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 فهرس دليل خطت الرباهج التدريبيت 
 العىىان

سكم 

 الففدت

ءالشؤٍت والشظالت واللُم لإلداسة العامت للخعلُم باإلخعا  3 

 4 اإلالذمت

بُت   5 اإلاعاساث الخذٍس

بُت  ــ   6 ظُاظت الالخداق بالبرامج والىسػ الخذٍس  7ـ

بُت  8 ئخفاةُت البرامج والىسػ الخذٍس

 18ــــ   9 اإلاعاس اللُادي 

ش اإلانهي لؽاغالث الىظاةف الخعلُمُت  36ـــ   19 الخىٍى

 42ــــ  37 اإلاعاس الخلني

م   46ــــ  43 معاس الخلٍى

ب  ــ   47 معاس جىوين الخذٍس  54ــ

ب عً بعذ   58 ــــ  55 معاس الخذٍس
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 الرؤيت والرسالت والقين إلدارة التعلين باألحساء ...

 الرؤيت
اد في بىاء ظُل واِع خالق مىخم لىوىه ةالٍش  

 

 الرسالت
جلذًم خذماث جشبىٍت وحعلُمُت بىفاءة وفاعلُت للمعخفُذًً مً الخعلُم 

والؽشاهت اإلاجخمعُت جدلُلا العام باالظدشماس ألامشل للمىاسد اإلاخاخت 

.  للخىمُت اإلاعخذامت  

 القين
ؤلاجلان . الاخترام . العالمت .اإلاىاوىت . العذٌ .    
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 .. املقدهت
فين اإلالً ظلمان بً عبذ ض آٌ ظعىد خفظه هللا )َذفي  اهىالكا مً ولمت خادم الخشمين الؽٍش العٍض

عذة وظأعمل معىم على جدلُم  ألاٌو أن جىىن بالدها همىرظا هاجخا وساةذا في العالم على وافت ألـا

 للخغيراث 
ً
الهاةلت واإلاعخمشة في اإلاعاسف ؤلاوعاهُت وما ًترجب على رلً مً حغيراث معخمشة  رلً ( , وهظشا

ذ  جلً في هظم العمل , مما ٌعخىظب مىاظهت الخغيراث واظدُعابها والخىُف مع ملخمُاتها ,فلزلً  جٍض

ب الفعاٌ اإلاعخمش .  الخاظت ئلى الخذٍس

إهذ على ألاَذاف  اث ٍو ب ًلىي اإلاعىٍى ب مياهت َامت ًخىلبها الخعلُم بمفهىمه الؽامل ,فالخذٍس فللخذٍس

ى ىخذ اإلافاَُم   َو م ٍو و ًخلم مدترفين , عامل مشير ومدفض ومعاعذ للخغُير هما ًىمي عمل الفٍش

ب التربىي معيرة العىاء والبىاء لخدلُم أَذافها اإلاخمشلت   لخلً ألاَمُت واـلذ ئداسة الخذٍس
ً
واظدؽعاسا

 في بىاء كذساث وهفاءاث مهىُت وجأَُلهم وفم مخىلباث العمل .

مً أَم فىدً وعمل الُىم للغذ وهبني سؤاها على ميامً اللىة هما هشي أن مهاساث أبىاةىا وكذساتهم  

ا كُمت  , هما وععى ئلى الاظخفادة اللفىي مً واكاتهم مإهذًً على أن الىوً الزي  مىاسدها وأهثَر

 .الخىىمي أو الخاؿ أو غير الشبخي هيؽذٍ ال ًىخمل ئال بخيامل أدواسها  ,فليل مىا دوسٍ ظىاء في اللىاع 

ض دوس اإلاعلم وسفع جأَُله( 2232ولللُام بذوسها في جدلُم سؤٍت اإلاملىت   والتي جىق على )حعٍض

ب التربىي وؤلابخعار العذًذ مً الذساظاث البدشُت فمنها: ض دوس اإلاعلم وسفع جأَُله( أظشث ئداسة ا2232ولللُام بذوسها في جدلُم سؤٍت اإلاملىت  أظشث ئداسة الخذٍس ب التربىي وؤلابخعار العذًذ مً الذساظاث البدشُت فمنها:والتي جىق على )حعٍض  لخذٍس

بُت لؽاغلي الىظاةف  الخعلُمُت. /1  دساظت جدذًذ الاخخُاظاث الخذٍس

بُت العابلت/2  دساظت جلُُم الخىت الخذٍس

بُت للففل الذساس ي ألاٌو مً العام الذساس ي  /3 ش الخىت الخذٍس الىكىف على أبشص اإلاالخظاث لخلٍش

بُت للففل الذساس ي الشاوي مً عام 1439/ 1438 َــــ في 1438/1439ٌ ,وكذ ـىفىا البرامج الخذٍس

 معاساث ظخت وهي :

 

ش اإلانهي للمعلماث  *اإلاجاٌ اللُادي * م*الخىٍى  الخلٍى

ب *الخلنياإلاجاٌ * ب عً بعذ . جىوين الخذٍس  * الخذٍس

 

 وعأٌ هللا الخىفُم والعذاد

 

 

 
ب التربىي   وؤلابخعارمذًشة ئداسة الخذٍس

 ـباح بيذ مدمذ الجماٌ
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 املساراث التدريبيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التطوير املهني  التقويم 
 القيادي  للمعلمات

   التقني توطني التدريب  عن بعد  التدريب
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 سياست االلتحاق بالرباهج والىرش التدريبيت

م الشةِغ اإلاباؼش مً خالٌ البىابت الالىتروهُت للخذٍسب  ًخم حسجُل ؼاغالث الىظاةف الخعلُمُت فلي عً وٍش

 . -أًلىهت جشؼُذ مخذسبت  -  http://hasatraining.comالتربىي عبر الشابي 

اؼش , لزا فان أي حسجُل مً خاللها ٌعني مىافلت الشةِغ اظم اإلاعخخذم وولمت اإلاشوس مً ـالخُاث الشةِغ اإلاب .1

 اإلاباؼش على الترؼُذ .

ب بذون حسجُل و بذون مىافلت الشةِغ اإلاباؼش ًدم إلداسة الخذٍسب حجب  .2 في خاٌ خمىس أي مخذسبت للخذٍس

دم للشةِغ اإلاباؼش اعخباس اإلاخذسبت مخغُبت بال عزس. ب ٍو  ؼهادة الخذٍس

 رؼُذ الىسكُت .لً ًىظش في اظخماساث الت .3

ب التربىي و ًلفل في خاٌ ؤلاعالن عً أظماء  .4 خ ـذوس خىت الخذٍس ًبذأ الدسجُل في البرامج والىسػ مً جاٍس

ب في خاٌ واهذ  25اإلالبىالث عىذ اهخماٌ العذد اإلاعتهذف ) مىً أن ٌعخمش الدسجُل ختى ًىم الخذٍس مششخت (, ٍو

 . مششخت ( 25ألاظماء اإلاعلً عنها لم ًفل عذدَا  )

بي الفعلي للمششخت. .5  ًشاعى عىذ الترؼُذ جىدي الذكت وجدذًذ الاخخُاط الخذٍس

بُت , وفي خاٌ جم  .6 ًجب على الشةِغ اإلاباؼش عذم حسجُل أهثر مً زالر مششخاث في ول بشهامج أو وسؼت جذٍس

 حسجُل أهثر مً زالر مششخاث ظِخم اظدبعاد الجمُع مً اإلافاللت.

