
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 االحترام المواطنة

 العدل

 اإلتقان

 السالمة
 القيم

 حساءلقيم لإلدارة العامة للتعليم باألالرؤية والرسالة وا

  الرؤية

 .الريادة في بناء جيٍل واٍع خالٍق منتٍم لوطنه
 

 الرسالة

تقديم خدمات تربوية وتعليمية بكفاءة وفاعلية للمستفيدين من 
والشراكة ، التعليم العام، باالستثمار األمثل للموارد المتاحة
 .المجتمعية، تحقيقاً للتنمية المستدامة
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 المقدمة
إن من أبرز سمات العصر الحديث تلك التغيرات الهائلة والمستمرة في المعارف 

يستوجب مما ، اإلنسانية وما يترتب على ذلك من تغيرات مستمرة في نظم العمل 
ولذلك تزيد الحاجة إلى ، تلك التغيرات واستيعابها والتكيف مع مقتضياتها  مواجهة

على تنمية  بتعاثواالتعمل إدارة التدريب التربوي  و، التدريب الفعال المستمر 
المعارف  لشاغالت الوظائف التعليمية وفقًا للمستجدات التي يجب اإللمام بها إلتقان 

كذلك   و، العمل ت تعليمات وأساليب وإجراءان معرفة للنظم والالعمل وما يتبع ذلك م
كما تعمل على تنمية السلوك ،  معرفة االختصاصات والمسؤوليات والواجبات

ومواجهة التحديات التي تواجه المنظمة  التعليمية وخاصة فيما ،  واالتجاهات االيجابية
من تغيير في أساليب وطرق يتعلق باستخدام التقنيات  الحديثة وما يترتب على ذلك 

 .إنجاز األعمال داخل المنظمة 
تعزيز دور المعلم )والتي تنص على  0202وللقيام بدورنا في تحقيق رؤية المملكة 

العديد من الدراسات البحثية  بتعاثواالأجرت إدارة التدريب التربوي ( تأهيلهورفع 
 : فمنها

 .الوظائف  التعليميةدراسة تحديد االحتياجات التدريبية لشاغلي / 1
من العام الدراسي دراسة تقييم الخطة التدريبية السابقة للفصل الدراسي األول  / 0

 .الضعف فيها  للوقوف على نقاط القوة و هـــ1301/1301
 :هــــ في مسارات سبعة وهي 1301/1301عام من وقد صنفنا البرامج التدريبية للفصل الدراسي الثاني 

 المجال التقني ـــ         القياديالمجال  ـــ
 التدريب عن بعد ـــ             التطوير المهني للمعلمات ـــ
 توطين التدريب ـــ         لتقويما ـــ

 (فطن)البرنامج الوقائي  ــــ                  
   نسأل اهلل التوفيق والسداد                  

 

 

 بتعاثالتربوي واالمديرة إدارة التدريب 

 صباح بنت محمد الجمال
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 مبادئ التدريب في إدارة التدريب التربوي
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 مسار العمليات التدريبية
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 المسارات التدريبية 
البرنامج 
الوقائي 
 فطن

توطين 
 التدريب

التدريب 
 التقويم التقني  عن بعد

التطوير 
المهني 
لشاغالت 
الوظائف 
 التعليمية 

 القيادي 
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 التدريبية والورش بالبرامج االلتحاقسياسة 

عبـر كترونيـة للتـدريب التربـوي لالل البوابـة االعن طريق الـرئي  المباشـر مـن خـ شاغالت الوظائف التعليمية فقطيتم تسجيل  .1
 . - أيقونة ترشيح متدربة -  http://hasatraining.com الرابط
أي تسجيل من خاللهـا يعنـي موافقـة الـرئي  المباشـر لذا فإن ، اسم المستخدم وكلمة المرور من صالحيات الرئي  المباشر  .2

 .على الترشيح 
ــة للتــدريب بــدون تســجيل و بــدون موافقــة الــرئي  المباشــر يحــق إلفــي حــال  .3 لتــدريب حجــب شــهادة ادارة حضــور أي متدرب

 .بال عذر متغيبةالتدريب ويحق للرئي  المباشر اعتبار المتدربة 
 . استمارات الترشيح الورقيةفي ينظر لن  .4
يقفـل فـي حـال اإلعـالن عـن أسـماء المقبـوالت  يبدأ التسجيل في البرامج والورش من تـاري  صـدور خطـة التـدريب التربـوي و .5
علـن ويمكـن أن يسـتمر التسـجيل حتـى يـوم التـدريب فـي حـال كانـا االسـماء الم ،( ةمرشـح 02)المسـتهدف  اكتمال العـدد عند

 ( . ةمرشح 02)عنها لم يصل عددها  
 .وتحديد االحتياج التدريبي الفعلي للمرشحة ةح توخي الدقيراعى عند الترشي .6
وفـي حـال تـم تسـجيل  ،الرئي  المباشر عدم تسجيل أكثر مـن الـالث مرشـحات فـي كـل برنـامج أو ورشـة تدريبيـة يجب على  .7

 .مرشحات سيتم استبعاد الجميع من المفاضلةأكثر من الالث 
خـذ موافقتــه وتســجيل المرشــحة مــن خــالل أفـي حــال تــم الترشــيح مــن جهــات إشـرافية يجــب أن يــتم تبليــ  الــرئي  المباشــر و  .8

 .اإللكترونية للتدريب التربوي البوابة 
 خاص بمدارس الهجر .9

وإرســـاله  ،والتأكـــد مــن ختمـــه واعتمــادس مـــن الــرئي  المباشـــر( 21)يجــب علـــى المرشــحة تعبوـــة النمــوذج الخـــاص بالمــادة  :أوالً 
 .يوم تدريبي   أولمعها في  اً يدوي إحضارسأو  ،بواسطة الماسح الضوئي على بريد القبول والتسجيل كما هو مدون أعالس 

ويجـب أن تـتم ، المشـرفة اإلداريـة بمكتـب التعلـيم الـذي تتبـع لـه المدرسـة  والرئي  المباشـر لقائـدات المـدارس بـالهجر هـ : الانياً 
 . من قبلها( 21)موافقتها على الترشيح واعتماد نموذج المادة 

يـوزع  ،للعـام الدراسـي كـامالً ( يـوم تـدريبي   02)الحد األقصـى لعـدد أيـام التـدريب لشـاغالت الوظـائف التعليميـة   .11
بمــــا يتوافــــق مــــع التعمــــيم رقــــم ، الحــــاالت االســــتثنائية كــــالبرامج الوزاريــــة  بالتســــاوي بــــين الفصــــلين مــــع مراعــــاة االحتيــــاج و

 .ه11/1/1300وتاري   001304130
 : معايير خاصة بالمفاضلة بين المرشحات من جهة العمل الواحدة  .11

 .التدريبيةللبرامج  حضوراً  األقلالمرشحة يتم قبول  :أوالً   
 . خدمةالسنوات في عدد في حال التساوي في الحضور يتم قبول المرشحة األقل  :الانياً  
 . االتصال المباشر ر عن طريقاالستوناس برأي الرئي  المباش في حال التساوي في عدد سنوات الخدمة يتم :الالثا  
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المقبوالت في البرامج والورش برسائل بريدية لجميع جهات العمل التي بها مقبوالت يتم اإلعالن عن أسماء .  10
 . كما تصل المقبوالت رسائل نصية تفيد بقبولهن،

في حال وجود ظرف طارئ للمتدربة يمنعها من الحضور عليها رفع اعتذار و,  لمن تم قبولها إلزاميالحضور .  10 
الالالة  لمدةبأي برنامج أو ورشة  االلتحاقحيث سيتم حرمانها من  ،مبرر قبل موعد تنفيذ البرنامج بأسبوع على األقل 

 . سوقا البرنامج الذي لم تحضر من ر أشه
 .من قبل مراكز التدريب التربوي المحددةاالنصراف  مواعيد الحضور و و ولة التقيد بأنظمةيلزم المقب.  13
من زمن البرنامج أو الورشة تحرم من شهادة التدريب % 12إذا تجاوز استوذان أو تأخير أو غياب المتدربة . 12

 : فيما يلي جدول يوضح النسبة و، البات بالحضور فقط إوتحصل على 
... 

 %12نسبة  للبرنامجعدد الساعات الفعلية       عدد أيام البرنامج
 (متصلة أو منفصلة) دقيقة    10 ساعات تدريبية 1 يومان

 (متصلة أو منفصلة) دقيقة  31ساعة و     ساعة تدريبية 10 أيام ةالالال
 (متصلة أو منفصلة) دقيقة  03ساعتان و     ساعة تدريبية 14 أيام ةأربع
 (منفصلةمتصلة أو ) الالث ساعات  ساعة تدريبية 02 أيام ةخمس

 (متصلة أو منفصلة) سا ساعات ساعة تدريبية 32 عشر أيام
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 فهرس دليل البرامج التدريبية 
 

 

 

 

 

 

  

 الصفحة المجال م
 11 مصطلحات خطة البرامج التدريبية  1
 10 الــقــيــادي 0
 01 لشاغالت الوظائف التعليميةني ــهــمــر الــتطويــــال 0
 31 الــتــقــويــم 3
 20 الــتــقــني 2
 41 الــتــدريب عن بــعــد 4
 40 بــدريــتــن الــيـــوطــت 1
 12 نـــطـــي فــائــوقـــال الــبـــرنامـــج 8
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 فمركز التدريب التربوي بالهفو  هــ /ت . م
 مركز التدريب التربوي بالمبرز م /ت . م
 التعليم بالهفوفمكتب  هــ / ع. م
 مكتب التعليم بالقرى ق / ع. م

 برنامج رحيق*
هو برنامج يهدف إلى تأهيل المعلمات 

 المرشحات وكيالت  
 إحدى مراكز تعليم الكبار المسائية  ك . م
 مركز الملك فهد للجودة ج.ف  . م

 مبنى إدارة الموهوبات م . إ
 للبرنامجمدرسة مساندة تابعة للمكتب المنفذ  س . م

المتوسطة األولى مبنى ملحق ب)مركز التوحد التوحد/  م
 (بالمبرز

 تفاعلية فصوالً التي تضم مدارس الإحدى  ت.  ف . م
 قائدات و وكيالت المدارس القيادات المدرسية

 برنامج وزاري  اسم البرنامج

 مصطلحات خطة البرامج التدريبية
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 القيادي
وفي ظل االنفتاح العالمي وارتفاع وتيرة ، المحور األساسي في نجاح المنظمات التعليمية القيادة هي 

والقائد المتميز ، التناف  أصبح للقائد تأاليراً كبيراً في تحقيق أهداف المنظمة التعليمية ونموها 
م نحو التأالير فيمن يقوده من الفاعلية والكفاءة في قيادة منظمته و تمكنهيمتلك صفات وقدرات 

 .التفوق والنجاح 
تقدم برامج التدريب  و

 ةالقيادي لدينا  في الالال
 :مستويات

 برنامج تأهيل القيادات .1
 برنامج تطوير القيادات  .0

استهدفا القائدات قد  و
 التربويات مديرات المكاتب و

 و اإلدارات وكذلك قائدات
إضافة إلى ، المدارس وكيالت 

 .المشرفات التربويات 
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 يةبناء الخطة التشغيل

 يتم تنفيذها خالل زمن محدد الخطة التشغيلية  هي عبارة عن أهداف تستمد من األهداف العامة و
 : فالبرنامج الخاص بالخطة التشغيلية هنا  يهدف إلى

 .التوعية بأفضل األساليب العلمية لبناء الخطة اإلدارية  .1
 المدارس لمنهجية بناء الخطة العامة للمدرسة قائداتإرشاد  .0
 تحديد موجهات وظيفية إدارية لبناء مراحل الخطة العامة للمدرسة .0

 المدرسة الجديدة بمهامها التنفيذية قائدةتبصير  .3

 .المدرسة من اإلبداع اإلداري بدياًل عن التقليد قائدةتمكين  .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ الفوة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة م

1 
 الدانة الجناع/أ
 مريم السماعيل/أ

التعليم مكتب 
 بالمبرز

 القيادات المدرسية

 إحدى مدارس المبرز 
 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

 (األسريةالتنمية ) سميرة المطلق/أ 0
 مركز التدريب بالهفوف

 

 هـ01/4/1301
 هـ03/4/1301

 خلود المسلم/أ 0
مكتب التعليم 

 بالهفوف
 هـ10/1/1301
 هـ14/1/1301
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المجتمعات المهنية التعليمية وسيلة يستخدمها القائد لخلق القافة التعلم والتفكير والبحث والنمو 

:ف إلى وتهد الجماعي  
 على المجتمعات المهنية للتعلم التعرف .1

 التعرف على خصائص المجتمعات المهنية للتعلم .0
 التعرف على  أهداف المجتمعات المهنية للتعلم .0

 التعرف على خطوات إنشاء المجتمعات المهنية للتعلم .3
 :محاور الورشة 

 المهنية للتعلمأهداف المجتمعات *                             المجتمعات المهنية للتعلم* 

  للتعلم خطوات إنشاء المجتمعات المهنية*                 خصائص المجتمعات المهنية للتعلم* 

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ الفوة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة م

1 
 

 حنان الملحم/أ
 أسماء المال/ أ

 وحدة تطوير المدارس

 
قائدات ومعلمات 

 المدارس تطوير
 

 مدارس التطوير إحدى

 هـ 11/2/1301

0 
 الغنام إيمان /أ
 هـ13/2/1301 الخضير سارة/أ

 وفاء الجالل/أ 0
 ليلي المطلق/أ

 هـ03/2/1301

 حنان الملحم/أ 3
 ابتسام العامر/أ

 هـ02/2/1301

 زملة العجمي/أ 2
 وفاء الجالل/أ

 هـ02/2/1301

4 
 سارة الخضير/أ
 هـ1/4/1301 أماني الجعفري/أ

 ليلي المطلق/أ 1
 زملة العجمي/أ

 هـ11/2/1301

 ايمان الغنام/أ 1
 يأماني الجعفر /أ

 هـ0/4/1301

 اسماء المال/أ 3
 ابتسام العامر/أ

 هـ0/4/1301

 للتعلمالمهنية  المجتمعات
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

1 
-هـ 1301قائدة االمتيازات لعام 
 م0211

بنا فهد عائشة /أ
 العتيبي

 هـ / ت . م القيادات المدرسية متقاعدة
 هـ1/2/1301
 هـ3/2/1301

2 
إجراءات القبول والتسجيل في 

 االختبارات
مشرفة من إدارة 

 والقبول االختبارات
إدارة االختبارات 

 والقبول
القيادات المستهدفة 

 ( رحيق) برنامج ب
 هـ12/2/1301 هـ /ت . م

 مستجدات دليل القبول والتسجيل 3
بنا  أحالم/أ

 الملحم عبدالرحمن
إدارة االختبارات 

 والقبول

وكيلة شؤون  و القائدة
( المستجدات)الطالبات

 للمرحلة المتوسطة
 هـ12/2/1301 هـ / ت. م

 ركائز التميز للقائد المتميز 4
بنا حسن سارة /أ

 الخضير
وحدة تطوير 
 المدارس

بمدارس  القيادات المدرسية
 تطوير

 هـ / ت. م
 هـ3/2/1301
 هـ11/2/1301

 األنشطةرواد التمييز في  5
بنا  هيفاء/أ

 البشير عبدالعزيز
مديرة إدارة نشاط 

 الطالبات
القيادات المستهدفة 

 ( رحيق) برنامج ب
 هـ / ت . م

 هـ11/2/1301
 هـ10/2/1301

6 
اتخاذ القرار وحل المشكالت بطريقة 

 إبداعية
 بنا مطير  أمل /أ

 الهذلي
 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية الشاملة إدارة الجودة

