيسى اليوسفي أ بنين      

 معلم       نورة عبدالسالم عباس 04

 معلم       منى كمال 05

 معلم       أالء زياد عبدالغني   02

  رئيس قسم      ليلى سالم  02
 
 معلم      الحوطيمريم خليل  08 بنين –حسين العسعوسي أ   

 معلم      هناء السيد عبدالرخمن 09

 معلم      زينب هاشم العريان 61

 



 وزارة التربية
       اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ( 6102/  6102لعام الدراسي ) دورة الصف الثالث ا                 

 6102/  5/ 62 الثالثاءإلى  6102/  5/ 60من األحد              

 

 درجاء اإلستا -الموجهة الفنية : أ                         مدرسة عبدالرحمن الوقيانالمقر :        

 

(2) 

 اسم المدرسة          العمل       االسم م

  رئيس قسم     حصة الهوم ناصر  0
 
 عبدالرحمن الوقيان          

 بنين -أ                

 معلم        رقية مصطفى حسين  6

 معلم      فاطمة محمد العازمي  2

 معلم       غادة محمد عبدالحميد 4

  رئيس قسم     منى الهيلم العازمي 5
 المال سعود الصقر       

 معلم        ابرار فرج الشمري  2 نين ب -أ           

 معلم       هدى يحيى علي  2

 معلم       منى موسى جمعة  8

  رئيس قسم      وسمية راشد الدوسري  9
 إدريس اإلدريسي       

 معلم        زينب حاجيه رضا  01  بنين   -أ            

 معلم        أسماء عبد الخالق علي  00

 معلم        سارة إبراهيم فرغلي  06

  رئيس قسم    سميرة عبدهللا الدلوه  02
     بنين -ثابت بن زيد أ       

 معلم      إيمان سمير النصر 04

 معلم      مي حمدي الكريدي 05

 معلم      أماني عزت سيد 02

  رئيس قسم نوال مدعث الدوسري  02 
 

 معلم      إيمان محمد خليل 08 بنين -خالد المسعود أ    

 معلم      أالء محمد فرحان 09

 معلم      الشيماء حسن البنا 61

 



 وزارة التربية
       اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ( 6102/  6102لعام الدراسي ) دورة الصف الثالث ا                 

 6102/  5/  62 الثالثاءإلى  6102/  5/ 60من األحد              

 

  بدرية العجمي -أ الموجهة الفنية :                                 مدرسة عبدالكريم السعيد  المقر  :   

 

(2) 

 اسم المدرسة          العمل       االسم م

  رئيس قسم     فاطمة مسلط العتيبي  0
 
   المطوعة منيرة         

 أ بنات            

 معلم        دعاء جاسم صفر 6

 معلم      نوره جاسم السعد  2

 معلم       منى عامر الحشاش 4

  رئيس قسم     طفله غنيم الزعبي  5
 نفيسة بنت الحسن       

 معلم        إبراهيم اللوغانيمنى  2 أ بنات            

 معلم       ابتسام إسماعيل عمر 2

 معلم       دالل عبدهللا العتيبي  8

  رئيس قسم      مرزوقه الخياط  9
 عبدالكريم السعيد          

 معلم        إسراء عباس 01  أ بنين              

 معلم        فاتن عامر 00

 معلم        غدير عاشور 06

  رئيس قسم     مشاعل هادي العازمي 02
 عبدالوهاب القرطاس          

 معلم       فاطمة حمزة عباس 04   أ بنين               

 معلم       عفاف سليمان خالد 05

 معلم      زينب علي الشمري  02

 

 

 

 

 

 



 وزارة التربية
       اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية  

 التوجيه الفني للرياضيات  

                                                                                                                  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ( 6102/  6102دورة الصف الثالث العام الدراسي )                  

 6102/  5/ 62 الثالثاءإلى  6102/  5/ 60من األحد              

 

 علي القبندي  -: أه الفني الموجاإلمام الشافعي                                مدرسة المقر :        

 

(8) 

 اسم المدرسة          العمل       االسم م

  رئيس قسم     يونس بدر البالم 0
 
 بنين -اإلمام الشافعي أ        

 معلم        محمد إبراهيم الغيم 6

 معلم       ضياء صدقي عبدالحافظ  2

 معلم        خالد فوزي محمود  4

  رئيس قسم     عادل العازمي 5
  بنين -معروف السرحان أ      

 رئيس قسم     رائد العسعوسي  2

 معلم      حسان عبدالحميد العلي  2

 معلم      مينا فؤاد ظريف   8

 معلم      رامي محمد بزكادي 9

 