افُت ًجب أن ًخم جبلُغ الشةِغ اإلاباؼش وأخز مىافلخه وحسجُل اإلاششخت مً في خاٌ جم الترؼُذ مً ظهاث ئؼش  .7

ب التربىي .  خالٌ البىابت ؤلالىتروهُت للخذٍس

 خاؿ بمذاسط الهجش .8

 : ًجب على اإلاششخت حعبئت الىمىرط الخاؿ باإلاادة )
ً
( والخأهذ مً خخمه واعخمادٍ مً الشةِغ اإلاباؼش, وئسظاله 58أوال

بي  .بىاظىت اإلااسح المىت  معها في أٌو ًىم جذٍس
ً
ا ذ اللبٌى والدسجُل هما َى مذون أعالٍ , أو ئخماٍس ًذٍو ي على بٍش  

جب أن  ت بمىخب الخعلُم الزي جدبع له اإلاذسظت , ٍو  : الشةِغ اإلاباؼش للاةذاث اإلاذاسط بالهجش َى اإلاؽشفت ؤلاداٍس
ً
زاهُا

كبلها .( مً 58جخم مىافلتها على الترؼُذ واعخماد همىرط اإلاادة )  

ب لؽاغالث الىظاةف الخعلُمُت ) .9  , ًىصع   22الخذ ألاكص ى لعذد أًام الخذٍس
ً
بي ( للعام الذساس ي وامال ًىم جذٍس

ت , بما ًخىافم مع الخعمُم سكم  بالدعاوي بين الففلين مع مشاعاة الاخخُاط و الخاالث الاظخصىاةُت والبرامج الىصاٍس

خ  331436792  ٌ.11/8/1433وجاٍس

 خاـت باإلافاللت بين اإلاششخاث مً ظهت العمل الىاخذة :معاًير  .11

بُت.  للبرامج الخذٍس
ً
: ًخم كبٌى اإلاششخت ألاكل خمىسا

ً
 أوال

 : في خاٌ الدعاوي في الخمىس ًخم كبٌى اإلاششخت ألاكل في عذد ظىىاث الخذمت .
ً
 زاهُا

م الاجفاٌ زالشا : في خاٌ الدعاوي في عذد ظىىاث الخذمت ًخم الاظخئىاط بشأي الشةِغ  اإلاباؼش عً وٍش

 اإلاباؼش .

ذًت لجمُع ظهاث العمل التي بها  12 . ًخم ؤلاعالن عً أظماء اإلالبىالث في البرامج والىسػ بشظاةل بٍش

 ملبىالث ,هما جفل اإلالبىالث سظاةل هفُت جفُذ بلبىلهً .

http://hasatraining.com/
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لخمىس عليها سفع في خاٌ وظىد ظشف واسب للمخذسبت ًمىعها مً ا, و . الخمىس ئلضامي إلاً جم كبىلها 13

اعخزاس مبرس كبل مىعذ جىفُز البرهامج بأظبىع على ألاكل , خُض ظِخم خشمانها مً الالخداق بأي بشهامج أو 

 وسؼت إلاذة زالزت أؼهش مً وكذ البرهامج الزي لم جدمٍش .

ب الت 14  ربىي.. ًلضم اإلالبىلت الخلُذ بأهظمت و مىاعُذ الخمىس و الاهفشاف اإلادذدة مً كبل مشاهض الخذٍس

% مً صمً البرهامج أو الىسؼت جدشم مً ؼهادة 15.ئرا ججاوص اظدئزان أو جأخير أو غُاب اإلاخذسبت  15

ب وجدفل على ئزباث بالخمىس فلي , و فُما ًلي ظذٌو ًىضح اليعبت :  الخذٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %15وعبت  عذد العاعاث الفعلُت للبرهامج عذد أًام البرهامج

بُت 12 ًىمان   ( مخفلت أو مىففلتدكُلت ) 92 ظاعاث جذٍس

بُت 15 زالزت أًام   ( مخفلت أو مىففلتدكُلت )  25ظاعت و ظاعت جذٍس

بُت 22 أسبعت أًام   ( مخفلت أو مىففلت)  زالر ظاعاث ظاعاث جذٍس

بُت 25 خمعت أًام    ( مخفلت أو مىففلت)  دكُلت 45و  زالر ظاعاث ظاعت جذٍس

بُت 52 عؽش أًام   ( مخفلت أو مىففلت)  دكُلت 32خمغ ظاعاث و ظاعت جذٍس
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 إحصائيت الرباهج التدريبيت 

بُت  عذد البرامج الخذٍس

(287) 

بُت   عذد العاعاث الخذٍس

(3955) 

بُت  عذد ألاًام الخذٍس

(791) 
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 ..القيادي ملسارا

اللُادة هي اإلادىس ألاظاس ي في هجاح اإلاىظماث الخعلُمُت , وفي ظل الاهفخاح العاإلاي واسجفاع وجيرة 

ا , واللاةذ اإلاخميز   في جدلُم أَذاف اإلاىظمت الخعلُمُت وهمَى
ً
 هبيرا

ً
ًمخلً الخىافغ أـبذ لللاةذ جأزيرا

ـفاث وكذساث جمىىه مً الفاعلُت والىفاءة في كُادة مىظمخه والخأزير فُمً ًلىدَم هدى الخفىق 

 والىجاح .