 هـ10/2/1301
 هـ10/2/1301

7 
بين الواقع  0202رؤية المملكة 

 والتطبيق في مدارس تطوير

بنا راشد زملة /أ
 العجمي

ة بنا حسن سار /أ
 خضيرلا

وحدة تطوير 
 المدارس

بمدارس  القيادات المدرسية
 تطوير

 هـ10/2/1301 ج. ف . م 

 المدرسةصالحيات قائدة  8

 بنا مبارك الدانة/أ
 الجناع

بنا إيمان  /أ
 النعيمعبدالرحمن 

مكتب التعليم 
 بالمبرز

القيادات المدرسية 
 المستجدة

 م/ ت . م 
 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301
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 4الطريق إلى سيجما 
بنا فهد منيرة / أ

 الهديان
مديرة إدارة 

 االختبارات والقبول

 
و اإلدارة النسائية  ات قياد

 القيادات المدرسية
 

 هـ/ ت . م 

 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301

11 
 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

 عفاف البشير/أ هندسة العالقات اإلنسانية 11
مكتب التعليم 

 بالقرى
  القيادات المدرسية

 الشرقية بقطاع القرى
 هـ13/2/1301 س. م 

 

 الربامج القيادية
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 االنضباط المدرسي 12
بنا محمد مريم /أ

 العديل
 إدارة المتابعة

القيادات المستهدفة 
 ( رحيق) برنامج ب

 هـ12/2/1301 هـ/ ت . م 

 الملهمة القيادة 13
بن علي مسفر /د

 القحطاني
مكتب التعليم 

 بالمبرز
 هـ03/2/1301 هـ/ ت . م  النسائية ةاإلدار  اتقياد

 هـ02/2/1301

 أساليب التعامل مع الطالبات 14
بنا عبداهلل حنان /أ

 الشجار
 إرشاد إدارة توجيه و
 الطالبات

القيادات المستهدفة 
 هـ00/2/1301 هـ/ ت . م  ( رحيق) برنامج ب

 هـ00/2/1301

 التميز الشخصي 15
 بنا حزام جوهرة/أ

 القحطاني
 مديرة إدارة اإلشراف

 التربوي
القيادات المستهدفة 

 ( رحيق) برنامج ب
 هـ02/2/1301 هـ/ ت . م 

 هـ04/2/1301

 رحاب القحطاني/ أ االنضباط المدرسي 16
مكتب التعليم 

 هـ02/2/1301 س. م  القيادات المدرسية بالقرى

 الجودة الشخصية 17
طامي  بنا نورة/أ

 الدوسري
 هـ/ ت . م  المشرفات التربويات إدارة الجودة الشاملة

 هـ00/2/1301
 هـ03/2/1301

18 
آلية سد العجز ومعالجة ورشة 

 االحتياج
شؤون إدارة مشرفات 

 المعلمين
إدارة شؤون 
 المعلمين

 هـ04/2/1301 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية

 تعزيز السلوك اإليجابي 19

بنا ابراهيم بشاير /أ
 العواد

 بنا عبداهلل  حنان/أ
 الشجار

 إرشاد و إدارة توجيه
 الطالبات

 هـ/ ت . م  المشرفات التربويات
 هـ4/4/1301
 هـ1/4/1301

 في بيوة العمل قناديل التغيير 21
مسلم حنان /د

 بيرودي
بجامعة  كلية التربية

 الملك فيصل
 هـ/ ت . م  النسائية ةقيادات اإلدار 

 هـ4/4/1301
 هـ1/4/1301

 االجتماع الفعال 21
 بنا محمد مها/أ

 النعيم
مديرة إدارة التربية 

 الخاصة
 هـ1/4/1301 هـ/ ت . م  النسائية ةقيادات اإلدار 

22 
عملية تقويم األداء الوظيفي وفرص 

 التحسين
 بنا أحمد فريزة/أ

 السبيعي
مديرة مكتب التعليم 

 بالمبرز
 هـ1/4/1301 م/ ت . م  القيادات المدرسية

بنا  حذام/أ القيادة اإلدارية 23
 الجبر عبدالرحمن 

مكتب التعليم 
 بالهفوف

 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية
 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

بنا ابراهيم ابتسام /أ قياس رضا المستفيد 24
 العيسى

إدارة التخطيط 
 والتطوير

القيادات المستهدفة 
 ( رحيق) برنامج ب

 هـ/ ت . م 
 هـ3/4/1301
 هـ12/4/1301

 

 القيادية الربامج
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

25 

التطوير  ستراتيجيةا والجدارات اإلدارية 
 المؤسسي

بن  محمد/أ
 إدارة الجودةمدير  الدليجان عبدالعزيز

 و الرجاليةاإلدارة قيادات 
 هـ/ ت . م  النسائية 

 هـ12/4/1301
 هـ14/4/1301

 أدوات القائد 26
بنا ابتسام /أ

 العفالقعبدالعزيز 
مدارس األنجال 

 األهلية
 اإلدارة النسائيةقيادات 

 القيادات المدرسية
 هـ/ ت . م 

 هـ10/4/1301
 هـ13/4/1301

27 
 ز الشخصيالتمي

 
بنا طامي نورة /أ

 الدوسري
 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية إدارة الجودة الشاملة

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

28 
 بيوة العملجودة العالقات اإلنسانية في 

بنا  سميرة/أ
 الموسى عبدالوهاب

 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية متقاعدة
 هـ14/4/1301
 هـ11/4/1301

 الحوار البناء 29
بنا  شيخة/أ

 الوصيفر عبدالعزيز
إدارة التوعية 
 اإلسالمية

 هـ/ ت . م  شاغالت الوظائف التعليمية
 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

31 
 المتوازنبطاقة األداء  

محمد ميادة /د
 الحسن

كلية التربية بجامعة 
 الملك فيصل

 هـ/ ت . م  اإلدارةقيادات 

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

 إدارة الذات لتحقيق النجاح 31
بنا علي رسما  /أ

 العجمي
إدارة االختبارات 

 والقبول
 هـ01/4/1301 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية

 القيادة التواصلية 32
بنا هشبل منيرة /د

 القحطاني
اآلداب بجامعة كلية 

 الملك فيصل
 هـ01/4/1301 هـ/ ت . م  النسائية ةقيادات اإلدار 

 مهارات التفويض 33
بنا مبارك  الدانة/أ

 الجناع
 مريم السماعيل/أ

مكتب التعليم 
 بالمبرز

 م / ت . م القيادات المدرسية
 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

 اإلداريةفن كتابة التقارير  34
 بنا فهد منيرة/أ

 الفهيد
مكتب التعليم 

 بالمبرز
 القيادات المدرسية

 التربويات المشرفات
 م 3/  م

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

35 
 كيف تكسبين قلوب المراهقات

 

 بنا أحمد ابتسام/أ
 الدرويش

بنا سليمان خلود /أ
 الباهلي

إدارة التوجيه 
 واإلرشاد

 
 هـ/ ت . م  المدرسيةالقيادات 

 هـ02/4/1301
 هـ00/4/1301

 الربامج القيادية
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

     تطوير الدروس الصفية 36

 بنا صالح  ندى/أ
 الناجم

 بنا أحمد أماني/أ
 الجعفري

 المدارسوحدة تطوير 
مشرفات وحدة تطوير 

 المدارس
 هـ00/4/1301 ج. ف . م 

 هـ03/4/1301

37 
 

 كيف تتقن عملك وتستمتع به

 
 بنا إبراهيم بشاير/أ

 العواد

 إرشاد و إدارة توجيه
 الطالبات

 

القيادات المستهدفة 
 ( رحيق) برنامج ب

 هـ/ ت . م 

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

38 
 هـ10/1/1301
 هـ13/1/1301

 لخطة التنموية المهنية للمدرسةا 39
 بنا محمد بهية/أ

 األحمد
 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية إدارة التدريب التربوي

 هـ03/4/1301
 هـ1/1/1301

 مهارات في تطوير الذات 41
بن  بدر/د

 الجوهر عبداللطيف
كلية الحاسب اآللي 
 بجامعة الملك فيصل

 هـ/  ت. م  تربوياتالمشرفات ال
 هـ03/4/1301
 هـ1/1/1301

 مهارات القائد االستثنائي 41
 بنا محمد صباح/أ

 الجمال
إدارة التدريب مديرة 

 بتعاثالتربوي و اال
 هـ1/1/1301  هـ/ ت . م  القيادات المدرسية

 هـ0/1/1301

 الموقفية اإلدارة 42
خليفة بنا فاطمة /أ

 الملحم
 مكتب التعليم بالقرى

 القيادات المدرسية
القرى بمدارس مكتب 
 الشرقية

 هـ1/1/1301 ق / ت.  م
 هـ0/1/1301

 أسرار القرارات اإلدارية 43
 بنا مجلي سميرة/أ

 المطلق
 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية األسريةالتنمية مركز 

 هـ10/1/1301
 هـ13/1/1301

 الفاعلةاإلدارة الجودة الشاملة في  44
الرفاعي  سماح/د

 الجابري علي
إدارة األعمال كلية 

 بجامعة الملك فيصل
الرجالية  ةقيادات اإلدار 

 النسائية و
 هـ/ ت . م 

 هـ10/1/1301
 هـ10/1/1301

45 
تمكين االتصال الوظيفي للكفايات 

 .اللغوية 

بنا عبدالعزيز منى /أ
 المنصور

 بنا مبارك فوزية/د
 الدوسري

 هـ/  ع. م  القيادات المدرسية مكتب التعليم بالهفوف
 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301

46 
فوة اإلدارة والمدرسة )جائزة التميز 

 (لمتميز)العمل التطوعي-المتميزة
بنا وجب  باسمة /أ

 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية إدارة الجودة الشاملة الدعجاني
 هـ12/1/1301
 هـ14/1/1301

بنا أحمد فريزة  /أ عالقة القيم التنظيمية بقيم الجودة 47
 السبيعي

مكتب التعليم مديرة 
 بالمبرز

 و يةرجالال ةقيادات اإلدار 
 هـ12/1/1301 هـ/ ت . م  ئيةنساال

 مجتمعات التعلم المهنية 48
 بن مطلق خالد/ أ 

 العتيبي
 إدارة اإلشرافمدير 

 التربوي
قيادات اإلدارة الرجالية 

 هـ1301/  1/  13 هـ/ ت . م  ةوالنسائي

 الربامج القيادية
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 الفئة المستهدفة جهة العمل المدربةاسم  اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 حل المشكالت بطرق إبداعية 49

بنا مبارك الدانة /أ
 الجناع

بنا فهد منيرة /أ
 الفهيد

مكتب التعليم 
 بالمبرز

 هـ01/1/1301 م / ت.  م القيادات المدرسية
 هـ00/1/1301

51 
 األهلية مدارس جواالا جهيدة الراوي/أ ةالعالمي الجودة طريقنا إلى

الرجالية اإلدارة قيادات 
 والنسائية

 هـ/ ت . م 

 هـ04/1/1301
 هـ01/1/1301

 االستثنائيمهارات القائد  51
بنا محمد صباح /أ

 الجمال
مديرة إدارة التدريب 

 بتعاثالتربوي واال
القيادات المستهدفة 

 (رحيق ) ببرنامج 
 هـ/ ت . م 

 هـ00/1/1301
 هـ00/1/1301

 في الزيارة الصفية مهارات متقدمة 52
بن علي  مسفر /د

 القحطاني
مكتب التعليم 

 بالمبرز
 هـ/ ت . م  مشرفات جميع المكاتب

 هـ03/1/1301
 هـ1/1/1301

 الذكاء االجتماعي في العمل اإلداري 53
بنا محمد صباح /د

 العرفج

الدراسات كلية 
التطبيقية وخدمة 

 المجتمع

 و اإلدارة الرجاليةقيادات 
 النسائية

 هـ/ ت . م 
 هـ1/1/1301
 هـ1/1/1301

 في اإلسالمحقوق اإلنسان  54
بنا  شيخة /أ

 الوصيفرعبدالعزيز 
إدارة التوعية 
 اإلسالمية

 هـ/ ت . م  شاغالت الوظائف التعليمية
 هـ1/1/1301
 هـ1/1/1301

 مهارات تطبيق قواعد السلوك والمواظبة 55
بنا أحمد  إبتسام /أ

 الدريويش
 وتوجيه مديرة إدارة 

 الطالبات إرشاد
المستهدفة القيادات 

 ببرنامج رحيق
 هـ1/1/1301 هـ/ ت . م 

 فهم السلوك اإلنساني 56
 بنا إبراهيم  وداد /أ

 البحر
إدارة التدريب 

 التربوي
 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية

 هـ11/1/1301
 هـ13/1/1301

57 
 صفاء سليمان/أ كتابة التقارير إدارة االجتماعات و

الدراسات كلية 
التطبيقية وخدمة 

 المجتمع

 هـ/ ت . م  النسائية ةقيادات اإلدار 

 هـ11/1/1301
 هـ10/1/1301

 القيادة ألجل التعلم 58

 

بنا أحمد سميرة /أ
 الجالل

 

 هـ04/1/1301 هـ/ ت . م  القيادات المدرسية متقاعدة

 الربامج القيادية
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لشاغالت الوظائف التعليميةبرامج التطوير المهني   
الذي يتطلع إلى استثمارس وهي رصيدس ، الحياة االجتماعية الناشوة المدرسية هي محور المجتمع و

ومن الم ، لخاصةوالتربية الهادفة هي عملية تساعد هذس الناشوة على تحديد قدراتهم ا. بالمستقبل
ولما كانا نوعية . ومشاركة اآلخرين إيجابًا بها في بناء الحاضر والمستقبل ى مداهاتطويرها إلى أقص

، فإن المهارات العالية لهؤالء المعلمين  التربية المدرسية تعتمد لدرجة كبيرة على نوعية المعلمين
تمارس دورًا حاسمًا في جودة التعلم والتعليم للتالميذ وفي تقرير مستقبلهم عند الرشد الم أسرهم 

 : دينا في عدة  مستويات ل توتقدم برامج التدريب لتطوير المعلما .جتمعاتهم المحلية بحد سواءوم
 التي تغذي الجانب  سلسلة من البرامج التدريبيةبرامج  التطوير المهني للمعلمات المستجدات وهي  .1

 والشخصي و التقني للمعلمة  ، في المعر 
المهني للمعلمات في  برامج التطوير .0

 التربويةة من الناحي مجال تخصصهم
خص لدرجة رئيسية مهارات ت تيال و

المادة الدراسية وكيفية توصيلها 
الذي  المجال اإلداري ،للمتعلمين 

يركز على تشغيل التدري  والتعلم 
المجال ، انضباط الدارسين  وتنظيم و

الشخصي لذي يهتم بخصائص 
البناءة للتعلم المعلمين اإلنسانية 

 .والتدري  
 برامج تطوير معلمي فصول الموهوبات .0
 برامج تطوير المرشدات في المدارس .3
 برامج تطوير معلمي النشاط .2
 برامج تطوير منسوبي التربية الخاصة .4
 .برامج تطوير معلمات رياض األطفال  .1
 برامج تطوير معلمات التوعية اإلسالمية .1
 .برامج تطوير معلمي تعليم الكبيرات   .3
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 "برنامج وزاري "   (ضمن مشروع الجدارات الوظيفية للمعلمة)برنامج الفاعلية الشخصية 
 تمكين المعلمات في الجدارات المتعلقة بالفاعلية الشخصية / الهدف العام للبرنامج

