
أسماء المرشحين للجنة النهائية للدورة التاسعة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز 

فئة الطفولة المبكرة والمرحلة اإلبتدائية  - صفوف أولية

تتقدم إدارة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز النسخة التاسعة بالتهنئة للمرشحين للجائزة في دورتها التاسعة للجنة النهائية وهم :

 شريك المبادرة

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

م              اإلســــم                  المكتب                     المدرســة                                    التجربة             

١

٢

٣

٤

٥

٦

أمل عوض الله المطيري

بدور حسين اليافعي

الشرق بنات

منصة غراس الفنيةالنعمان بن بشير للطفولة المبكرةالوسط بنات

ماذا ترى ؟الروضة السادسة والخمسونالجنوب بناتربى عمر منضور

حقيبة لغتي الرقميةدار المعرفة االبتدائية األهليةالوسط بنينصبري ابراهيم عامر

التعلم المدمج الرقمياإلبتدائية التسعون للطفولة المبكرةالوسط بناتعزه صالح الزهراني

االبتدائية الحادية والسبعونالوسط بناتنورة عبدالله الهزاني
بعد المائة

التلعيب في التعليم المدمج

دار األرقم للطفولة المبكرة
استخدام المعمل االفتراضي

في تدريس الرياضيات

فئة المرحلة االبتدائية - صفوف عليا

م              اإلســــم                  المكتب                     المدرســة                                    التجربة             

١

٢

٣

٤

٥

٦

ابتهال عبدالحميد سندي

فائز علي الشهري

الوسط بنات

برنامج هّذبالنموذجية الثالثة االبتدائيةالصفا بنين

خماسية االبداعاالبتدائية الثانية والثالثونالجنوب بناتفاطمة مطاعن مسيري

المعمل االفتراضياالبتدائية الثامنة عشر بعد المائةالشمال بناتفاطمة مهدي علكم
للتعلم االبداعي

الباركود QR التعليميابن حوقل االبتدائيةالشمال بنينمحسن عبدالله آل عزيز

برنامج النموذجية الخضراءالنموذجية الثالثة االبتدائيةالصفا بنينمحمد سعيد الشهراني

إثراءات تقنية لألنشطة الصفيةالبيان النموذجية االبتدائية األهلية

الرعاة المتميزينالرعاة االستراتيجيين



 شريك المبادرة

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

فئة المرحلة المتوسطة

م              اإلســــم                  المكتب                     المدرســة                                    التجربة             

١

٢

٣

٤

خلود حسن صالح نوار

عادل سعيد الغامدي

الشرق بنات

الوسط بنين
متوسطة الملك فهد

 النموذجية الرائدة

محطات التعلم المتمايز 
الثابتة والمتغيرة

الحديثة المتوسطةالوسط بنينمنصور مفرح المقاطي

مبادرة تكاتف

تطبيق مهارة الفهم القرآني الرابعة المتوسطةالجنوب بناتنجالء محمد الغامدي

إرث و حضارةالمائة المتوسطة

فئة المرحلة الثانوية

م              اإلســــم                  المكتب                     المدرســة                                    التجربة             

١
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٣

٤

٥
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أمل سالمين الحامدي

زينة صالح الكثيري

الوسط بنات

التكامل المستدامالتاسعة بعد المائة الثانويةالوسط بنات

كائنات التعلم الرقميةثانوية الموهوباتالشمال بناتماجدة محمد ناظر
في التعليم المدمج

المعمل الذكي في التعلم المدمجروضة جدة األهليةالوسط بناتمنال عايض الثقفي

دمج التقنية في التعليمدوحة الجزيرة العالميةالجنوب بناتهالة رضوان حرارة
وفق نماذج التعليم الحديثة

موقع الرياضيات االلكترونيةدار الحنان األهليةالشمال بناتهند علي العديني

البيان النموذجية الثانوية األهلية
مواءمة مخرجات التعليم 

مع سوق العمل

الرعاة المتميزينالرعاة االستراتيجيين