اث: ب اللُادي لذًىا  في زالزت معخٍى  وجلذم بشامج الخذٍس

 بشهامج جأَُل اللُاداث .1

ش اللُاداث .2  بشهامج جىٍى

 

اث مذًشاث اإلاياجب وؤلاداساث وهزلً كاةذاث و وهُالث اإلاذاسط , ئلافت  و كذ اظتهذفذ اللاةذاث التربٍى

اث   .ئلى اإلاؽشفاث التربٍى
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 إحصائيت براهج املسار القيادي

بُت  عذد البرامج الخذٍس

(36) 

بُت   عذد العاعاث الخذٍس

(525) 

بُت  عذد ألاًام الخذٍس

(125) 
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 براهج املسار القيادي..
 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

1 

الخىىٍش اإلانهي اللاةم 

 على اإلاذسظت 

 )بدض الذسط( 

الُاث  مؽشفاث كعم الٍش

 باإلاياجب الشالزت 

أ/ مالن بيذ أخمذ 

 الفعُلًُ

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

 َـ4/5/1439

 َـ8/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

2 
أظاظُاث الذخٌى 

 لىظام هىس 

 اإلاذاسط كاةذاث

 ) مذاسط الىبيراث ( 

 عبىدبيذ أ/غذًش 

 البيز

ئداسة حعلُم 

 هباس

 َـ11/5/1439

 َـ13/5/1439

اإلاشهض العادط 

 م(16باإلابرص)ب

 
ً
 ـباخا

3 
 مىهجُت

 6ظُجما 
 مؽشفاث كىاع الهفىف

 فهذبيذ أ/مىيرة 

 الهذًان

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ7/5/1439

 َـ8/5/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 هىس لىظام اإلالشساث 4
معخجذاث كاةذاث 

 اإلالشساثمذاسط 

 بيذ  العىىدأ/

عبذ الشخمً 

 اللدىاوي

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 ؤلاجُىُذ الىظُفي 5
كُاداث ؤلاداساث الشظالُت 

 واليعاةُت
 حجاصي  اعخذاٌد / 

ظامعت اإلالً 

 فُفل

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

6 
الخعلُمُت  اإلاجخمعاث

 اإلاهىُت

م  كاةذاث مذاسط+فٍش

الخميز والجىدة بمذاسط 

 الخىىٍش

 مدمذبيذ أ/ابدعام 

 العامش

 ساؼذبيذ أ/صملت 

 العجمي

ئداسة وخذة 

 جىىٍش اإلاذاسط
 َـ14/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

7 
اإلاجخمعاث الخعلُمُت 

 اإلاهىُت

م  كاةذاث مذاسط+فٍش

الخميز والجىدة بمذاسط 

 الخىىٍش

ـالح  بيذ أ/هذي

 الىاظم

أخمذ بيذ أ/أماوي 

 الجعفشي 

ئداسة وخذة 

 جىىٍش اإلاذاسط
 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

8 
هظام هىس ودعم 

 ألاهظمت
 كاةذاث /وهُالث مذاسط

ضة  هللا  عبذبيذ أ/عٍض

 الشبُع

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ19/5/1439

 َـ22/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

9 

كادة ظُاظت 

اإلاذسظت للمىاسد 

 الخلىُت

 كاةذاث /وهُالث مذاسط

 بيذ  أ/العىــــــــــىد

عبذ الشخمً 

 اللدىاوي

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث
 َـ21/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

12 

الزواءاث اإلاخعذدة 

في ألاوؽىت غير 

 الففُت

 مؽشفاث
 بيذ  أ/خلىد

م  أخمذ الخٍض

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ22/5/1439

 َـ21/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

11 

ظُاظت كادة 

اإلاذسظت للمىاسد 

 الخلىُت

 كاةذاث /وهُالث مذاسط

 بيذ  /العىــــــــــىد

عبذ الشخمً 

 اللدىاوي

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث
 َـ22/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

12 
ذ الالىترووي  البًر

 اإلاعلىماحي وألامً

اللُادة الشظالُت 

 /مؽشفاث

أخمذ  بً  أ/فإاد

 الشاجح

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ25/5/1439

 َـ26/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

13 
مهاساث معالجت 

 ؤلاخخُاط
 كاةذاث اإلاذاسط

ظماٌ بيذ  أ/سها

 اإلالخم

خعً بيذ أ/ئلهام 

 المعُان

ئداسة ؼإون 

 اإلاعلمين

 

 َـ5/6/1439

 َـ6/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

14 
هظام هىس ودعم 

 ألاهظمت
 كاةذاث/وهُالث اإلاذاسط

ضة هللا  عبذ بيذ أ/عٍض

 الشبُع

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ12/6/1439

 َـ13/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 ـىاعت الخغُير  15
كُاداث ؤلاداساث الشظالُت 

 واليعاةُت
 حجاصي  اعخذاٌد / 

ظامعت اإلالً 

 فُفل 

 َـ11/6/1439

 َـ13/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 التربىي 

16 

ذ  أظاظُاث البًر

وأمً الفماء 

 ؤلالىترووي

 مذًشاث اإلاذاسط

أ/ عفاف بيذ ظعىد 

 العخُبي 

أ/ َذي بيذ عِس ى 

 البىُذ

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ16/6/1439

 َـ19/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 التربىي 

ب 17  اإلاذسباث جذٍس
اث+  اإلاؽشفاث التربٍى

 معلماث الخىوين
ب  مؽشفاث الخذٍس

ب  ئداسة الخذٍس

التربىي 

 وؤلابخعار

 َـ23/6/1439

 َـ2/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

18 

ً البفشي  الخذٍو

في  وجىبُلاجه

الخخىُي للبرامج 

ع  واإلاؽاَس

كاةذاث مذاسط/وهُالث 

 مذاسط

 بيذ  أ/خلىد

م  أخمذ الخٍض

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ18/6/1439

 َـ19/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 اللُاداث اإلاذسظُت كُادة الخغُير 19
 مدمذبيذ أ/مي 

 الىعُم

ب  ئداسة الخذٍس

التربىي 

 وؤلابخعار

 َـ18/6/1439

 َـ22/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

22 

لت ألامشل مع  الىٍش

الخاظب  ؼبياث

 الصخص ي

اللُادة الشظالُت 

 /مؽشفاث

اك  أخمذ بً أ/ٍس

 الفشخان

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ23/6/1439

 َـ25/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

21 
اللُادة في ظل سؤٍت 

 2232الععىدًت 

كاةذاث/وهُالث مً وافت 

 اللىاعاث واإلاشاخل

مدمذ بيذ أ/مها 

 الىعُم

ئداسة التربُت 

 الخاـت

 َـ25/6/1439

 َـ27/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 براهج املسار القيادي..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

22 
خلىق ؤلاوعان في 

 ؤلاظالم

مؽشفاث +كاةذاث 

 اإلاذساط

  بيذ  ؼُخهأ/

ُفش عبذ ض الـى  العٍض

ئداسة الخىعُت 

 ؤلاظالمُت

 َـ25/6/1439

 َـ27/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

23 

جأَُل اللُاداث 

اإلاعخجذاث في 

 الاخخباساثأعماٌ 

 ٌ  واللبى

كاةذاث +وهُالث اإلاذاسط 

 اإلاعخجذاث

علي  بيذأ/سظما 

 العجمي

ئداسة الاخخباساث 

 ٌ  واللبى
 َـ26/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

24 

جأَُل اللُاداث 

اإلاعخجذاث في 

 الاخخباساثأعماٌ 

 ٌ  واللبى

كاةذاث +وهُالث اإلاذاسط 

 اإلاعخجذاث

علي بيذ أ/ئًمان 

 الخىفي

ئداسة الاخخباساث 

 ٌ  واللبى
 َـ27/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

26 
جىبُلاث الخدعين 

 اإلاعخمش
 مؽشفاث ومعلماث

  بً أ/ظعاد

 الىَاب العىك عبذ

ئداسة الخجهيزاث 

 اإلاذسظُت

 َـ2/7/1439

 َـ5/7/1439

ب مشهض  الخذٍس

 بالهفىف

 الخىاس البىاء 27
مؽشفاث+كاةذاث 

 اإلاذاسط

 بيذ   ؼُخهأ/

ض   عبذ العٍض

 الىـُفش

ئداسة الخىعُت 

 ؤلاظالمُت

 َـ3/7/1439

 َـ5/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 ئلاءاث كُادًت 28
اللاةذاث+وهُالث 