 المهنية لتحسين الممارسات
 :قادرة على يتوقع بنهاية البرنامج التدريبي من المتدربة  أن تكون / األهداف الخاصة

 توظيف ركائز التعلم في القرن الواحد والعشرون لتحسين األداء
 تعزيز تقدير الذات في مجتمع التعلم

 تفهم اآلخرين والتأالير واإلقناع في مجتمعات التعلم جدارتيتوظيف 
 تفعيل دور المبادرات في مجتمعات التعليم

 توظيف ركائز التوجه نحو اإلنجاز في ترقية التعلم
 تحسين دور مجتمعات التعلم المعنية داخل المدرسة

  سنوات(  2 إلى 1) بين  المعلمات الالتي خدمتهن ما/ الفوة المستهدفة
 .ساعة تدريبية  02= سا ساعات تدريبية  × بيةخمسة أيام تدري/ مدة البرنامج

 
 موعد التنفيذ اسم المدربة موعد التنفيذ اسم المدربة

 سعاد السنين/أ

 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301

 بهية األحمد/أ

 هـ02/4/1301
 هـ03/4/1301

 هـ01/4/1301
 هـ0/1/1301

 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301

 أمل السبيعي/أ

 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301

 وفاء البراهيم/أ

 هـ01/4/1301
 هـ0/1/1301

 هـ10/4/1301
 هـ11/4/1301

 هـ10/4/1301
 هـ11/4/1301

 أسماء الحارالي/أ

 هـ04/1/1301
 هـ1/1/1301

 وداد البحر/أ

 هـ13/2/1301
 هـ0/4/1301

 هـ3/1/1301
 هـ1/1/1301

 هـ02/4/1301
 هـ03/4/1301

 مى النعيم/أ

 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301

 مها الدوسري/أ

 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301

 هـ10/4/1301
 هـ11/4/1301

 هـ01/4/1301
 هـ0/1/1301
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 "برنامج وزاري " الدرس اللغوي تحسين ممارسات وتطوير مهارات 

تنميــة مهــارات معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا فــي تخطــيط وتنفيــذ وتقــويم الــدرس  /الهــدف العــام مــن البرنــامج 
 اللغوي في مقررات اللغة العربية في النظام الفصلي للتعليم الثانوي 

 :على  ةقادر  ةكون المتدربتيتوقع في نهاية البرنامج أن  /األهداف الخاصة 
  داء المعلمينأرصد الممارسات الخاطوة في   تطبيق مهارات إدارة التعلم في الدرس اللغوي 
  اقتراح حلول للتحسين والتطوير   تثبيا التعلم وفق النموذج المقترح 
  وصف وتحديد ممارسات المعلمين في التخطيط للدرس اللغوي   تفسير أالر التقويم في تحصيل المتعلم 
   التعرف على نماذج من خطط التدري   توظيف التخطيط للدرس اللغوي من خالل بناء تصور مقترح لمكونات وحدة تدريبية 
  التهيوة الحافزة وإالارة الدافعية بصورة علمية منظمة   التخطيط لتنفيذ األنشطة وفق متطلبات التعلم اإلتقاني 
  ف تطبيقات التغذية الراجعة يتعر   التخطيط ألساليب التقويم 
 في مواقف تدريسية  تطبيق التغذية الراجعة   ي حجرة الصف فتحقيق التواصل الفعال 
  التغذية الراجعة و بين التعزيز التفريق   تعليمي في الدرس اللغوي الصياغة أسولة السبر وفق الموقف . 

  .معلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية  :الفوة المستهدفة 

 

 

 

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ اسم المدربة
 ضافية الربيع/أ
 ابتسام العباد/أ

 
 مركز التدريب بالمبرز

 

 هـ03/2/1301
 هـ04/2/1301

 هدى الناشي/أ
 الشقحاء السالم/أ

 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301

 عواطف النغموش/أ
 نورة المهنا/أ

 هـ01/4/1301
 هـ03/4/1301

 إحدى مدارس القرى  هند الهزاع/أ
 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301

 بالطيورنادية /أ
 هياء الدوسري/أ
 مكتب التعليم بالهفوف أحالم البدير/أ

 

 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301

 نورة السليم/أ
 حنان القباط/أ
 لولوة النعيم/أ

 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301
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 "برنامج وزاري "   البرنامج التدريبي مهارات البحث في مصادر المعلومات اإللكترونية

ني للوصول إلى تنمية مهارات المتدربين في تطبيق أساليب ومهارات البحث اإللكترو  /البرنامجالهدف العام من 
 مهارات البحث والمصادر  ستراتيجيات التعلم الحديثة في تدري  مادةالمعلومات وفقاً ال

 :تكون قادرة على في نهاية البرنامج التدريبي أن  ةالمتدربيتوقع من  /ف التفصيلية للبرنامجااألهد
 المصطلحات والمفهومات المتعلقة بالبحث اإللكتروني التعرف على .1
 أدوات البحث اإللكتروني استخدام .0
 في العملية التعليمية كأفضل محرك بحث( جوجل ) محرك  استخدام .0
 جوجل ك البحثأوامر البحث المتقدم في محر _أساليب البحث البسيط  استخدام .3
 (جوجل ) خدمات محركات البحث اإللكتروني  استخدام .2
 ستراتيجيات التعلم الحديثةاارات البحث اإللكتروني باستخدام تطبيقات عملية في تدري  مه إعداد .4
 .العملية المعدة لتدري  مهارات البحث اإللكتروني  للتطبيقاتمناسبة أدوات تقويم  تصميم .1

 (ومصادر المعلوماتمهارات البحث )مادة معلمات : الفوة المستهدفة 
 ساعة تدريبية 10= ساعات تدريبية  3× الالث أيام  :مدة البرنامج التدريبي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ اسم المدربة

 هـ03/2/1301 مركز التدريب بالمبرز السعد يموض/أ
 هـ02/2/1301

 شعاع السليمان/أ
 مكتب التعليم بالهفوف حصة الخالدي/أ

 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301

 مركز تدريب الهفوف  مريم المدهش/أ
 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301
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 "برنامج وزاري " البرنامج التدريبي المحسوسات اليدوية  
وتجويد التعلم  االبتدائيةتحسين األداء التعليمي لطالب وطالبات المرحلة / الهدف العام من البرنامج التدريبي

 .من خالل التحسين المستمر
والقطع الدائرية والمربعات ، المحسوسات  باستخدامتدري  مفاهيم الرياضيات / ويتضمن البرنامج التدريبي

ووسيلة بناء المضلعات واللوحة ، وشرائح ونماذج الكسور ، وقطع النماذج ، مكعبات الوصل ، الملونة 
 . الهندسية والدائرية

 االبتدائيةمعلمات الرياضيات في المرحلة / لمستهدفة الفوة ا
 .ساعة تدريبية  10= ساعات تدريبية  3× الالالة أيام / مدة البرنامج التدريبية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ اسم المدربة
 هيفاء البراك/أ
 العليق لولوس/أ

 
 

 مركز التدريب بالمبرز
 

 هـ12/2/1301
 هـ10/2/1301

 فاطمة الحسين/أ
 فريال الحسن/أ

 

 هـ01/1/1301
 هـ00/1/1301

 فاطمة الحسين/أ
 فريال الحسن/أ

 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301

 مكتب التعليم بالقرى مالك الصعيليك/أ
 هـ03/2/1301
 هـ04/2/1301

 هياء الدوسري/أ
 مكتب التعليم بالهفوف منال الباهلي/أ

 هـ1/4/1301
 هـ0/4/1301
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 "برنامج وزاري " البرنامج التدريبي مشروع التعلم النشط  
 :الهدف العام

 مفاهيم ومهارات المتدربين حول التعلم النشط وفق نموذج وكالة الوزارة للتعليم تنمية
 :األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي

 : أن ةفي نهاية البرنامج التدريبي يتوقع من المتدرب
 ضح مفهوم التعلم النشطتو  .1
 إيجابي نحو التعلم النشط اتجاسكون ت .0
 لم بمتطلبات التعلم النشطت .0
 درك أدوار العاملين في المدرسة لتحقيق التعلم النشطت .3
 دعم استدامة التعلم النشطت .2
 وضح عناصر التعلم النشطت .4
 تتناسب مع فلسفة التعلم النشط أنشطةصمم ت .1
 الطالب في األنشطة كانهمافعل ت .1
 ستراتيجيات التعلم النشطاقترح معايير اختيار ت .3

 الدراسية اطبق التعلم النشط من خالل مادتهت .12
 فعل أدوات االستعداد للتعلم النشطت .11
 للتعلم النشط الباتتمكن من مهارات تحفيز الطت .10
 في تحمل مسؤوليات التعلم الباتشرك الطت .10
 تمكن من أدوات تقويم المتعلم النشطت .13
 ستنتج معايير الصف النشطت .12
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 موعد التنفيذ مقر التنفيذ الفوة المستهدفة اسم المدربة التدريبي اسم البرنامج

 
 

 مشروع التعلم النشط

 لولوة النعيم/أ
- مدارس عينة التعلم النشط

 مدرسة مساندة قطاع الهفوف 
 هـ12/2/1301
 هـ10/2/1301

قطاع –مدارس عينة التعلم النشط  وفاء الخمي /أ
 هـ11/2/130 مركز التدريب بالمبرز المبرز

 هـ13/2/1301

– مدارس عينة التعلم النشط  ليلي العمير/أ
 قطاع الهفوف

 هـ11/2/130 مكتب التعليم بالهفوف
 هـ13/2/1301

 أمل الغوينم/أ
– مدارس عينة التعلم النشط 

 ةمدرسة مساند قطاع المبرز
 هـ03/2/1301
 هـ04/2/1301

– مدارس عينة التعلم النشط  ليلي العمير/ أ
 هـ03/2/1301 مدرسة مساندة قطاع الهفوف

 هـ04/2/1301

 خلود الجريان/أ
– مدارس عينة التعلم النشط 

 قطاع المبرز 

 هـ1/4/1301 مركز التدريب بالمبرز
 هـ0/4/1301

 مدرسة مساندة الشقحاء السالم/أ
 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

- مدارس عينة التعلم النشط غادة المبيريك/أ
 هـ1/4/1301 مكتب التعليم بالهفوف قطاع الهفوف 

 هـ12/4/1301

 عبير السعيد
– مدارس عينة التعلم النشط 

 القرىبمكتب التعليم  قطاع القرى 
 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

مكتب معلمات الرياضيات في مدارس  مالك الصعيليك/أ
 هـ04/1/1301 مكتب التعليم بالقرى القرى لجميع المراحل

 هـ01/1/1301
 عبير السعيد/أ

 
في مدارس معلمات اللغة العربية 

 لجميع المراحلالقرى مكتب 
 هـ12/4/1301 مدرسة مساندة

 هـ11/4/1301

 هند الهزاع/أ
في مدارس  معلمات اللغة العربية 

 مدرسة مساندة  جميع المراحللالقرى مكتب 
 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

بعض المفاهيم الخاطوة 
 نالريا الذرما/أ التعلم النشطحول 

 مركز التدريب بالمبرز معلمات األحياء
 هـ03/4/1301

تطبيقات التعلم النشط في 
 مادة العلوم الطبيعية

 هـ04/2/1301 الريا الذرمان/أ

التعلم النشط لذوي العوق 
 معلمات العوق السمعي مروة المجحد/أ السمعي

 مركز التدريب بالهفوف

 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301

 سارة الديري/أ استراتيجيات التعلم النشط
 هـ01/4/1301 معلمات التربية الخاصة عيدة البقمي/أ

 هـ0/1/1301
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 " برنامج وزاري" البرنامج التدريبي مشروع المدارس المعززة للسلوك اإليجابي
 :الهدف العام للبرنامج

 إيجاد بيوة مدرسية محفزة للسلوك اإليجابي 
 :األهداف الخاصة بالبرنامج

 تعزيز السلوك اإليجابي لدى الطلبة بأساليب علمية .1
 لتنفيذ بث روح التناف  الشريف بين المدارس المشاركة في المشروع للوصول إلى التميز السلوكي .0

 أساليب تعزيز السلوك وتقنياتها
 ات جزئياً وكلياً غالمرشدات المفر  :الفوة المستهدفة 

 ساعة تدريبية 10= ساعات تدريبية  3× الالالة أيام / التدريبيمدة البرنامج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ اسم المدربة
 مينة البراكأ/أ
 نورة المالكي/أ

 
مركز التدريب 

 بالهفوف
 

 هـ12/2/1301
 هـ10/2/1301

 +ابتسام الدريويش/أ
 خلود الباهلي/أ

 هـ00/2/1301
 هـ03/2/1301

 بشاير العواد/أ
 الدريويشحنان /أ

 هـ4/4/1301
 هـ1/4/1301

 خلود الباهلي/أ
 ابتسام الدريويش/أ

 هـ02/4/1301
 هـ22/4/1301

 نورة المالكي/أ
 امينة البراك/أ

 هـ02/4/1301
 هـ00/4/1301
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 البرنامج التدريبي المشروع الوطني للحد من التنمر بين الطلبة في المدارس 
 "برنامج وزاري" 

ن للحد من التنمر بين يتطوير معارف ومهارات واتجاهات المرشدين الطالبي/ الهدف العام من البرنامج
 طالب وطالبات المدارس

 : األهداف التفصيلية
 . والمصطلحات المرتبطة به ، تعريف المتدربين بمفهوم التنمر  .1
 يربط المتدربين بين جهود الجهات الوطنية الحكومية واألهلية للحد من مشكلة التنمر  .0
 تصنيف المتدربين ألنواع التنمر  .0
 والنوع ، والجن  ، تطبيق المتدربين خارطة انتشار التنمر حسب المرحلة الدراسية  .3
 أبرز البرامج العالمية للحد من التنمر بتعريف المتدربين  .2
 لبيوة المدرسية اآلمنة لتصنيف المتدربين  .4
 تحديد المتدربين سمات البيوة المناهضة للتنمر  .1
 تزويد المتدربين بسمات الطالب والطالبات األولى بالرعاية  .1
 تعريف المتدربين على سيناريو حل الصراع  .3

 تطبيق المتدربين مهارات مواجهة المتنمرين في المدارس  .12

 ات جزئياً وكلياً   غدات المفر المرش / الفوة المستهدفة 
 ساعة تدريبية  10= ساعات تدريبية  3× الالالة أيام  / مدة البرنامج التدريبي  

 
  

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ الفوة المستهدفة اسم المدربة
 العوادبشاير /أ
المرشدات  حنان الشجار/أ

 ات جزئياغالمفر 
 كلياً  و

 

مركز 
التدريب 
 بالهفوف

 

 هـ13/1/1301
 هـ01/1/1301

 خلود الباهلي/أ
 ابتسام الدريويش/أ

 هـ04/1/1301
 هـ01/1/1301

 امينة البراك/أ
 نورة المالكي/أ

 هـ3/1/1301
 هـ4/1/1301
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 "برنامج وزاري" برنامج التخطيط للفهم ضمن مشروع التطوير المهني للمعلم  
ية في ضوء معايير التخطيط راسلتخطيط وحدات دهارات الالزمة المشاركين المعارف والم إكساب /الهدف العام من البرنامج 

 .للفهم 
 األهداف الخاصة للبرنامج 

 تحديد سمات التخطيط التقليدي  .1
 إدراك خطوات التخطيط للفهم  .0
 إدراك الفرق بين المعرفة والفهم  .0
 عرف على أوجه الفهم تال .3
 استنتاج مفهومي األفكار الكبرى واألفهام الثابتة  .2
 استنتاج عالقة الفكرة الكبرى باألسولة األساسية  .4
  األساسيةاستنتاج سمات األسولة  .1
 األفهام الثابتة و صياغة أسولة أساسية محفزة لالستقصاء في األفكار الكبرى  .1
 استنتاج مفهوم التقويم الحقيقي لنواتج التعلم المرغوبة  .3

 التعرف على مفهوم المهمات األدائية  .12
 واألنشطة غير الثرية ، التمييز بين األنشطة الثرية  .11
 في تصميم أنشطة التعلم ( الذكاءات المتعددة)إدراك أهمية معرفة خصائص الطالب  .10
 التعرف على دوائر التركيز  .10
 األدلة والبراهين المناسبة لتقويم نواتج التعلم المرغوبة  تحديد المحكات و و، تصميم مهمات أدائية  .13
 . بناء أنشطة تعلم الرية تحقق نواتج التعلم المرغوبة  .12
 بناء خطة لوحدة دراسية وفق التخطيط للفهم   .14

  ساعة تدريبية 02= ساعات تدريبية  2×خم  أيام  :مدة تنفيذ البرنامج التدريبي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد التنفيذ مقر التنفيذ الفوة المستهدفة اسم المدربة

 األطفالمعلمات رياض  سعاد الجويسم
مركز التدريب 

 بالهفوف

 هـ12/2/1301
 هـ13/2/1301

 هـ10/4/1301
 هـ11/4/1301

 خلود السلطان/أ
المعلمات المستهدفات في 
 مشروع توطين برامج الرعاية

 فصول الموهوبات +
 هـ4/4/1301 إدارة الموهوبات

 هـ12/4/1301



37 
 

 الفئة المستهدفة جهة العمل المدربةاسم  اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

1 
أهمية الوسائل التعليمية في التربية 

 الفنية

بنا  ذكـــــــريات/أ
 السبيعي مرزوق

 بنا ناصر أحالم/أ
 يبلالل

مكتب التعليم 
 بالمبرز

لجميع  معلمــات التربية الفنية
 هـ1/2/1301 م/ ت . م  المراحل

 هـ12/2/1301

بنا علي سلمى /أ فن زخرفة المعادن 2
 الشي 

مكتب التعليم 
 بالهفوف

مشرفات البرامج للنشاط غير 
 هـ12/2/1301 هـ/ ت . م  (الفني)الصفي 

 هـ10/2/1301

 دالل الخمي /أ معايير العمل التطوعي آليات و 3
إدارة النشاط 

 الطالبي
 هـ/ ت . م  رائدات النشاط

 هـ12/2/1301
 هـ10/2/1301

 بنا محمد فاتن/أ مستجدات في نظام نور 4
 النعيم

إدارة االختبارات 
 والقبول

نظام نور  مسووالت
المستجدات مشرفات التعليم 

 األجنبي
 هـ11/2/1301 هـ/ ت / م 

 هـ10/2/1301

 فاطمة الشريدة/أ فالمنع األصا 5
مكتب التعليم 

 بالمبرز
 هـ12/2/1301 م/ ت . م  معلمات التربية الفنية

 هـ14/2/1301

 المـجلة الفالشية 6
 أمل الكالوف/أ
 مشاعل النجم/أ

 

مكتب التعليم 
 بالمبرز

صفوف األولية في معلمات ال
 مبرزمدارس مكتب ال

 
 هـ11/2/1301 م/ ت . م 

 هـ10/2/1301

 كتابي شاهد جودة أدائي 7
تربية مشرفة / مشرف 
بمكتب التعليم فنية 

 بالهفوف

مكتب التعليم 
 بالهفوف 

التربية الفنية بنين  مشرفي
بنات مشرفات التربية الفنية /

 (الهفوف)
 هـ10/2/1301 هـ/ ت . م 

8 
الوسائل التعليمية مفاتيح جذب 

 وتفاعل
نهاد بنا أحمد  /أ

 الملحم
مكتب التعليم 

 بالقرى
جميع ل اللغة العربية معلمات
 هـ12/2/1301 س. م  القرى مدارس مكتب بالمراحل 

 هـ13/2/1301

9 
إدارة المهارات في مقرر الدراسات 

 * النظام الفصليباالجتماعية والوطنية 
بنا أحمد  فاطمة/أ

 الكليب
مكتب التعليم 

 بالقرى 

 معلمات التربية االجتماعية 
مدارس بلمرحلة الثانوية ل

 القرى مكتب 
 هـ14/2/1301 هـ/ ت . م 

 هـ13/2/1301

11 

 * ئية المتمايزةاتصميم الوحدات اإلالر 

 بنا محمد مالكة/أ
 الراجح

 إدارة الموهوبات
المعلمات المستهدفات في 
 +مشروع توطين برامج الرعاية 

 فصول الموهوبات

 م. إ 
 

 هـ12/2/1301
 هـ13/2/1301

 يمان الجغيمانإ/أ 11
 هـ13/1/1301
 هـ00/1/1301

بنا  خلود/أ * إدارة مراكز مصادر التعلم 12
 المغنم عبداللطيف

إدارة التجهيزات 
 المدرسية

 هـ/ ت . م  أمينات مراكز مصادر التعلم
 هـ14/2/1301
 هـ13/2/1301

13 

المهارات التخصصية لتدري  العلوم 
 * الشرعية للنظام الفصلي

 بنا أحمد شهرزاد/أ
 الصايل

مكتب التعليم 
 بالقرى 

معلمات التربية اإلسالمية 
للمرحلتين  المتوسطة والثانوية 

 مكتب القرىبمدارس 
  س. م 

 هـ14/2/1301
 هـ13/2/1301

14 
 بنا علي صباح/أ

 الصالح
مكتب التعليم 

 بالقرى

معلمات التربية اإلسالمية 
للمرحلتين  المتوسطة والثانوية 

 مكتب القرىبمدارس 
  س. م 

 هـ02/2/1301
 هـ0/4/1301

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 كيف تعدين ملف اإلنجاز؟ 15
 بنا حسن  رحاب/أ

 الخضير
 أحالم المطوع/أ

مكتب التعليم 
 بالمبرز

مات اللغة العربية لجميع معل
 هـ11/2/1301 م/ ت . م  القرىبمدارس مكتب  المراحل

16 
طرق تدريب الكتابة لذوي االحتياجات 

 الخاصة

بنا سعد حصة /أ
 الحارالي

 إيمان الخطيبب/أ

إدارة التربية 
 الخاصة

 هـ11/2/1301 هـ/ ت . م  معلمات التربية الخاصة
 هـ13/2/1301

17 

 لجنة يوم الجودة والتميزآلية عمل 

نورة طامي /أ
 الدوسري

إدارة الجودة 
 الشاملة

منسقات الجودة عضو من 
 لجنة الجودة

 
 هـ/ ت . م 

 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301

18 
 بنا أحمدعبير /أ

 بالطيور
 هـ03/1/1301
 هـ1/1/1301

19 
بنا وجب باسمة /أ

 الدعجاني
 هـ1/1/1301
 هـ1/1/1301

 مهارات إرشادية 21
بنا خالد زينب /أ

 الفارس
 توجيه وإدارة 
 الطالبات إرشاد

 المرشدات المتفرغات جزئياً 
 وكلياً 
 

 هـ13/2/1301 بالعيون 0/ب

21 

مهارات البحث في مصادر المعلومات 
 اإللكترونية

مكتب التعليم  مريم المدهش/ أ
 بالقرى

معلمات المستوى الثاني 
 للمرحلة الثانوية 

 هـ11/2/1301 هـ/ ت . م 
 هـ13/2/1301

22 
 السليمانشعاع / أ
 حصة الخالدي/ أ

مكتب التعليم 
 بالهفوف

معلمات المكتبة و البحث 
 هـ11/2/1301 هـ/ ع . م  النظام الفصليب

 هـ13/2/1301

مكتب التعليم  موضي السعد/ أ 23
 بالمبرز

المعلمات القائمات بتدري  
 مادة مهارات البحث

 هـ03/2/1301 م/ ت . م 
 هـ02/2/1301

 * وبناء المشاريعتحديد األولويات  24

إيمان بنا /أ
 الغنام عبدالعزيز

 بنا راشد زملة/أ
 العجمي

وحدة تطوير 
 المدارس

لجنة التميز والجودة 
 بمدارس تطوير

 هـ03/2/1301 هـ/ ت . م 
 هـ02/2/1301

25 
استراتيجيات وطرق تدري  الطالبات 

 ذوات صعوبات التعلم
 مشاعل القاسم/أ

إدارة التربية 
 الخاصة

 هـ02/2/1301 هـ/ ت . م  صعوبات التعلممعلمات 
 هـ04/2/1301

بنا أحمد نورة /أ مهارات حياتية في اإلعاقة البصرية 26
 هـ02/2/1301 هـ/ ت . م  معلمات التربية الخاصة النعيم

 هـ04/2/1301

 هـ00/2/1301 التوحد /م معلمات التربية الخاصة حنان العبادي/أ الرياضية وأطفال التوحد 27
 هـ04/2/1301

 البحث العلمي طرق وأساليب 28
بنا حبيب انعام /أ

 السلمان
 تهاني بوموزة/أ

 هـ02/2/1301 هـ/ ت . م   معلمات ال
 هـ04/2/1301

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

29 
 جري تجاربي لمادة الفيزياءأبمهاراتي 

* 

 بنا يوسف منى/أ
 المعيدي

 بنا خليفة وفاء/أ
 المسلم
 

مكتب التعليم 
 بالهفوف

معلمات مادة الفيزياء للصف 
الثالث الانوي بمدارس 

 مكتب الهفوف
 هـ03/2/1301 هـ  1/ ث 

 هـ04/2/1301

 بنا طاهر بشرى/أ فن تشكيل الخزف 31
 الحمد

العليم مكتب 
 بالقرى

جميع لمعلمات التربية الفنية 
 المراحل

 هـ00/2/1301 س. م 
 هـ04/2/1301

 بنا حسن رحاب/أ فن االستماع 31
 الخضير

مكتب التعليم 
 بالمبرز

جميع لمعلمات اللغة العربية 
بمدارس مكتب  المراحل

 المبرز
 هـ04/2/1301 م/ ت . م 

32 
الحلول العلمية لألنشطة العملية 

 (0فيزياء)األول الانوي للصف 

بنا فهد أمل / أ
 الغوينم

بنا عبداهلل نوف / أ
 المهاوش

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات الفيزياء للصف 
 م/ ت . م  األول الانوي

 هـ1/4/1301
 هـ0/4/1301

33 
 جري تجاربي لمادة الكيمياءأبمهاراتي 

* 

 بنا خليفة أمينة/أ
 الصالح

 الدقيلبنا سعد عبير/أ
 

التعليم مكتب 
 بالهفوف

مادة الكيمياء معلمات 
للصف الثالث الانوي في 

 الهفوف مدارس مكتب
 هـ1/4/1301 هـ  13/ ث 

 هـ0/4/1301

بنا أحمد منيرة /أ * للحرف ميزان عند تالوة القران 34
 البوجليع

مكتب التعليم 
 بالهفوف

 اإلسالميةمعلمات التربية 
 هـ/ ع . م  لجميع المراحل

 هـ4/4/1301
 هـ1/4/1301

 

 ء بنا محمدالشقحا/أ * استراتيجيات مهمة لحصة فاعلة 35
 السالم

مكتب التعليم 
 بالمبرز 

معلمات اللغة العربية 
ة بمدارس ثانويللمرحلة ال

 مكتب المبرز
 هـ4/4/1301 م/ ت . م 

بنا حمد علياء /أ اً ؟ناجح اً تطبيقي اً كيف تقدمين درس 36
 الكليب

إدارة تعليم 
 الكبيرات

 هـ4/4/1301 ك. م  معلماتال
 هـ1/4/1301

37 
 ؟ ناجحاً  درساً  ينكيف تعد

 
بنا أحمد خلود /أ

 الجريان
مكتب التعليم 

 بالمبرز
معلمات المرحلتين  

 هـ1/4/1301 م/ ت . م  ةثانويال و ةمتوسطال

38 
 

 لدليل المعلمة األمثلاالستخدام 
 

 بنا سعد وداد/أ
 السعيد

 الذرمانبنا فهد الريا /أ
 

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات األحياء للصف 
 الثاني الانوي

 م/ ت . م 

 هـ1/4/1301
 هـ1/4/1301

39 
للصف  األحياءمعلمات 
 ثالث الانويال

 هـ00/1/1301
 هــ00/1/1301

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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41 

المهارات التخصصية والمهارات 
التطبيقية في العلوم الشرعية للتعليم 

 * نظام الفصليبالالثانوي 

 بنا محمد هدى/أ
 الجالل

 بنا سليمانعائشة /أ
مكتب التعليم  العيسى

 بالهفوف

 
 اإلسالميةمعلمات التربية 

 للمرحلة الثانوية 
 + نظام الفصليال)

 (المقررات
 

 هـ/ ت . م 
 

 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

41 

بنا رحاب /أ
 الهاشمعبدالرحمن 

بنا أحمد بدرية ا/أ
 لنعيما

 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

 كيف تكونين مربية إيجابية؟ 42

بنا عبداهلل  بتسامإ /أ
 العباد

 بنا عبداهلل منى/أ
 السليمان

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات اللغة العربية  
ثانوية  بمدارس الللمرحلة 

 مكتب المبرز
 هـ1/4/1301 م/ ت . م 

 هـ12/4/1301

 ردينة الفضلي/أ مخارج الحروف 43
مكتب التعليم 

 م/ ت . م  معلمات جميع المراحل بالمبرز
 هـ4/1301/ 1
 هـ12/4/1301

 فن استخدام مسرح الدمى 44
 حصة السبيعي/أ
بنا أحمد فوزية /أ

 الشعالن

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات الصفوف األولية 
 مكتب المبرزبمدارس 

 هـ4/1301/ 1 م/ ت . م 
 هـ12/4/1301

بنا محمد منيرة /أ لصق القشرة الخشبية 45
 الشعيبي

 بنا إلياس بلقي /أ
 السبا

مكتب التعليم 
 هـ/ ع . م  معلمات التربية الفنية بالهفوف

 هـ1/4/1301

 هـ3/4/1301 التلبي  بالقشرة الخشبية 46

 استخدام الوسائل التقنية في التعليم 47
 فاطمة بوسهيل/أ
 مأمل الجاس/أ

مكتب التعليم 
 هـ/ ع . م  معلمات اللغة االنجليزية بالهفوف

 هـ3/4/1301
 هـ12/4/1301

48 
تطبيقات النظرية السلوكية في غرفة 

 الصف
بنا أحمد سارة /أ

 العامر
إدارة التربية 
 الخاصة

 هـ3/4/1301 هـ/ ت . م  معلمات صعوبة التعلم
 هـ12/4/1301

49 

 
 