 اإلاذاسط
 أ/خزام الجبر

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ3/7/1439

 َـ5/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 6ظُجما  29
ميعلي اإلاإؼشاث 

 مؽشفاث /كاةذاث مذاسط
 أماهت الخعلُم علي أ/أمىُت أخمذ

 َـ4/7/1439

 َـ5/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

32 
أدواث الخدعين 

 اإلاعخمش

اللُاداث الشظالُت 

 واليعاةُت
اك كعلىس   أ/ ٍس

مذاسط ألاهجاٌ 

 ألاَلُت 

 َـ4/7/1439

 َـ5/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف 

 ؤلاظتراجُجُت اللُادة 31
اللُاداث الشظالُت 

 واليعاةُت
 أ/ هىسة العجمي 

مذاسط الىفاح 

 ألاَلُت 

 َـ11/7/1439

 َـ12/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف 

 اللُاداث اإلاذسظُت كُادة الخغُير 32
بيذ مدمذ أ/مي 

 الىعُم

ب  ئداسة الخذٍس

التربىي 

 وؤلابخعار

 َـ12/7/1439

 َـ12/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

ب اإلاذسباث 33  جذٍس
مؽشفاث + معلماث 

 الخىوين
ب  مؽشفاث الخذٍس

ب  ئداسة الخذٍس

التربىي 

 وؤلابخعار

 َـ29/7/1439

 َـ8/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 براهج املسار القيادي..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

34 
مهاساث اإلاىاد 

 وألادبُت العلمُت 

اللُاداث اإلاذسظُت + 

 معلماث اإلاشخلت الشاهىٍت 
 أ/ ظهُذة الشاوي 

مذاسط ظىازا 

 ألاَلُت 

 َـ8/1439 /1

 َـ3/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

35 

الخعلُم والخعلم 

لمً مؽشوع 

 الجذاساث الىظُفُت 

ب  مؽشفاث الخذٍس
هللا  أ / مها بيذ عبذ

 الذوظشي 

ب  ئداسة الخذٍس

التربىي 

 وؤلابخعار

 َـ13/8/1439

 َـ17/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف 

 الخخىُي الدؽغُلي 36
اللُاداث الشظالُت 

 واليعاةُت
 أ/ عشفت بىل مدمذ

أوادًمُت 

 الىفاح 

 َـ18/7/1439

 َـ19/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف 

37 
مهاساث العشك 

 وؤلاللاء اإلاإزش 

ماث لمؽشفاث +مع

ب  ًماسظً الخذٍس

أ/ مها هفاس 

 الذوظشي 

ب  ئداسة الخذٍس

 التربىي 

 َـ2/7/1439

 َـ4/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براهج املسار القيادي..

 



19 

 

 

 

 

 هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف التعليويت
ُذٍ الزي ًخىلع ئلى اظدشماٍس الىاؼئت اإلاذسظُت هي مدىس اإلاجخمع والخُاة  الاظخماعُت, وهي ـس

باإلاعخلبل. والتربُت الهادفت هي عملُت حعاعذ َزٍ الىاؼئت على جدذًذ كذساتهم الخاـت, ومً زم 

 بها في بىاء الخالش واإلاعخلبل. وإلاا واهذ هىعُت 
ً
ً ئًجابا ا ئلى أكص ى مذاَا ومؽاسهت آلاخٍش َش جىٍى

هبيرة على هىعُت اإلاعلمين, فان اإلاهاساث العالُت لهإالء اإلاعلمين جماسط التربُت اإلاذسظُت حعخمذ لذسظت 

م ومجخمعاتهم  ش معخلبلهم عىذ الشؼذ زم أظَش  في ظىدة الخعلم والخعلُم للخالمُز وفي جلٍش
ً
 خاظما

ً
دوسا

ش اإلاعلماثاإلادلُت بدذ ظىاء. ب لخىٍى اث : وجلذم بشامج الخذٍس لذًىا في عذة معخٍى  

ش * بُتوهي  اإلانهي للمعلماث اإلاعخجذاثبشامج  الخىٍى  التي حغزي الجاهب  ظلعلت مً البرامج الخذٍس

 .اإلاعشفي , والصخص ي و الخلني للمعلمت

ش اإلانهي للمعلماث في مجاٌ جخففه* ت وً بشامج الخىٍى مهاساث اإلاادة الصخفُت  مً الىاخُت التربٍى

ُلها للمخعلمين ,اإلاجاٌ ؤلاداسي  ًشهض على حؽغُل الخذَسغ والخعلم وجىظُم الزي  الذساظُت وهُفُت جـى

واهمباه الذاسظين , اإلاجاٌ الصخص ي لزي يهخم بخفاةق اإلاعلمين ؤلاوعاهُت البىاءة للخعلم 

 والخذَسغ

ىباث* ش معلمي ففٌى اإلاَى ش اإلاشؼذاث في اإلاذاسط* بشامج جىٍى  بشامج جىٍى

ش معلمي اليؽاه* ش ميعىبي التربُت الخاـت*بشامج جىٍى اك *بشامج جىٍى ش معلماث ٍس بشامج جىٍى

ش معلماث الخىعُت ؤلاظالمُت*. ألاوفاٌ ش معلمي حعلُم الىبيراث*بشامج جىٍى  . بشامج جىٍى
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 إحصائيت براهج هسار التطىير املهني   

 لشاغالث الىظائف التعليويت 

بُت  عذد البرامج الخذٍس

(121) 

بُت   عذد العاعاث الخذٍس

(1782) 

بُت  عذد ألاًام الخذٍس

(356) 
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 " بشهامج وصاسي " بشهامج الفاعلُت الصخفُت )لمً مؽشوع الجذاساث الىظُفُت للمعلمت(

 

 لخدعين اإلاماسظاث اإلاهىُت اإلاخعللت بالفاعلُت الصخفُتجمىين اإلاعلماث في الجذاساث / الهذف العام للبرهامج

بي أن جىىن كادسة على : ألاَذاف الخاـت/  ًخىكع مً اإلاخذسبت في نهاًت البرهامج الخذٍس

 الخعشف على دوس الخعلم اإلاإظس ي في بىاء الجذاساث الىظُفُت للمعلمت .1

 جىظُف الىاء اإلاإظس ي لشفع الىفاءة ؤلاهخاظُت لذي اإلاخذسباث .2

 ألاولىٍاث وأدواتها ووظاةلها . ئداسةخعشف على مفهىم ال .3

 بىاء اججاَاث ئًجابُت لذي اإلاخذسباث لخمىُنهً مً كُادة الخغُير في اإلاإظعاث التربىٍت .4