 التشكيل بالقشرة الخشبية
 

بنا محمد منيرة /أ
 الشعيبي

بنا إلياس بلقي  /أ
 السبا

التعليم مكتب 
 بالهفوف

 هـ12/4/1301 هـ/ ع . م  معلمات التربية الفنية

 التدري  التبادلي 51
 بنا عبداهلل ابتسام/أ

 العباد
مكتب التعليم 

 بالمبرز

جميع لمعلمات اللغة العربية 
بمدارس مكتب  المراحل

 المبرز
 هـ12/4/1301 م/ ت . م 

 موعد التنفيذ مقر التدريب الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م

 التعليميةبرامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف 
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51 

 
 *م برنامج الحقيبة األساسية للعلو 

 

 
 بنا فهد أمل/أ

 الغوينم
بنا عثمان منيرة /أ

 العايد
بنا عبداهلل فاطمة / أ

 القحطاني
بنا عبداهلل نوف / أ

 المهاوش

 
 
 
 

مكتب التعليم 
 بالمبرز

 
 

 

معلمات العلوم لجميع 
 المراحل

 هـ10/4/1301 م/ ت . م 
 هـ11/4/1301

52 

 
 * اإلدارة الصفية

بنا عبداهلل منى /أ
 بوشل

مكتب التعليم 
 بالقرى

معلمات التربية االجتماعية 
 هـ/ ت . م  بمدارس مكتب القرى 

 هـ10/4/1301
 هـ12/4/1301

53 

 بنا ناصر احالم/أ
 اللبلي

بنا ذكريات /أ
 السبيعيمرزوق 

مكتب التعليم 
 بالمبرز

 هـ01/4/1301 م/ ت . م  معلمات التربية الفنية
 هـ00/4/1301

 * برنامج التعليم المتمايز 54

بنا عبدالعزيز سارة /أ
 الحبيل

بنا سعد  رحاب/أ
 الجميعة

مكتب التعليم 
 بالهفوف

معلمات الرياضيات  
 هـ13/4/1301 هـ/ ت . م  لجميع المراحل

 هـ11/4/1301

 مناآلي الحق أن أكون  55

بنا  العنود /أ
 الملحمعبدالعزيز 

بنا محمد منيرة /أ
 الدوسري

 

إدارة رياض 
 االطفال

 هـ12/4/1301 م. إ  األطفالمعلمات رياض 
 هـ11/4/1301

 ابتهال الفويرس/ أ إدارة الموقف الصفي 56
 هـ04/1/1301 هـ/ ت . م  المعلمات م4/م زهور بن معن/ أ

 هـ01/1/1301

 عواطف الحمد/ أ المناظرات الطالبية  57
إدارة نشاط 
 الطالبات

معلمات المرحلتين 
 المتوسطة و الثانوية

 هـ3/4/1301 هـ/ ت . م 
 هـ12/4/1301

58 
Powtoon 

 إنشاء الفيديوهات التعليمية 
بنا  مريم/أ

 هـ /ت .م  شاغالت الوظائف التعليمية الكلية التقنية الغنام عبدالكريم
 هـ01/4/1301
 هـ01/4/1301

 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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59 

 بنا عبدالعزيز  العنود * السالمة الشخصية للطفل
 الملحم

إدارة رياض 
 م. إ  األطفالمعلمات رياض  األطفال

 

 هـ02/4/1301
 هـ03/4/1301

61 
 هـ13/1/1301
 هـ00/1/1301

 سعدية الخزعل/أ PEP3–الملف النف  تربوي  61
 مريم المطيري/أ

إدارة التربية 
 الخاصة 

 +األخصائيات النفسيات 
 هـ01/4/1301 التوحد /م  معلمات التوحد

 هـ00/4/1301

 * ممارسات الكشف المبكر 62
 

 
 بنا عبداهلل مريم/أ

 الزيد
 

إدارة اإلشراف 
 التربوي

 معلمات الصفوف االولية
 

 هـ/ ت . م 
 

 هـ02/4/1301
 هـ01/4/1301

63 
 هـ11/1/1301
 هـ10/1/1301

بنا حمد  علياء/أ فن التدري  باأللعاب التربوية 64
 الكليب

إدارة تعليم 
 الكبيرات

 هـ00/4/1301 ك .م  معلماتال
 هـ03/4/1301

 * االستيعاب المفاهيمي 65

 بنا خالد فاطمة/أ
 الدبل

بنا يوسف منى /أ
 المعيدي

 بنا سعد عبير/أ
 الدقيل

مكتب التعليم 
 بالهفوف

معلمات العلوم قطاع 
 هـ/ ع . م  الهفوف

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

بنا محمد هدى /أ السحر الحالل في لغة الجمال 66
 الحمود

مكتب التعليم 
 بالهفوف

المرحلة االبتدائية معلمات 
 في جميع القطاعات

 هـ00/4/1301 هـ/ ع . م 
 هـ03/4/1301

 التجريب في التصوير التشكيلي 67
 بيبي الحرز/ أ
 أحالم اللبلي/ أ

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات التربية الفنية 
 لجميع المراحل

 هـ10/1/1301 م/ ت .م 
 هـ14/1/1301

 االختبارات االلكترونية 68
 ايمان الخطيب/أ
 مشاعل القاسم/أ

إدارة التربية 
 الخاصة

 هـ4/4/1301 هـ/ ت  .م  معلمات التربية الخاصة

 مهارات المواطنة للمرحلة  المتوسطة 69

بنا أحمد وداد /أ
 مجربي

 بنا أحمد أسماء/أ
 العودة

بنا حمد حصة /أ
 الصالح

مكتب التعليم 
 م/ ت . م  معلمات المرحلة المتوسطة بالمبرز

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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 المستهدفةالفئة  جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

بنا أحمد خلود /أ التحصين دور المربين 71
 الهالل

إدارة التوعية 
 هـ01/4/1301 هـ/ ت . م  والت التوعيةومس اإلسالمية

 هـ01/4/1301

71 
 الميك  ميديا في الفن التشكيلي

 
 بنا علي سلمى/أ

 الشي 
مكتب التعليم 

 بالهفوف
ر و مدارس د معلمات التربية الفنية

 العلوم 
 هـ01/4/1301

 * حل المسألة ستراتيجيةا 72
 بنا أحمد مالك/أ

 الصعيليك
مكتب التعليم 

 بالقرى

معلمات الرياضيات 
االبتدائية  تينلمرحلل

بمدارس مكتب  والمتوسطة
 القرى

 ق/ ع . م 
 هـ01/4/1301
 هـ03/4/1301

 االنضباط مع الكرامة 73
بنا حسن نوال /أ

 العفالق
األنجال مدارس 

 هـ/ ت . م  معلماتال األهلية
 هـ01/4/1301
 هـ03/4/1301

74 

التطوير المهني لمعلمات التربية 
المسار *في المناهج المطورة  األسرية

 *الثاني

بنا محمد آمال /أ
 المطلق

مكتب التعليم 
 بالقرى

 األسريةمعلمات التربية 
للمرحلتين المتوسطة والثانوية 

 بمدارس مكتب القرى
 هـ03/4/1301 ق/  ع. م 

 هـ0/1/1301

75 
 صور اإلبداع

 
بنا ضحى /أ

 المباركعبدالرحمن 
إدارة التدريب 

 هـ03/4/1301 م/ ت . م  معلماتال التربوي
 هـ0/1/1301

 التدخل المبكر في التربية الخاصة 76

بنا أحمد نورة /أ
 النعيم

 بنا أحمد ايمان/أ
 الخطيب

إدارة التربية 
 الخاصة

 هـ1/1/1301 هـ/ ت .م  الخاصةمعلمات التربية 
 هـ0/1/1301

77 
آلية سد العجز ومعالجة ورشة 

 * االحتياج
مشرفات شؤون 

 المعلمين
إدارة شؤون 
 المعلمين

 هـ0/1/1301 هـ/ ت  .م  معلماتال

 الحوار التربوي 78
بنا يوسف منيرة /أ

 البطاط
 

معلمة بمتوسطة 
فاطمة بنا 
 محمد 

 هـ10/1/1301 هـ/ ت  .م  مرشداتال معلمات وال
 هـ13/1/1301

 هـ/ ت  .م  معلماتال حرض/ م  حصة المبارك/أ التدوين البصري 79
 هـ10/1/1301
 هـ13/1/1301

 تريز لحل المشكالت بطريقة إبداعية 81
بنا سعد نورة /أ

 اليمني

المتوسطة 
الخامسة عشر 

 بالهفوف

 والتربويات مشرفات ال
 هـ/ ت  .م  معلماتال

 هـ10/1/1301
 هـ13/1/1301

 بنا علي سلمى/أ (النس  والرقعة)الخط العربي  81
 الشي 

مكتب التعليم 
 بالهفوف

مدارس  معلمات التربية الفنية
 نجال األ

 هـ10/1/1301

82 
 الخط العربي

 (الديواني والكوفي)
بنا علي سلمى /أ

 الشي 
مكتب التعليم 

 بالهفوف
مدارس  معلمات التربية الفنية

 نجال األ
 هـ13/1/1301

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 فن الديكوباج 83
 بنا عباهللحنان /أ

 خوجة
إدارة اإلشراف 

 التربوي
 هـ/ ت .  م  مشرفات تربوياتال

 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301

 فن التعامل مع الكبيرات 84
سارة جار اهلل /أ

 المري
إدارة تعليم 
 الكبيرات

 ك . م شاغالت الوظائف التعليمية
 هـ13/1/1301
 هـ12/1/1301

 ؟ مبدعاً  كيف تصنعين طفالً  85
بنا  ضحى/أ

 المبارك عبدالرحمن
إدارة التدريب 

 التربوي
 م/ ت . م  معلماتال

 هـ12/1/1301
 هـ14/1/1301

 حروفيات  بالخط العربي 86
بنا علي سلمى /أ

 الشي 
مكتب التعليم 

 بالهفوف
 معلمات التربية الفنية

مدارس 
 األنجال

 هـ12/1/1301

87 
 االعداد-1الطباعة بالالينو
 

بنا حسن د يتغر /أ
 البقشي

مكتب التعليم 
 هـ14/1/1301 هـ/ ت .م  معلمات التربية الفنية بالهفوف

88 

 اإلدارة الصفية
 

بنا حسين وفاء /أ
 الخمي 

بنا  عواطف/أ
مكتب التعليم  النغموش ابراهيم

 بالمبرز

للمرحلة معلمات اللغة العربية 
 الثانوية بمدارس مكتب المبرز

 
 م/ ت . م 

 هـ12/1/1301
 

89 

بنا سالم منى /أ
 الثويقب

 بنا صالح  ابتسام/أ
 الدريب

 معلمات جميع المراحل
 هـ4/1/1301
 هـ1/1/1301

91 
 الطباعة باالينو

 التنفيذ -0
بنا حسن تغريد /أ

 البقشي
مكتب التعليم 

 هـ13/1/1301 هـ/ ت .م  معلمات التربية الفنية بالهفوف

 مهارات اإللقاء 91
بنا مبارك نعيمة /أ

 الدخيل
إدارة التوعية 
 اإلسالمية

 هـ/ ت .م  اإلسالمية الت التوعيةوو مس
 هـ13/1/1301
 هـ02/1/1301

92 
اإلحصائي في العلوم البرنامج 

 ( spss)االجتماعية 
 بنا محمد  مالكة/ أ

 الراجح
 إدارة الموهوبات

+ جتماعيات مشرفات اال
معلمات + الت الموهبة وو مس

 مشروع التوطين
 م. إ 

 هـ1301/  1/ 13
 هـ 1301/  1/  00

93 
تقويم و دارة الصف إطرق التدري  و 

 داء في مادة التربية الفنيةاأل
بنا عبداهلل  إيمان/أ

 الدوسري
مكتب التعليم 

 هـ13/1/1301 هـ/ ت .م  معلمات التربية الفنية بالهفوف
 هـ00/1/1301

 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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94 
حل المشكالت بطريقة  ستراتيجيةا

 * إبداعية
بنا سليمان منيرة /أ

 الدرويش
 إدارة الموهوبات

المعلمات المستهدفات في 
 مشروع توطين برامج الرعاية

 فصول الموهوبات +
 م. إ 

 هـ02/1/21301
 هـ00/1/1301

 هـ01/1/1301 م  2/ م  معلمات جميع المراحل م 2/ قائدة م  هيام الشهاب/أ الغضب إدارةفن  95

مكتب التعليم  نورة العتيبي/أ مع العلوماكتشف  96
 بالهفوف

معلمات العلوم في قطاع 
 هـ01/1/1301 هـ 1/ ث  الهفوف

 هـ00/1/1301

97 
المهارات اللغوية في ضوء الوحدة 

 * تطبيقات وممارسات –التدريبية 
 مريم العتيبي/أ

مكتب التعليم 
 بالهفوف

معلمات اللغة العربية للمرحلة 
 -نظام المقررات  –الثانوية 

 من قطاعي الهفوف المبرز
 هـ/ ت . م 

 هـ01/1/1301
 هـ00/1/1301

98 

 تدري  قواعد اللغة في سياق
Teaching grammar in 

context 

بنا  عواطف/أ
 مازغال عبدالرحمن

مكتب التعليم 
 بالقرى

معلمات اللغة االنجليزية 
لمرحلتين  المتوسطة ل

مكتب والثانوية بمدارس 
 القرى

 هـ/ ت  .م 
 هـ00/1/1301
 هـ00/1/1301

 التربية الفنية المنظمة 99

بنا  ذكريات/أ
 السبيعي مرزوق 

 بنا عمران بيبي/أ
 الحرز

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات التربية الفنية 
للمرحلتين االبتدائية و 

 المتوسطة
 م/ ت . م 

 هـ04/1/1301
 هـ03/1/1301

 معلمة فتحية العمر/ أ  البحث المستقل 111

+ مشرفات الموهوبات 
معلمات + الموهبة  مسووالت

معلمات + مشروع التوطين 
 فصول الموهبة

 م. إ 
 هـ 1301/  1/  04
 هـ 1301/  1/  03

111 
الحلول العلمية لألنشطة العملية 

 (0فيزياء ف)للصف الثاني الانوي 

 بنا عبداهلل  نوف/ أ
 المهاوش

بنا فهد مل أ/ أ
 الغوينم

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات الفيزياء للصف الثاني 
 الانوي

 م/ ت . م 
 هـ01/1/1301
 هـ1/1/1301

112 
التطوير المهني لمشرفات  ومعلمات 

 * اللغة االنجليزية

بنا ايمان /أ
 الحمدعبدالعزيز 

 بنا علي  مي/أ
 العكلي

مكتب التعليم 
 بالهفوف

 هـ/ ع .م  معلمات اللغة االنجليزية
 هـ01/1/1301
 هـ1/1/1301

 الوظائف التعليميةبرامج التطوير المهني لشاغالت 
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 هميتها وطرق عرضهاأالقصة  113