 جىظُف معاًير ومإؼشاث الخميز الصخص ي جدعين الىفاءة الىىعُت لذي اإلاخذسباث .5

6. ً  اظخيخاط دوس اإلاعلماث في جىىٍش آلاخٍش

 اظتراجُجُاث ئداسة لغىه العمل في اإلاإظعاث التربىٍت .جىبُم  .7

 ث( ظىىا 5ئلى  1اإلاعلماث الالحي خذمتهً مابين ) الفئت اإلاعتهذفت/

بُتمذة البرهامج/ بُت = ×خمعت أًام جذٍس بُت 25خمغ  ظاعاث جذٍس  . ظاعت جذٍس

 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

1 

 

 

 

الفاعلُت الصخفُت 

 "2 " 

لمً مؽشوع 

الجذاساث الىظُفُت 

 للمعلمت

ب  أ/ظعاد العىين مؽشفاث الخذٍس
ئداسة وخذة 

 جىىٍش اإلاذاسط

 َـ11/5/1439

 َـ15/5/1439

 

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

2 

 

اإلاعلماث اإلاعُىاث الجذد 

خالٌ العىىاث 

َـ 1437-َـ1433مً

لجمُع اإلاشاخل 

 والخخففاث

 أ/بهُت ألاخمذ

ب  ئداسة الخذٍس

التربىي 

 وؤلابخعار

 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439

 أ/وفاء البراَُم 3
 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439

 الذوظشي  أ/مها 4
 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439

 أ/ بهُت ألاخمذ 5
 َـ25/5/1439

 َـ29/5/1439

 أ/وفاء البراَُم 6
 َـ25/5/1439

 َـ29/5/1439

 أ/أظماء الخاسسي 7
 َـ25/5/1439

 َـ29/5/1439

 أ/مها الذوظشي  8
 َـ2/6/1439

 َـ6/6/1439

 أ/وداد البدش 9
 َـ2/6/1439

 َـ6/6/1439

 أ/ظاسة اللىُفي 12
 َـ2/6/1439

 َـ6/6/1439
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

11 

 

الفاعلُت الصخفُت 

 "2 " 

لمً مؽشوع 

الجذاساث الىظُفُت 

 للمعلمت

اإلاعلماث اإلاعُىاث الجذد 

خالٌ العىىاث 

َـ 1437-َـ1433مً

اإلاشاخل لجمُع 

 والخخففاث

 أ/أمل العبُعي

ب  ئداسة الخذٍس

التربىي 

 وؤلابخعار

 َـ9/6/1439

 َـ13/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 أ/ أظماء الخاسسي 12
 َـ9/6/1439

 َـ13/6/1439

 ا/ظاسة اللىُفي 13
 َـ15/7/1439

 َـ19/7/1439

 أ/مها الذوظشي  14
 َـ15/7/1439

 َـ19/7/1439

 أ/وداد البدش 15
 َـ1/7/1439

 َـ5/7/1439
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بي مؽشوع الخعلم اليؽي  "  " بشهامج وصاسي البرهامج الخذٍس

 جىمُت مفاَُم ومهاساث اإلاخذسبين خٌى الخعلم اليؽي وفم همىرط ووالت الىصاسة للخعلُم الهذف العام:

بي بي ًخىكع مً اإلاخذسبت أن: ألاَذاف الخاـت للبرهامج الخذٍس  :في نهاًت البرهامج الخذٍس

 جىضح مفهىم الخعلم اليؽي .1

 جىىن اججاٍ ئًجابي هدى الخعلم اليؽي .2

 جلم بمخىلباث الخعلم اليؽي .3

 جذسن أدواس العاملين في اإلاذسظت لخدلُم الخعلم اليؽي .4

 جذعم اظخذامت الخعلم اليؽي .5

 جىضح عىاـش الخعلم اليؽي .6

 مع فلعفت الخعلم اليؽيجفمم أوؽىت جدىاظب  .7

 جلترح معاًير اخخُاس اظتراجُجُاث الخعلم اليؽي .8

 جىبم الخعلم اليؽي مً خالٌ مادتها الذساظُت .9

 جفعل أدواث الاظخعذاد للخعلم اليؽي .12

 جخمىً مً مهاساث جدفيز الىالباث للخعلم اليؽي .11

 حؽشن الىالباث في جدمل معإولُاث الخعلم .12

 اليؽيجخمىً مً أدواث جلىٍم اإلاخعلم  .13

 حعخيخج معاًير الفف اليؽي .14

 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

1 

مؽشوع الخعلم 

 اليؽي

مذاسط عُىت الخعلم 

 اليؽي

 

أ/خفت بيذ ظالم 

 ذالىخُم

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ4/5/1439

 َـ6/5/1439

 

ب  مشهض الخذٍس

 زباإلابر

2 

بيذ أ/ظىَشة 

 ابشاَُم الخالذي

ضة  ابشاَُم بيذ أ/عٍض

 الفاًل

ئداسة جىظُه 

 وئسؼاد

 الىالباث

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

 

 

 /م1ر/

 

3 
خعين  بيذ أ/وفاء

 الخمِغ

 

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 

 َـ12/5/1439

 َـ14/5/1439

 

ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

 

4 
عبذ  بيذ أ/ظهام

 الخمُذ الغافلي

 

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

5 

معلماث اللغت العشبُت 

بجمُع اإلاشاخل في كىاع 

 الهفىف

م   مدمذبيذ أ/مٍش

 اإلافىفى

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439
 /َـ1ر/
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 الخىفُزملش  مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

6 

مؽشوع الخعلم 

 اليؽي

مذاسط عُىت الخعلم 

 اليؽي

 فهذ بيذ أ/أمل

 الغىٍىم

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ22/5/1439

 َـ22/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

7 
أ/ لىلىٍ بيذ مدمذ 

 الىعُم 

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف
 َـــ 1ر / 

م الععذ  8  أ/ مٍش
مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

الخعلُم مىخب 

 بالهفىف

9 

معلماث العلىم لجمُع 

اإلاشاخل الخابعت إلاىخب 

 الخعلُم بالهفىف

ًىظف  بيذ أ/منى

 اإلاعُذي

 ظعذ بيذ أ/عبير 

 الذكُل

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ27/5/1439

 َـ29/5/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

12 

مذاسط عُىت الخعلم 

 اليؽي

علي بيذ  أ/ـباح

 اليلُب

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ6/1439/ 11

 َـ13/6/1439

 

ب  مشهض الخذٍس

 زباإلابر

11 
 مدمذبيذ  /فخدُتأ

 الىاـش
 ب/العشامُت

 َـ11/6/1439

 َـ13/6/1439
 ب/العشامُت

12 
خعين  بيذ أ/وفاء

 الخمِغ

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ18/6/1439

 َـ22/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 زباإلابر

13 

ًىظف  بيذ أ/منى

 اإلاعُذي

 ظعذ بيذ أ/عبير 

 الذكُل

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ25/6/1439

 َـ27/6/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

14 
ئبشاَُم  بيذ  أ/ َىذ

 الهضاع

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

 َـ3/7/1439

 َـ5/7/1439

ت بيذ  م/ظىٍٍش

 الخاسر

15 
اٌ الهالٌ  أ/فٍش

 أ/ولخى الغفُلي
 م/الجؽت

 َـ3/7/1439

 َـ5/7/1439

 /ب/ث/ق

 الىشف
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بي   " بشهامج وصاسي"ؤلاًجابي ) مؽشوع اإلاذاسط اإلاعضصة للعلىنالبرهامج الخذٍس

 

 :الهدف العام للبرنامج
 إيجاد بيئة مدرسية محفزة للسلوك اإليجابي

 :األهداف الخاصة بالبرنامج
 تعزيز السلوك اإليجابي لدى الطلبة بأساليب علمية .1
 لتنفيذ المشاركة في المشروع للوصول إلى التميز السلوكيبث روح التنافس الشريف بين المدارس  .2

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

 ساعة تدريبية 15ساعات تدريبية = 5× ثالثة أيام / مدة البرنامج التدريبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخىفُزمىعذ  ملش الخىفُز الفئت اإلاعتهذفت اظم اإلاذسبت م

 خعً اإلاالييبيذ هىسة  1
 ومعئىالثساةذاث اليؽاه 

 الخىعُت ؤلاظالمُت
 /َـ1م/

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

2 
هللا  عبذبيذ أ/خىان 

 الصجاس

اإلاشؼذاث الىالبُاث 

 لجمُع اإلاشاخل
 َـ 29ب 

 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439

3 
ئبشاَُم  بيذ أ/بؽاًش 

 العىاد
 3ب/الؽعبت / كاةذاث ووهُالث اإلاذاسط

 َـ22/5/1439

 َـ22/5/1439
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 براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف التعليويت
 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 الدؽىُل باإلاعادن 1

معلماث التربُت الفىُت 

للمشخلت الابخذاةُت كىاع 

 اإلابرص

عباط بيذ  أ/ماظذة

 الذخُل
ب باإلابرص َـ4/5/1439 ب/الخِعير  مشهض الخذٍس

2 

مهاساث الخعامل 

مع ألاوفاٌ 

 والبِئت الخعلُمُت

مؽشفاث +كاةذاث 

اك  اإلاذاسط+معلماث ٍس

 ألاوفاٌ

 بيذ أ/منى 

 الشخمً الىعُم عبذ
 /م13س/

 َـ11/5/1439

 َـ15/5/1439

سولت ألاهجاٌ 

 (2ألاَلُت )

3 

 ظاعت جىمُت 

وأهذ  اظأٌأها )

 حعألين(

معلماث العلىم اإلاشخلت 

اإلاخىظىت الخابعت إلاىخب 

 الهفىف

 خلُفتبيذ  أ/أمُىت

 الفالح

 ظعذبيذ  أ/عبير 

 الذكُل

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ7/5/1439

 َـ8/5/1439

مىخب الخعلُم 

 الهفىف

 مهاساث ئسؼادًت 4
اإلاشؼذاث الىالبُاث لجمُع 

 اإلاشاخل

يب   خالذبيذ أ/ٍص

 الفاسط

 جىظُه ئداسة

وئسؼاد 

 الىالباث

 /م24ب/ َـ11/5/1439

 اإلاىَبتومعإوالث معلماث  البدض اإلاعخلل 5
أ/فخدُت ـالح 

 العمش
 /ث/ق/َـ4ب/

 َـ12/5/1439

 َـ14/5/1439
 ئداسة اإلاىَىباث

 الزواء الىظذاوي 6
اك  كاةذاث +معلماث ٍس

 ألاوفاٌ

 مدمذبيذ  أ/دًىا

 الجمُعه

م  بً أ/مٍش

 الشخمًعبذ

 الخمشمي

اك  ئداسة ٍس

 ألاوفاٌ

 َـ12/5/1439

 َـ15/5/1439
 سولت كادة الغذ

7 
ؤلاجلان في  سواد

 اليؽاه الىالبي
 ساةذاث اليؽاه

  بيذأ/َُفاء 

ض البؽير عبذ  العٍض

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ12/5/1439

 َـ13/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

8 

العىالم 

 الافترالُت

 للمشاَم

 مشؼذاث اإلاخىظي والشاهىي 
ئبشاَُم بيذ  أ/بؽاًش 

 العىاد

الخىظُه ئداسة 

 وؤلاسؼاد

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439
 /م24ب/

9 
الخي العشبي فً 

 وأـالت
 معلماث التربُت الفىُت

علي  بيذ أ/ظلمى

 الؽُخ

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

12 
اإلادعىظاث 

ت  الُذٍو

الُاث  باإلاشخلت معلماث الٍش

 الابخذاةُت كىاع اإلابرص

 مدمذ بيذ أ/َُفاء

 البران

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439
ب باإلابرص  مشهض الخذٍس
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

11 

اظخخذام 

 اإلادعىظاث

غ  ت في جذَس الُذٍو

الُاث  الٍش

 الابخذاةُتللمشخلت 

الُاث في  معلماث مادة الٍش

 الابخذاةُتاإلاشخلت 

ظلُمان بيذ  أ/مىاٌ

 الباَلي

 مباسنبيذ  أ/َُاء

 الذوظشي 

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439
 / َـ 22ب / 

12 

فدق الذلُل 

الىصاسي ) مهاساث 

الجاهب العملي في 

مىاهج العلىم 

 اإلاشاخل الشالزت 

معلماث مادة الىُمُاء ظمُع 

 اإلاشاخل

أ/ أمُىه خلُفت 

 الفالح 

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ13/5/1439

 َـ14/5/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

13 

الىالم  باثالىش ا

والخىاـل في 

 مشخلت الىفىلت

-التربُت الخاـتمعلماث 

اك ألاوفاٌ  –معلماث ٍس

 معلماث الففىف ألاولُت

هللا  عبذبيذ أ/أماوي 

 الصخق
 مشهض الخىخذ

 َـ14/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

14 
آلُت لجىت الجىدة 

 والخميز
 ميعلاث الجىدة واللُاداث

مدمذ  بيذ أ/أؼىاق

 اإلافىفى

ئداسة الجىدة 

 الؽاملت

 َـ14/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 فً الاظخماع 15

ظمُع  معلماث اللغت العشبُت

اإلاشاخل الخابعت إلاىخب 

 الخعلُم باإلابرص

خعً  بيذ  أ/ سخاب

 الخمير

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص
ب باإلابرص َـ15/5/1439  مشهض الخذٍس