بنا علي  ابتسام /أ
 السلطان

بنا ابراهيم فاطمة /أ
 بوطبيان

إدارة رياض 
 هـ/ ت . م  معلمات رياض االطفال األطفال

 هـ130/  1/  3
 هـ1301/ 1/1

 اإلبداع في النشاط 114
بنا سالم هياء /أ

 البيشي
 ليلي الصفيان/أ

إدارة النشاط 
 هـ2/1/1301 هـ/ ت . م  رائدات النشاط الطالبي

 هـ1/1/1301

 الذكاءات المتعددة الفروق الفردية و 115
 بنا أحمد سارة/أ

 العامر
إدارة التربية 
 الخاصة

 هـ/ ت . م  معلمات صعوبات التعلم
 هـ4/1/1301
 هـ1/1/1301

 وداد العطوي/أ التربية بالحب 116
 منيرة السماعيل/أ

مكتب التعليم 
 بالمبرز

معلمات الصفوف األولية 
 المبرز بمدارس مكتب

 هـ4/1/1301 م/ ت . م 
 هـ1/1/1301

 بنا يوسف منيرة/أ صناعة القائد 117
 البطاط

معلمة بمتوسطة 
فاطمة بنا 
 محمد 

 هـ4/11301 هـ/ ت . م  مرشداتال معلمات وال
 هـ1/1/1301

 إدارة السلوك الطالبي 118

بنا عبداهلل مي /أ
 الملحم

 بنا حسن نورة/أ
 المالكي

إدارة التوجيه 
 واإلرشاد

 المرشدات المفرغات كلياً 
 وجزئياً 

 هـ11/1/1301 هـ/ ت . م 
 هـ10/1/1301

119 

المهارات في مادة الدراسات داة أ
المستوى الثاني )االجتماعية والوطنية 

 * (للنظام الفصلي

بنا سالم سعاد /أ
 الدقاش

مكتب التعليم 
 هـ/ ع .م  معلماتال بالهفوف

 هـ11/1/1301
 هـ10/1/1301

111 
تخاذ القرار وحل المشكالت بطريقة ا

بنا مطير أمل /أ إبداعية
 الهذلي

إدارة الجودة 
 الشاملة 

 هـ/ ت .م  معلماتال
 هـ13/1/1301
 هـ12/1/1301

عضو من /منسقات الجودة لجنة الجودة والتميزآلية عمل ورشة  111
 هـ01/1/1301 هـ/ ت . م  لجنة الجودة

 هـ00/1/1301

 لجنة الجودة والتميزآلية عمل ورشة  112
 بنا أحمد موضي/أ

 المقهوي
إدارة الجودة 
 الشاملة 

من عضو /منسقات الجودة
 هـ/ ت . م  لجنة الجودة

 هـ01/1/1301
 هـ00/1/1301

 نجوى المطيري/أ إدارة سلوك الطفل المزعج 113
 حنان العمري/أ

إدارة التربية 
 الخاصة

 هـ01/1/1301 هـ/ ت . م  معلمات التعليم العام
 هـ00/1/1301

 التحفيز فنون ومهارات 114

بنا محمد منيرة /أ
 السبيعي

بنا هيفاء /أ
 الحمليعبدالعزيز 

مكتب التعليم 
 بالمبرز

االبتدائية تين معلمات المرحل
 والمتوسطة

 هـ3/3/1301 م/ ت . م 
 هـ4/3/1301

 برامج التطوير المهني لشاغالت الوظائف التعليمية
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 التقويم
 

عملية التقويم نفسها هي  أنتتسع مجاالت التقويم التربوي لتشمل جميع جوانب العملية التربوية وخاصة 
جميع عناصر  أنمن نسيج هذس العملية التربوية ومن العمليات الحيوية والجوهرية فيها وهذا يعني 

برز أالتقويم ومن هنا كانا الشمولية  وفعاليات وأنشطة العملية التربوية تشكل مجاالت يعمل فيها 
شمل األهداف التربوية على مختلف مستوياتها تتصف بها عملية التقويم التربوي لت أنالصفات التي يجب 

وتشمل المنهج بأبعادس المختلفة وتشمل المتعلم لتقويم جميع جوانب نموس العقلية والجسمية واالنفعالية 
واالجتماعية، والمعلم وشخصيته وممارساته التعليمية وأساليب التدري  والمواد والوسائل التعليمية 

ته والتسهيالت المدرسية والخدمات المختلفة ا واإلشراف التربوي وفعاليارساتهواإلدارة المدرسية ومم
،  وتقدم برامج وتقويم عملية التقويم نفسها

:التدريب هنا لتشمل    
 برامج تقويم المعلمة .1
 برامج تقويم المتعلم .0
 المنهج مبرامج تقوي .0
 رامج تقويم اإلدارة المدرسيةب. 3    
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 قياس العائد التدريبيالبرنامج التدريبي 
 المشاركات المهارات الالزمة لقياس أالر البرامج التدريبية إكساب /الهدف العام للبرنامج التدريبي
 :يتوقع من المتدربة في نهاية البرنامج ان تكون قادرة على/ األهداف التفصيلية للبرنامج

 التعريف بالتدريب وتحديد أهميته .1
 تحديد مراحل تقويم البرنامج التدريبي  .1
 التعريف بمفهوم قياس أالر التدريب وأهميته .0
 لقياس أالر التدريبالتعريف بمدخل كيرك باترك  .0
 تحديد أساليب وأدوات قياس أالر التدريب .3
 تصميم أدوات لقياس األالر لبرنامج تدريبي .2

 المشرفات التربويات باإلدارات واألقسام :المستهدفات للتدريب 
 ساعة تدريبية 10= ساعات تدريبية  3×الالث أيام   :مدة الورشة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاري  مقر التنفيذ الفوة المستهدفة اسم المدربة

 
 ابتسام الشي /أ

 

 
مشرفات ال
 تربوياتال

 

مركز التدريب 
 بالهفوف

 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

مركز التدريب 
 بالمبرز

 هـ02/1/1301
 هـ00/1/1301
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 الصفي الفعالالبرنامج التدريبي التقويم 
 المتدربة مهارات قياس التعلم الحقيقي للطالبات داخل الصف  إكساب/ الهدف العام للبرنامج 

 :يتوقع من المتدربة بنهاية البرنامج أن تكون قادرة على / األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي
 التعرف بالمفاهيم والمبادئ العامة للتقويم  .1
 وجوانب التعلم التي يستهدفها  سفوائد و هوخصائص هوأسس تعريف بمفهوم التقويم الصفيال .0
 أساليب تسجيل المالحظة  إحدىتصميم نموذج مالحظة لموضوع معين باستخدام  .0
 بناء مهمة أدائية  .3
إعداد محكات األداء التي تمكن المعلمـة مـن تحديـد مسـتوى الكفـاءة التـي تسـتطيع فيهـا الطالبـة أداء المهمـة  .2

 التعليمية التي تكلف بها 
 تصحيح ملف أعمال الطالبات  .4
 استخدام تقنيات التقويم الصفي  .1

  االبتدائيةمعلمات المرحلة  /الفوة المستهدفة  
 ساعة تدريبية 14= ساعات تدريبية  3× أيام  3 /مدة البرنامج التدريبي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاري  مقر التنفيذ الفوة المستهدفة اسم المدربة

 ابتسام الشي /أ
 مريم الزيد/أ

معلمات المرحلة 
 االبتدائية

 
مركز التدريب 

 بالهفوف
 

 هـ00/2/1301
 هـ04/2/1301
 هـ01/1/1301
 هـ1/1/1301

 المال أحالم/د
 ابتسام الشي /أ

معلمات المرحلة 
 الثانوية

 هـ10/1/1301
 هـ12/1/1301
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد البرنامج

1 

مهارات إعداد االستبانات وأدوات 
 القياس
 

 بنا علي  دالل/أ
 الحسين

إدارة اإلشراف 
 التربوي 

مشرفات التربية الوطنية 
واالجتماعية وفريق 
التخطيط في إدارة 

 اإلشراف

 هـ/ ت . م 
 هـ14/2/1301
 هـ13/2/1301

 

مكتب التعليم  ناهد العتيق/أ معايير االختبار الجيد 2
 بالقرى 

 تينللمرحلمعلمات العلوم 
مدارس ب والثانوية ةالمتوسط

 مكتب القرى
 هـ03/2/1301 الجفر/ م

 هـ04/2/1301

بنا سارة /أ التقويم المتمركز حول المتعلم 3
 الحبيلعبدالعزيز 

مكتب التعليم 
 الهفوف

معلمات الرياضيات 
 و المتوسطة تينللمرحل

 الثانوية
 هـ02/2/1301 هـ/ ع  . م

 هـ0/4/1301

 هدواتأ وه ساليبأالتقويم البديل  4
 فاطمة القحطاني/أ
 حنان المحسن/أ

مكتب التعليم  ناهد العتيق/أ
 بالقرى 

 هـ/ ت . م  معلمات الكيمياء
 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

 حنان المحسن/أ التقويم البديل وأدواته ستراتيجيةا 5
 

جميع لمعلمات العلوم 
بمدارس مكتب  المراحل

 القرى
 هـ/ ت . م 

 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

6 

 بناء األسولة
 
 

بنا سعود هياء /أ
 الدوسري

بنا سارة /أ
 الحبيلعبدالعزيز 

مكتب التعليم 
 بالهفوف

معلمات الرياضيات 
 للمرحلة الثانوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 هـ/ ت . م 

 هـ02/4/1301
 هـ01/4/1301

7 

بنا محمد سهام /أ
 الجعفري

بنا سعد  رحاب/أ
 الجميعة

معلمات الرياضيات 
 للمرحلة الثانوية

 

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

8 

بنا سلمان نورة /أ
 الملحم

 منال الباهلي/أ

معلمات الرياضيات 
 للمرحلة الثانوية

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

9 
 قياس مهارات التفكير العليا في 

 فيصل الملك جامعة عبداهلل الدوغان/د االختبارات التحصيلية
المشرفات التربويات في 

 المكاتب
 هـ14/1/1301

 التقويمبرامج 
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 التقني
و نحن نعيش اليوم  ، خصوصاً  الحاسب اآللي  ذلك الجهاز الذي أصبح االستغناء عنه من قبيل المستحيالت ربما

ولم يترك الحاسوب مجااًل من مجاالت الحياة المختلفة إال دخله، لذلك أصبح من الضروري  .عصر الورة المعلومات
معظم  أنحيث  ضارة وحتى ال يعزل نفسه عن واقع الحياةعلى كل متعلم أن يلم بهذا العلم حتى يسير في ركب الح

التوجهات التربوية المعاصرة تدعو إلى كثير من االتجاهات ومنها تزايد االهتمام بدمج الوسائل التعليمية المعتمدة 
 . ..على الحاسوب في التعليم واستخدام التقنيات التفاعلية المتقدمة مثل الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي

فكان للتعليم النصيب الوفير والكبير في التطور 
والتقدم فكان التفاعل كبير وفي تحسن وتطور 

يعد الحاسوب ناتجاً من نواتج التقدم  و.مستمر
العلمي والتقني المعاصر كما يعد في الوقا 
ذاته أحد الدعائم التي تقود هذا التقدم؛ مما 

المربين جعله في اآلونة األخيرة محور اهتمام 
.والمهتمين بالعملية التعلمية والتعليمية    

واستهدفا البرامج التدريبية هنا جميع شاغالت 
الوظائف التعليمية وذلك لتحسين وتطوير 

مجريات العملية التعليمية  بما يتناسب مع 
 عصر الثورة التقنية 

  

46  

117  
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 المستهدفةالفئة  جهة العمل ة/اسم المدرب اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

  موشن اإلنفوجرافيك  1
Goanimate 

بنا حسن الريا /أ
 العيسى

 معلمة بثانوية 
 أم سلمة بالدمام  

شاغالت الوظائف 
 التعليمية

 هـ3/2/1301 هـ/  ت . م
 هـ11/2/1301

2 

 تصميم البوسترات التفاعلية

بنا حسين وفاء /أ
 الخمي 

التعليم مكتب  أحالم المطوع/أ
 بالمبرز

 معلمات اللغة العربية
بمدارس جميع المراحل ل

 مكتب المبرز
 م/  ت . م

 هـ3/2/1301
 هـ12/2/1301

3 
بنا  عواطف/أ

 النغموشابراهيم 
 ميساء العلي/أ

 هـ3/2/1301
 هـ12/2/1301

ــــاب/أ يباد  في التعليمتطبيقات اآل 4 ــ بنا  رحـــ
 الجميعةسعد

مكتب التعليم 
 هـ12/2/1301 هـ / ع . م التربويات مشرفــاتال بالهفوف

 هـ10/2/1301

 الصف المقلوب 5
 هياء المسلم/أ
 هياء الفارس/أ

مكتب التعليم 
 بالهفوف

 التربية األسريةمعلمات 
مدارس ب جميع المراحلل

 الهفوفمكتب 
 هـ / ع .م

 هـ12/2/1301
 هـ11/2/1301

إدارة تقنية  امل الزهراني/أ iIIustratoإخراج الشعارات ببرنامج  6
 المعلومات 

شاغالت الوظائف 
 التعليمية

 هـ/ ت . م 
 هـ11/2/1301
 هـ10/2/1301

إدارة تقنية  رياض الفرحان/أ ةن المعلومات والجرائم المعلوماتيمأ 7
 المعلومات

قيادات اإلدارة الرجالية و 
 هـ11/2/1301 هـ/ ت . م  النسائية

المقلوب في مناهج استراتيجية الصف  8
 الحاسب اآللي

بنا خالد نهاد /أ
 الملحم

مكتب التعليم 
 بالهفوف

معلمات الحاسب اآللي 
 متوسط والانوي

 هـ10/2/1301 هـ/ ت . م 

 عفاف الحويل/أ نفوجرافيكصناعة اإل 9
إدارة تقنية 
 المعلومات 

شاغالت الوظائف 
 هـ/ ت . م  التعليمية

 هـ12/2/1301
 هـ14/2/1301

إدارة تقنية  نسرين الصالح/أ  Plickers م الطالبةيبرنامج تقي 11
 المعلومات

شاغالت الوظائف 
 التعليمية

 هـ/ ت . م 
 هـ12/2/1301
 هـ14/2/1301

11 
لمادة التدريب على المناهج المطورة 

للصف الثاني والثالث  الحاسب اآللي
 متوسط

 مريم الفالح/أ
بنا مها /أ

عبدالرحمن 
 الحمادي

 خالد بنانهاد/أ
 الملحم

مكتب التعليم 
 بالهفوف 

الحاسب اآللي معلمات 
 هـ12/2/1301 هـ / ع . م لمرحلة المتوسطةل

 هـ13/2/1301

 يباد في تعليم الرياضياتتطبيقات اآل 12

بنا سعد رحاب /أ
 الجميعة

بنا سلمان نورة /أ
 الملحم

مكتب التعليم 
 بالهفوف 

معلمات الرياضيات 
 للمراحل الثالث

 هـ12/2/1301 هـ / ع . م
 هـ13/2/1301

  ةالتقنيالبرامج 
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 المستهدفةالفئة  جهة العمل ة/اسم المدرب اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 هـ12/2/1301 هـ / ت . م معلمات التربية الخاصة إدارة التربية الخاصة  بلقي  العدساني/أ صناعة األفالم التعليمية 13
 هـ14/2/1301