16 

العالمت 

اك  الصخفُت لٍش

ألاوفاٌ هدى بِئت 

 آمىت

اك   ألاوفاٌمعلماث ٍس
فُفل بيذ أ/هىسة 

 الىعُم

اك  ئداسة ٍس

 ألاوفاٌ

 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439

 

 

 سولت كادة الغذ

 

17 
اإلالف الىفغ 

 pep3جشبىي 

معلماث التربُت الخاـت + 

باث العلىهُت   معلماث الخذٍس

أ/ ظعذًت بيذ خعً 

 الخضعل 

ئداسة التربُت 

 الخاـت 

 َـ21/5/1439

 َـ22/5/1439

 

 مشهض الخىخذ

18 

اظخخذام مىعباث 

lego غ في جذَس

 العلىم

معلماث العلىم للمشخلت 

 اإلاخىظىت 
 زاهىٍت الغىٍبت  أ/ هىسة العخُبي 

 َـ21/5/1439

 َـ22/5/1439

 

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف 

19 

خل  ئظتراجُجُت

لت  اإلاؽىالث بىٍش

 ئبذاعُت

اإلاىَبت+ معإوالث معلماث 

اإلاعلماث اإلاؽاسواث في بشهامج 

اإلاذسظُت+مؽشوع الشعاًت 

 ففٌى اإلاىَىباث

ًىظف بيذ  أ/ئًمان

 الجغُمان
 /َـ15ر/

 َـ19/5/1439

 َـ22/5/1439
 ئداسة اإلاىَىباث

براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف 
 التعليويت ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 وسج بُذيأأها  22

معلماث التربُت الفىُت 

بمذاسط كىاع اللشي الالحي 

 لم ًلخدلً بالبرهامج

واَش بيذ أ/بؽشي 

 الخمذ

ُبت عباط بيذ  أ/َو

 اإلايي

 

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

 َـ19/5/1439

 َـ22/5/1439

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

 

21 

ججىٍذ اإلاماسظاث 

الخىبُلُت في مادة 

ت  التربُت ألاظٍش

 والصخُت

ت معلماث التربُت  ألاظٍش

 اإلاشخلت الشاهىٍت

 أخمذبيذ  أخالمأ/

 تخلُل بى

اس  أخمذ بيذ  أ/أَص

 اإلاىس ى

 ر/الشمُلت
 َـ19/5/1439

 َـ22/5/1439
 تر/الشمُل

 ٌ  ر/الفمى

22 
خشاةي الخعلم 

 اليؽي
اك ألاوفاٌ  معلماث ٍس

 مدمذ بيذ أ/مها

 اإلافىفى

مذسظت الىخبت 

 الىمىرظُت

 َـ22/5/1439

 َـ22/5/1439

ب مشهض  الخذٍس

 بالهفىف

23 
 الخىظُهدلُل 

 مشؼذاث مذاسط جىىٍش وؤلاسؼاد
ئبشاَُم  بيذ أ/لُلي

 اإلاىلم
وخذة  ئداسة

 جىىٍش اإلاذاسط

 َـ22/5/1439

 َــ22/5/1439
ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

24 
خلُبت الخىىع 

 معلماث ظمُع اإلاشاخل هدً ال
أخمذ بيذ  أ/وفاء

 العبذ
ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ21/5/1439

 مذسظت معاهذة َـ22/5/1439

25 
مهاساث الخعامل 

 مع اإلاشاَلاث
معإوالث الخىعُت +معلماث 

 الذًً

مباسن بيذ أ/وعُمت 

 الذخُل
ئداسة الخىعُت 

 ؤلاظالمُت

 َـ25/5/1439

 َـ26/5/1439
ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 معلماث ظمُع اإلاشاخل اإلاعشح اإلاذسس ي 26
 مدمذ بيذ أ/ظعاد

 الجعفشي 

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ25/5/1439

 َـ28/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

27 

مهاساث الخعامل 

مع ألاوفاٌ 

 والبِئت الخعلُمُت

مؽشفاث+كاةذاث +معلماث 

اك ألاوفاٌ  ٍس

م  فهذ بيذ  أ/ٍس

 الخمىد
 /َـ9س/

 َـ25/5/1439

 َـ29/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

28 

الىظاةل 

الخعلُمُت مفاجُذ 

 ظزب وجفاعل

معلماث اللغت العشبُت ظمُع 

 اإلاشاخل باللشي الؽشكُت

أخمذ بيذ  أ/نهاد

 اإلالخم

مىخب الخعلُم 

 اللشي 

 َـ25/5/1439

 َـ29/5/1439

ت  بيذ  م/ظىٍٍش

 الخاسر

 

 الخخىُي للفهم 29

اإلاىَبت+ معإوالث معلماث 

اإلاعلماث اإلاؽاسواث في بشهامج 

الشعاًت اإلاذسظُت+مؽشوع 

 ففٌى اإلاىَىباث

 واَش بيذ أ/دالٌ

 الخمِغ
 /م4ر/

 َـ25/5/1439

 َـ29/5/1439
 /م4ر/

براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف 
 التعليويت ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

32 
هدى بِئت حعلُمُت 

 ظاربت
 معلماث مدى ألامُت

ظاس هللا بيذ أ/ظاسة 

 اإلاشي 

ئداسة حعلُم 

 الىباس

 َـ26/5/1439

 َـ28/5/1439

اإلاشهض العادط 

 م(16باإلابرص)ب
ً
 ـباخا

31 

أظغ وكىاعذ 

حعلُم الفم 

 ولعاف العمع

معلماث العىق العمعي في 

 معاَذ وبشامج العىق العمعي

هللا  عبذبيذ أ/مشوة 

 اإلاجخذ

ظلمان بيذ أ/ئًمان 

 اإلالخم

ئداسة التربُت 

 الخاـت

 َـ26/5/1439

 َـ29/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 اإلاىَبت ومعئىالثمعلماث  (4,5,6الىىسث ) 32

ـالح بيذ  أ/عبير 

 الغٍشب

ئبشاَُم بيذ  أ/ظاسة

 الذوظشي 

 /َـ19م/
 َـ26/5/1439

 َـ29/5/1439
 ئداسة اإلاىَىباث

 /َـ29ب/

33 
خل  ئظتراجُجُت

 اإلاعألت

الُاث في  معلماث الٍش

الخابعت اإلاشخلخين ب+م  

 إلاىخب حعلُم اللشي 

 أخمذبيذ أ/ مالن 

 الفعُلًُ

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

 َـ27/5/1439

 َـ29/5/139

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

34 
ألعاب الزواء 

 الخعلُمُت
اك ألاوفاٌ  معلماث ٍس

 ظىادبيذ أ/صهُت 

 الفالح

 البراعمس/

 (هجش )