 الكرتون التعليمي 14
بنا عوض بسمة /أ

 هـ/  ت . م مشرفات البرامج ت ق هـ/ ث الشرف
 هـ12/2/1301
 هـ11/2/1301

 االفتراضيةقاعات التدريب  15
 بنا عبدهلل ابتسام/أ

 العباد
 عرفات المرزوق/أ

مكتب التعليم 
 بالمبرز 

 معلمات اللغة العربية
بمدارس  جميع المراحلل

 مكتب المبرز
 م / ت . م

 هـ11/2/1301
 هـ13/2/1301

التطبيق االلكتروني الستراتيجيات التعلم  16
 الحديثة

إدارة التجهيزات  عفاف الكليب/أ
 المدرسية 

أمينات مراكز مصادر 
 التعلم

 هـ1/4/1301 هـ/  ت . م
 هـ0/4/1301

 هديل الخماس/أ أسرار التقنية 17
معلمة بالثانوية الثانية 

 بالمبرز 
 نظام معلمات مدارس

 م / ت . م مقراراتال
 هـ0/4/1301
 هـ0/4/1301

18 
 

 العروض التقديمية بطريقة احترافية
 

بنا علي  ايمان/أ
 الخوفي

إدارة االختبارات 
 والقبول 

محترفات في المعلمات ال
 هـ/ ت . م  الحاسب

 هـ0/4/1301
 هـ0/4/1301

بنا محمد  خلود/أ Sites.google مواقع جوجل  19
 الواو

شاغالت الوظائف  الشعبة/ ب
 التعليمية

 هـ/ ت . م 
 هـ0/4/1301
 هـ0/4/1301

 أفكار إبداعية تقنية 21
 بنا خالد فاطمة/أ

 الدبل
 منى المعيدي/أ

مكتب التعليم 
 بالهفوف

مدارس معلمات العلوم في 
 هـ/ ت . م  الهفوف مكتب

 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

21 

 تصميم األفالم الكرتونية
 

بنا عبداهلل ابتسام /أ
 العباد

مكتب التعليم  عرفات المرزوق/أ
 بالمبرز

معلمات اللغة العربية 
بمدارس  جميع المراحلل

 مكتب المبرز
 م/ ت . م 

 هـ14/4/1301
 هـ11/4/1301

22 
 بنا عبداهلل  نورة/أ

 المهنا
 منى السبيعي/أ

 هـ14/4/1301
 هـ11/4/1301

 بنا عوض  بسمة/أ 23
 الشرف

معلمة بالثانوية 
األولى لتحفيظ 
 القران بالهفوف

 هـ12/2/1301 ك. م  معلماتال
 هـ11/2/1301

 العلومبرنامج تقنيات  24
 منيرة العويض/أ
بنا صالح مها /أ

 السليم

مكتب التعليم 
 بالمبرز 

المتوسط و معلمات 
ومحضرات  الثانوي

 المختبر
 هـ12/4/1301 م / ت . م

 هـ11/4/1301

 التعلم بالرسوم المتحركة 25
Auimation)) 

بنا علي دالل /د
 الحسين

إدارة التجهيزات 
 المدرسية 

 هـ00/4/1301 هـ/  ت . م معلمات المرحلة االبتدائية
 هـ03/4/1301

 بي التفاعلي االلكترونياكت 26
 بنا حسن  الريا/أ

 العيسى
بمتوسطة أم معلمة 

 سلمة بالدمام
شاغالت الوظائف 

 هـ / ت . م التعليمية
 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

  ةالتقنيالبرامج 
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 المستهدفةالفئة  جهة العمل ة/اسم المدرب اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

 ادمودو لمعلمات التربية الخاصة 27
بنا حسن خلود /أ

 اليامي

معلمة بالمتوسطة 
الخامسة عشر 

 بالمبرز 
 هـ/ ت . م  معلمات التربية الخاصة

 هـ00/2/1301
 هـ03/2/1301

 نسرين الصالح/أ Powtoonبرنامج صنع األفالم  28
 

إدارة تقنية 
 المعلومات

شاغالت الوظائف 
 التعليمية

 هـ/ ت . م 
 هـ10/4/1301
 هـ13/4/1301

إدارة تقنية  فؤاد الراجح/أ االلكترونيمن المعلومات في البريد أ 29
 المعلومات

الرجالية و  ةقيادات اإلدار 
 هـ/ ت . م  النسائية

 هـ02/4/1301
 هـ01/4/1301

إدارة تقنية  أمل الزهراني/أ استراتيجيات التطبيقات الحكومية 31
 المعلومات

شاغالت الوظائف 
 التعليمية

 هـ/ ت . م 
 هـ02/4/1301
 هـ01/4/1301

31 Powtoon 
 إنشاء الفيديوهات التعليمية

بنا  مريم/أ
 الغنام عبدالكريم 
 

شاغالت الوظائف  كلية التقنيةال
 هـ/ ت . م  التعليمية

 هـ01/4/1301
 هـ01/4/1301

32 Prezi 
 برنامج إنشاء العروض التقديمية

 بنا عوض  بسمة/أ
 الشرف

معلمة بالثانوية 
األولى لتحفيظ 
 القران بالهفوف

الوظائف شاغالت 
 التعليمية
 

 هـ/ ت . م 
 هـ01/4/1301
 هـ1/1/1301

 منيرة العايد/أ يباد في تعلم العلوماآل 33
 وجدان السعيد/أ

مكتب التعليم 
 هـ1/1/1301 م / ت . م معلمات العلوم بالمبرز 

مكتب التعليم  اعتدال البدنة/أ يباد في العملية التعليميةاستخدام اآل 34
 بالهفوف

 هـ1/1/1301 هـ / ع . م اللغة االنجليزيةمعلمات 
 هـ0/1/1301

 التواصل التقني 35
 مريم الفالح/أ
 مها الحمادي/أ

مكتب التعليم 
 هـ0/1/1301 هـ / ع . م معلمات المرحلة الثانوية بالهفوف

36 
 التعليمية googleتطبيقات 

 بنا سعد أمل/أ
 السبيعي

إدارة التدريب 
 التربوي 

شاغالت الوظائف 
 التعليمية

 هـ10/1/1301 هـ/ ت . م 
 هـ13/1/1301

 منى السبيعي/أ 37
مكتب التعليم 

 بالمبرز 
 تربية اإلسالميةات المشرف

 م / ت . م معلمات جميع المراحل و
 هـ00/2/1301
 هـ02/2/1301

إدارة تقنية  أمل الزهراني/أ اإلنفوجرافيك المتحرك 38
 المعلومات

شاغالت الوظائف 
 هـ10/1/1301 هـ/ ت . م  التعليمية

 هـ10/1/1301

 FIahإنتاج دروس تفاعلية ببرنامج  39
 (المستوى الثاني)

 بنا محمد خلود/أ
 الواو

مة بمدرسة معل
 بتدائيةالشعبة اال

حضرن  تياللالمعلمات ا
 ت.  ف. م  البرنامج الجزء األول

 هـ13/1/1301
 هـ00/1/1301

 السبيعي بنا محمد منيرة/أ تفعيل الماوسات المتعددة 41
 هدى الشهاب/أ

مكتب التعليم 
 بالمبرز 

معلمات المرحلة 
 هـ01/1/1301 م / ت . م المتوسطة والثانوية

تعلم باستخدام الماوسات متعة ال 41
 المتعددة

 هـ00/1/1301 هـ / ت . م معلمات جميع المراحل إدارة التربية الخاصة  فاطمة السلمان/أ
 هـ00/1/1301

  ةالتقنيالبرامج 
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 المستهدفةالفئة  جهة العمل ة/اسم المدرب اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

إدارة تقنية  امل الزهراني/أ Onedriveالسحابي التخزين 42
 المعلومات 

شاغالت الوظائف 
 التعليمية

 هـ03/1/1301 هـ / ت . م
 هـ1/1/1301

بنا حنان /أ مصمم االختبارات 43
 الرويشدعبدالرحمن 

إدارة تقنية 
 المعلومات 

شاغالت الوظائف 
 (الحاسب)التعليمية 

 
 هـ3/1/1301 هـ / ت . م

 هـ2/1/1301

إدارة تقنية  ايمان الجبر/أ snagitالشروحات التعليمية ببرنامج  44
 المعلومات

 شاغالت الوظائف
 هـ13/1/1301 هـ / ت. م التعليمية

 هـ12/1/1301
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةالتقنيالبرامج 
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 التدريب عن بعد
املعلوماتية فقد وزمن الثورة , يتسم العصر الحديث بالتفجر املعرفي والتكنولوجي        

كما سهلت اتصال املجتمع    ,ه طرق الحديثة نفسها علي مختلف املجاالت كالتعليم و التكنولوجيا فرضت

تلك الشبكة التي  , تولعل أحدث ثورة هي ثورة الانترن (.القرية الالكترونية ) للدرجة التي سمي بـ  بعضهب

وسيطرت علي العالم فظهر مصطلح التجارة الالكترونية تاله , سهلت الاتصال رغم التباعد الزماني واملكاني

ناحية   هذا من ناحية ومن, الحديثة عملية التعلم والتعليم تكنولوجياال وسهلت وسائل   .التعليم الالكتروني

أخري أصبحت أجهزة الحاسوب 

وسارعت الدول املتقدمة , سهلة املنال

بتقديم برامج تعليمية وتدريبية 

 ملواطنيها عن طريق التعليم الالكتروني 

(  E-Learning ) , حد طرق أوهو

 Distance )    التعليم عن بعد

Learning ) , والتي تسهم في بناء الفرد

 . من جمبع الجوانب 

 واستهدفت البرامج التدريبية هنا

 . جميع شاغالت الوظائف التعليمية 
 

 

 

 

 

 

  

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11351/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11351/posts
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 م
 

 الفئة المستهدفة جهة العمل ة/ اسم المدرب اسم البرنامج
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

حسين علي بن /أ تقديم العروض التقديمية  بفاعلية 1
 الدوسري

معلم بمتوسطة يزيد بن 
 أبي عثمان بالرياض

 هـ / ت . م  شاغالت الوظائف التعليمية
 (عن بعد) 

 هـ00/2/1301

 مات تطبيقات قوقل في التعليمااستخد 2

علي بن حسين /أ
 الدوسري

معلم بمتوسطة يزيد بن 
 أبي عثمان بالرياض

 هـ / ت . م  شاغالت الوظائف التعليمية
 (عن بعد) 

 هـ02/4/1301
 هـ00/4/1301

3 
معلم  سوفا التعليمي وو مجتمع مايكر 

 هـ12/2/1301 سوفاو مايكر 

بشاير بنا / أ  فتراضية للمراهقالعوالم اال 4
 هـ / ت . م  شاغالت الوظائف التعليمية واإلرشاده إدارة التوجي ابراهيم  العواد

 (عن بعد) 
 هـ1301/  1/  3
 هـ1301/  1/  2

هدى  بنا / أ التطوعقوة  5
 مطلق الشعالن

مركز التدريب بالهفوف  إدارة نشاط الطالبات 
 (عن بعد)

 هـ / ت . م 
 (عن بعد) 

 هـ 1301/  4/  13
 هـ 1301/  4/  12

6 
تصميم مادة تعليمية في المنصات 

 التعليمية
منيرة بنا / أ

 يوسف البطاط
معلمة بمتوسطة فاطمة 

 بنا محمد 

لديهن المعلمات الالتي 
تعامل مع  المنصات 

 التعليمية

 هـ / ت . م 
 (عن بعد) 

 هـ1301/  4/  4
 هـ1301/  1/4

 التدريب عن بعدبرامج 
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 توطين التدريب
خلق مجتمع منهي تعليمي قائم على إشباع الرغبات من الاحتياجات التدريبية للمعلم وتذليل العقبات ن إ

 في ظل الدعم الكبير الذي قدمته  خر لى جانب تهيئة الجانب التربوي لا إ التي تصادفه,
ً
 ضروريا

ً
بات أمرا

ومن هذا املنطلق تبنت إدارة التعليم بمحافظة  , حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظة هللا للتعليم

والذي يعتبر " مشروع توطين التدريب "  -بنات – تعاثوالابألاحساء متمثلة في إدارة التدريب التربوي 

 
ً
نقل تدريب املمارسين امليدانيين إلى لجهود جبارة في جودة املجتمعات املهنية املتعلمة من خالل  اختصارا

 للنمو املنهي, وهذا املعنى يجعل مفهوم  امليدان نفسه وجعل البيئة املدرسية
ً
صالحة ألن تكون مكانا

 بالتنمية املهنية املستدامةتوطين التدريب مرتبط
ً
 ا

كما أنه يهتم بمعالجة العديد من القضايا , 

الخاصة بالتدريب والتي من أبرزها عزوف 

املعلمات عن حضور البرامج التدريبية ودعم جهود 

وهدف التوطين للتدريب , التطوير املنهي باملدارس 

إلى تأسيس محضن للتدريب والتنمية املهنية 

  .ملدرسة املستدامة داخل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

116 

464 
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 موعد التنفيذ التدريب مقر الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج 

 فنون تصميم الدرس التفاعلي الناجح 1
 بنا محمد خلود/أ

 الواو
 كفاح العطية/أ

معلمات في مدارس 
عينة توطين 
 التدريب

أمينات  –معلمات 
منسقات فصول  -مصادر

 تفاعلية

 0/ ب
 بالشعبة

 هـ1/2/1301
 هـ12/2/1301

 منى السبيعي/أ صناعة االفالم الكرتونية 2
معلمة باالبتدائية 
الثااللة والعشرون 

 بالمبرز

 هـ14/2/1301 م00/ب معلمات
 هـ11/2/1301

معلمة بمتوسطة  مريم الشي  حسين/أ فن التعامل مع المراهقين 3
 الحوطة

 هـ1/4/1301 الحوطة/م معلمات
 هـ0/4/1301

 نظرية تريز للتفكير االبداعي 4
 بنا يوسف  منيرة/

 البطاط

معلمة بمتوسطة 
 فاطمة بنا محمد

 معلمات
فاطمة / م

 بنا محمد

 هـ00/2/1301
 هـ02/2/1301

 معلمات مرشدات التعلم السحابي 5
 هـ1/2/1301
 هـ12/2/1301

 هند بوسعد/أ االتصال الفعال 6
 المزيعلنورة /أ

معلمات بمتوسطة 
 المنيزلة

 هـ03/2/1301 المنيزلة/ م معلمات
 هـ04/2/1301

 فن التعامل مع المراهقات 7
 أسماء الحمد/أ
 جواهر الحسون/أ

معلمات بابتدائية 
 المقدام

معلمات  المرحلة االبتدائية 
 والمتوسطة

 المقدام/ ب
 هـ3/2/1301
 هـ11/2/1301

8 

 األرشفة اإللكترونية بواسطة

 Google Drive 

الثانوية الرابعة  دالل الخمي /أ
 بالمبرز

 هـ00/2/1301 م3/ث معلمات
 هـ03/2/1301

 قندة العماني/أ التواصل االجتماعي الفعال 9
الثانوية الرابعة 

 هـ02/2/1301 م3/ث معلمات بالمبرز

 منى الشي /أ برومثيان 11
الثانوية الرابعة 

 بالمبرز
 هـ10/2/1301 م3/ث معلمات

 دورة االتصال الفعال 11
 آمنة البوعلي/أ
 حورية اليماني/أ
 ابتسام السبا/أ

المتوسطة األولى 
لتحفيظ القرآن 

 بالطرف
 هـ11/2/1301 تق1/م معلمات

 هـ13/2/1301

الثانوية التاسعة  منيرة العتيبي/أ فن التعامل مع المراهقين 12
 هـ03/2/1301 هـ3/ث معلمات بالهفوف

 هـ04/2/1301

 التواصل الفعال 13
الثانوية الثالثة  منيرة العتيبي/أ

 م0/ث معلمات بالمبرز
 هـ12/2/1301
 هـ10/2/1301

 

 االتصال الفعال 14
 

 الحليلة/م  معلمات متوسطة الحليلة منيرة العتيبي/أ
 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301

 

 توطين التدريب
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

15 

ر تصميم الدرس التفاعلي المشوق أسرا
 ستخدام برنامجاب

POWERPOINT 

بنا محمد خلود /أ
 الواو

االبتدائية الثالثة 
 بالشعبة

مينات أ –معلمات 
منسقات فصول  -مصادر

 تفاعلية

 0/ب
 بالشعبة

 هـ12/4/1301
 هـ11/4/1301

 فن التعامل مع المراهقين 16
 العرفج إقبال/أ
 القحطانيدوش /أ

االبتدائية الثالثة 
 والعشرون بالهفوف

 هـ 00/ب معلمات
 هـ03/4/1301
 هـ0/1/1301

 دالل الخمي /أ آليات ومعايير فوة المعلم المتميز 17
الثانوية الرابعة 

 بالمبرز
 معلمات

مصادر التعلم 
 م 3 /ث

 هـ1/4/1301

18 
يباد وفق استراتيجيات التعلم تطبيقات اآل

 النشط
 السبيعيمنى /أ

االبتدائية الثالثة 
 والعشرون بالمبرز

 م 00/ب معلمات
 هـ1/4/1301
 هـ3/4/1301

 وفي أميكروسوفا  19
 منى الشي /أ
 نورة النغموش/أ

الثانوية الرابعة 
 بالمبرز

 شاغالت الوظائف التعليمية
 مصادر التعلم

 م3/ث
 هـ00/4/1301

 فاتن البدنة/أ التقويم الصفي الفعال 21
الرابعة الثانوية 

 بالمبرز
 معلمات

 مصادر التعلم 
 م3/ث

 هـ01/4/1301

 الحوطة/ م معلمات متوسطة الحوطة جاكلين العياضي/أ فن التعامل مع المراهقين 21
 هـ1/4/1301
 هـ0/4/1301

االبتدائية السابعة  منيرة السعيد/أ التواصل الفعال 22
 مبرز عشر

 هـ12/4/1301 م11/ب وكيالتو معلمات 
 هـ11/4/1301

 القبعات السا 23
بنا حسن  خلود /أ

 اليامي
االبتدائية الخامسة 

 عشر بالمبرز
 م12/ب معلمات

 هـ1/4/1301
 هـ3/4/1301

 كن مبدعاً  24
وضحى محمد /أ

 المري
 مجمع حرض

معلمات حرض ومن حولها 
زينب بنا )من المدارس

 -نادك األهلية-خزيمة
 (الطويلة

 مجمع حرض
 هـ0-0/4/1301

3-
 هـ12/4/1301

 الحليلة/م معلمات متوسطة الحليلة فاطمة الرشيدان/أ كن مبدعاً  25
 هـ03/2/1301
 هـ04/2/1301

 نوف العقل/أ كن مبدعاً  26
مدارس البحار 

 األهلية
 البحار/ م معلمات

 هـ1/4/1301
 هـ12/4/1301

 منيرة العتيبي/أ مهارات االتصال الفعال 27
الثانوية التاسعة 

 بالهفوف
 هـ3/ث قائدات ومعلمات

 هـ00/4/1301
 هـ03/4/1301
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

الثانوية الخامسة  منى العتيبي/أ مهارات االتصال 28
 هـ01/4/1301 هـ2/ث معلمات بالهفوف

 هـ03/4/1301

29 
 القبعات السا

 

 اقبال العرفج/أ
 دوش القحطاني/أ

االبتدائية الثالثة 
 والعشرون بالهفوف

 هـ04/1/1301 هـ00/ب معلمات
 هـ01/1/1301

 سيما الكليب/أ أسرار القيادة ومهارات االتصال 31
 حصة القرناس/أ

متوسطة والانوية 
 هـ04/1/1301 العيون/ ث/م معلمات العيون

 هـ01/1/1301

 فن التعامل مع المراهقين 31
 المطيرسمية /أ
 سلمى الشمري/أ
 سارة العديل/أ

مدارس درة 
 معلمات األحساء األهلية

درة / م
 االحساء

 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301

متوسطة فاطمة بنا  منيرة الشريدة/أ مهارات االتصال الفعال 32
 محمد

فاطمة بنا /م معلمات
 محمد

 هـ01/1/1301
 هـ00/1/1301

 أسماء الحمد/أ مهارات االتصال 33
 هـ13/1/1301 المقدام/ب معلمات ابتدائية المقدام جواهر الحسون/أ

 هـ14/1/1301

 منى السبيعي/أ الحائط االلكتروني 34
االبتدائية الثالثة 
 والعشرون بالمبرز

 هـ3/1/1301 م00/ب معلمات

 نوف العقل/أ بناء القيم 35
مدارس البحار 

 البحار/ م معلمات األهلية
 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301

متوسطة فاطمة بنا  منيرة الشريدة/أ التعامل مع المراهقين 36
 محمد

 معلمات متوسط والانوي
فاطمة / م

 بنا محمد
 هـ10/1/1301
 هـ12/1/1301

 جاكلين العياضي/أ بناء القيم 37
 هـ02/1/1301 الحوطة/ م معلمات متوسطة الحوطة مريم الشي  حسين/أ

 هـ00/1/1301

االبتدائية السابعة  منيرة السعيد/أ كن مبدعاً  38
 هـ10/1/1301 م11/ب معلمات عشر بالمبرز

 هـ12/1/1301

39 
 بناء القيم التربوية

 
الثانوية الخامسة  أمل الظفر/أ

 بالهفوف
 هـ11/1/1301 هـ 2/ث معلمات

 هـ12/1/1301

41 
حتراف الرسم خم  خطوات ال

 خلود الواو/أ الكرتوني
االبتدائية الثالثة 

 بالشعبة
-مصادر أمينات–معلمات 

 منسقات فصول تفاعلية
 0/ب

 بالشعبة
 هـ11/1/1301
 هـ12/1/1301

االبتدائية السابعة  منيرة السعيد/أ كن مبدعاً  41
 عشر بالمبرز

 هـ10/1/1301 م 11/ب معلمات
 هـ12/1/1301

 سارة العديل/أ صناعة القائد 42
مدارس درة 
 األحساء األهلية

-الوكيالت –القائدات 
 المعلمات-اإلداريات

درة / م
 األحساء

 هـ02/1/1301
 هـ01/1/1301

 1ت ق / ب موضي الدوسري/ أ األساليب الممتعة في صياغة الدروس 43
ت ق / ب  شاغالت الوظائف التعليمية بالهفوف

 هـ 1
 هـ01/1/1301
 هـ00/1/1301
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 الفئة المستهدفة جهة العمل اسم المدربة اسم البرنامج م
 مقر

 التدريب
 موعد التنفيذ

 التعلم النشط 33
ابتدائية تحفيظ  ردينة الفضلي/ أ بين اإلعداد والتطبيق

ت ق / ب  معلمات القرآن بالشعبة
 الشعبة

 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301

الثانوية الحادية  نعيمة الخمي / أ كن مبدعاً  32
 عشر بالهفوف

 معلمات مدارس الحي
ــ11/ث  هـ

 هـ13/1/1301
 هـ14/1/1301
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 البرنامج الوقائي فطن
 

  ويعد برنامج السعودية وزارة التعليم هو برنامج أطلقته و البرنامج الوقائي الوطني للطالب والطالبات

برنامج وطني ُيعنى بتنمية مهارات الطالب والطالبات الشخصية والاجتماعية, ويسعى من خالل « فطن»

استراتيجيةالا خطته  ا وإقليميًّ ا محليًّ تتمثل أهداف ,   , والتدريبية, وإلاعالمية, أن يكون ألاول وقائيًّ

البرنامج في السعي لإلسهام في التحصين 

والطالبات, من خالل ما  للطالب النفس ي

يقدمه البرنامج لوقايتهم من ألافكار 

كما تتمثل أهدافه أيضا في تعزيز . املنحرفة

القيم الدينية والاجتماعية وألاخالقية في 

 .  الدين إلاسالمي إطار تعاليم

واستهدفت البرامج التدريبية في إدارة 

التدريب التربوي والابتعاث لهذا البرنامج 

وامليسرات في , املدربات املعتمدات لفطن 

 . ملدارس ا
 

 

 

 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 الفئة المستهدفة جهة العمل ة/اسم المدرب اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

1 

فحص وتحليل مناهج التربية اإلسالمية  
 وفق البرنامج الوطني الوقائي فطن

مشرفات قسم 
 مكتب التعليم بالمبرز التربية اإلسالمية 

معلمات التربية 
جميع ل اإلسالمية
مدارس المراحل ب
 مبرزالمكتب 

 هـ02/2/1301 م/ ت . م 
 هـ04/2/1301

2 
 ابتسام النشمي/أ
 شهرزاد الصايل/أ

 مكتب التعليم بالقرى

معلمات التربية 
جميع ل اإلسالمية
مدارس المراحل ب
 القرىمكتب 

 الفضول /ث

 هـ00/2/1301
 هـ04/2/1301

 صباح الصالح/أ 3
 هـ02/4/1301
 هـ03/4/1301

4 
فحص المناهج وتحليل المحتوى لمواد 

 العلوم الشرعية وفق فطن

فاطمة الشي  /أ
شرفات م + حسين

 قسم التربية
 سالميةاإل

 مكتب التعليم بالهفوف
معلمات التربية 

للمرحلة  اإلسالمية
 الثانوية

 هـ/ ت . م 
 هـ12/2/1301
 هـ13/2/1301

5 

ومعايير المشاركة ورشة عمل لمفهوم 
المجتمعية والمسؤولية االجتماعية وفق 

 (0202)رؤية 

 ــ خبيرة فطن
المدربات المعتمدات 

 هـ/ ت . م  لفطن
 هـ10/1/1301
 هـ10/1/1301

6 
فاطمة الشي  /أ

 حسين
 إدارة اإلشراف التربوي 

ميسرات المرحلة 
 الثانوية

 هـ13/1/1301 هـ/ ت . م 

7 
بنا عبداهلل منى /أ

 هـ13/1/1301 هـ/ ت . م  مكتب التعليم بالقرى بوشل

8 

ورشة عمل لمفهوم ومعايير     
المشاركة المجتمعية والمسؤولية 

 (0202)االجتماعية وفق رؤية 

 منى السليمان/أ
 هـ13/1/1301 هـ/ ت . م  مكتب التعليم بالمبرز وفاء الخمي /أ

9 
 نورة المالكي/أ
 التوجيه واإلرشادإدارة  بشاير العواد/أ

 
ميسرات المرحلة 

 المتوسطة

 هـ02/1/1301 هـ/ ت . م 

 هـ02/1/1301 هـ/ ت . م  إدارة الموهوبات أمل الصرعاوي/أ 11

11 
 وفاء البراهيم/أ
 هـ01/1/1301 هـ/ ت . م  إدارة التدريب التربوي  بهية االحمد/أ

12 
 نادية الحمد/أ
 امل السبيعي/أ

 هـ01/1/1301 م/ ت . م  مكتب التعليم بالمبرز 

13 
 يمان العبدالقادرإ/ا

 منى العجمي/أ
 إدارة التخطيط والتطوير 

 هـ00/1/1301 م/ ت . م  مكتب التعليم بالمبرز 

14 

 امل الغوينم/أ
 منيرة العايد/أ
 نوف المهاوش/أ
 

 مكتب التعليم بالمبرز 
  

 
ميسرات المرحلة 

 االبتدائية
 هـ13/1/1301 م/ ت . م 

 (فطن)البرنامج الوقائي 
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 الفئة المستهدفة جهة العمل ة/اسم المدرب اسم البرنامج م
مقر 

 التدريب
 موعد التنفيذ

15 

 
 
 
 
 

ورشة عمل لمفهوم ومعايير 
المشاركة المجتمعية والمسؤولية 

 (0202)االجتماعية وفق رؤية 

 خلود الجبر/أ
 وداد مجربي/أ

 مكتب التعليم بالمبرز

ميسرات المرحلة 
 االبتدائية

 هـ02/1/1301 م/ ت . م 

16 
 خلود الجريان/أ
 رحاب الخضير/أ

 هـ02/1/1301 م/ ت . م 

17 

 امل الغوينم/أ
 منيرة العايد/أ
 نوف المهاوش/أ

 هـ00/1/1301 م/ ت . م 

18 
 آمال المطلق/أ
 هـ04/1/1301 ق/ ت . م  مكتب التعليم بالقرى ابتسام النشمي/أ

19 
 النعيممي /أ
 هدى المطلق/أ

/ إدارة التدريب التربوي 
 إدارة النشاط

 هـ04/1/1301 هـ/ ت . م 

21 
 هدى البطيح/أ
 هـ04/1/1301 هـ/ ت . م  مكتب التعليم بالهفوف هند الجاسم/أ

21 
 وداد البحر/أ
 نورة الجنوبي/أ

/ إدارة التدريب التربوي 
 إدارة التوعية اإلسالمية

 هـ01/1/1301 هـ/ ت . م 

22 

 سارة المري/أ
 نهاد المقبل/أ
 سارة المغلوث/أ

ميسرات تعليم  إدارة تعليم الكبيرات
 الكبيرات

  3مركز 
 هـ13/1/1301 كبيرات

23 

 سارة المري/أ
 تهاد المقبل/أ
 سارة المغلوث/أ

  4مركز  
 هـ03/1/1301 كبيرات

 مرام السليمان/أ 24
 هـ/ ت . م  األطفالميسرات رياض  إدارة رياض األطفال

 هـ01/1/1301

 هـ01/1/1301 جوهرة الثاني/أ 25

 اإلعالميةالتربية  + انتمائيوطني  26
 الشخصية المهارات + الناقدة

 واالجتماعية للمرحلة االبتدائية

مدربات ال
ميسرات جميع  معتمدات لفطنال

 هـ/ ت . م  (الفاقد )  المراحل

 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301

27 
مدربات ال

 معتمدات لفطنال
 هـ03/2/1301
 هـ0/4/1301
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 فريق إعداد خطة البرامج التدريبية

  اإلعداد

 الجمال محمد بنا  صباح

 األحمد محمد بنا  بهية

 السلمانعلي بنا  استفادة

  اإلعدادشارك في 

 سعد السبيعيبنا  أمل

عبدالرحمن بنا  ضحى
 المبارك

 محمد النعيم بنامي 

 

 المراجعة

 محمد النعيم بنا مي

عبدالرحمن بنا منتهى 
 بودي

  تصميم و إخراج 

 خالد الملحمبنا  هاجر

حمد بنا  مشاعل
 المغلوث
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