 َـ27/5/1439

 َـ29/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

35 
 

 ؤلاداسة الففُت

معلماث اللغت العشبُت ظمُع 

اإلاشاخل الخابعت إلاىخب 

 الخعلُم باإلابرص

خعين بيذ  أ/وفاء

 الخمِغ

بيذ أ/عىاوف 

 ئبشاَُم الىغمىػ

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ27/5/1439

 َـ29/5/1439
ب باإلابرص  مشهض الخذٍس

 معلماث ظمُع اإلاشاخل هً ئًجابُا 36
أ/هىسة وامي 

 الذوظشي 

الجىدة  ئداسة

 الؽاملت

 َـ28/5/1439

 َـ29/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

اك ألاوفاٌ الزواءاث اإلاخعذدة 37  معلماث ٍس
 أ/فاومت بىوُبان

 هأ/دًىا الجمُع

اك  ئداسة ٍس

 ألاوفاٌ

 َـ28/5/1439

 َـ29/5/1439
 سولت الىسود

 معلماث مدى ألامُت هجاحي بدمىسي 38
 بيذ أ/وعُمت

ض  العبالن عبذ العٍض
 /َـ5+6م/

 َـ2/6/1439

 َـ3/6/1439

اإلاشهض العادط 

 /م16ب/
ً
 ـباخا

39 
خىىاث للخغير (4)

 لألفمل
اك ألاوفاٌ  معلماث ٍس

 بيذ ظعذ أ/لُىا

 الخعين

/الجىازا سولت 

 ألاَلُت

 َـ2/6/1439

 َـ5/6/1439

  سولت ظىازا

 ألاَلُت 

ت 42 ٍش  الؽاؼت الخٍش
معلماث التربُت الفىُت لجمُع 

 اإلابرصاإلاشاخل للىاع 

ىس  خعين بيذ  أ/َص

في  الىٍش
 /م13م/

 َـ2/6/1439

 َـ3/6/1439

 /م4م/

 

41 
ـُاغت الخبر 

 الصخفي

ميعلاث ؤلاعالم باإلاذاسط ) 

 كىاع اإلابرص وكشاَا(

أ/ أهىس بً مدمذ 

 اللُلي
 ؤلاعالم التربىي 

 َـ2/6/1439

 َـ4/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 التربىي 

براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف 
 التعليويت ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل /ة اظم اإلاذسب اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 العفف الزَني 42
معلماث الخعلُم العام+معلماث 

 التربُت الخاـت

 خالذبيذ أ/ظاسة 

 الذًشي 

 مدمذبيذ أ/ظاسة 

 اإلادِؾ

ئداسة التربُت 

 الخاـت

 َـ3/6/1439

 َـ4/6/1439

ب مشهض  الخذٍس

 بالهفىف

 م اإلاخماًضُالخعل 43
الُاث في  معلماث مادة الٍش

 اإلاشاخل الشالزت

 بيذ أ/ظاسة 

ض  الخبُل عبذ العٍض

 ظعذبيذ أ/سخاب 

 الجمُعت

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ3/6/1439

 َـ6/6/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

44 
مهاساث كُم 

 اإلاىاوىت

معلماث اإلاشخلت الشاهىٍت إلاىاد 

 ؤلاظالمُت كىاع اإلابرص التربُت

 أخمذبيذ  أ/وداد

 بً /خفتمجشبي

 الفالح خمذ

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ5/6/1439

 َـ6/6/1439
ب باإلابر  صمشهض الخذٍس

45 
بىاء الخىت 

ت  الخىىٍٍش

معلماث +كاةذاث مذاسط 

 الخىىٍش

عمش بيذ  أظماءأ/

 اإلاال

ئبشاَُم  بيذ أ/خىان

 اإلالخم

ئداسة وخذة 

 جىىٍش اإلاذاسط

 َـ12/6/1439

 َـ13/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

46 

الخىىٍش اإلانهي 

إلاعلماث اللغت 

ت  الاهجليًز

تمعلماث اللغت   الاهجليًز
 بيذ أ/ئًمان

ض   الخمذ عبذ العٍض

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ11/6/1439

 َـ13/6/1439
 مذسظت معاهذة

47 

العالمت 

اك  الصخفُت لٍش

ألاوفاٌ هدى بِئت 

 آمىت

اك ألاوفاٌمعلماث   ٍس
 بيذ أ/العىىد

ض اإلالخم  عبذ العٍض

اك  ئداسة ٍس

 ألاوفاٌ

 َـ16/6/1439

 َـ22/6/1439

س/غشاط الىفىلت 

 ألاَلُت

48 
اإلاىهج الىبىي في 

 الخعلُم 
 اإلاعلماث مً ظمُع اإلاشاخل

د/ لُلى بيذ هاـش 

  الضسعه

ظامعت اإلالً 

 فُفل 

22  /6  /

 َــ1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف 

49 
اظتراجُجُاث 

 الخعلم اليؽي

معلماث التربُت الفىُت لجمُع 

اإلاشاخل الخابعت إلاىخب 

 الخعلُم باللشي 

 واَشبيذ أ/بؽشي 

 الخمذ

ُبت عباط بيذ  أ/َو

 اإلايي

مىخب الخعلُم 

 باللشي 
 َـ17/6/1439

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

52 

 الاجفاٌ فً

والخأزير على 

ً  آلاخٍش

معلماث الخعلُم العام 

 التربُت الخاـت+معلماث 

 خالذبيذ أ/ظاسة 

 الذًشي 

مدعً بيذ  عُذٍأ/

 البلمي

ئداسة التربُت 

 الخاـت

 َـ17/6/1439

 َـ18/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف 
 التعليويت ..

 



34 

 

 

 الخىفُزملش  مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

51 
ئظتراجُجُاث 

 الخغُير
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

 ـالحبيذ  أ, أظماء

 هخىُبى 

ئداسة الجىدة 

 الؽاملت

 َـ19/6/1439

 َـ22/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 ؤلاداسة الففُت 52
معلماث التربُت الفىُت لجمُع 

 اإلاشاخل كىاع اإلابرص

 هاـشبيذ أ/أخالم 

 اللبلي

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ19/6/1439

 َـ22/6/1439
ب باإلابرص  مشهض الخذٍس

53 

اللىاعذ 

الصخفُت 

 الفاعلت

 معلماث التربُت الخاـت

أخمذ بيذ  أ/ظاسة

 العامش

 عمشبيذ  أ/مؽاعل

 اللاظم

ئداسة التربُت 

 الخاـت
 َـ22/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 مهاساث ؤلاللاء 54
 الخىعُت+معلماث معئىالث

 الذًً

أخمذ  بيذ  أ/هىسة

 الجىىبي

ئداسة الخىعُت 

 ؤلاظالمُت

 َـ23/6/1439

 َـ24/6/1439

اإلاخىظىت الشاهُت 

 والعؽشون بالهفىف

55 
جفمُم الىخذاث 

 اإلاخماًضة هؤلازشاةُ

اإلاىَبت+  معئىالثمعلماث 

اإلاعلماث اإلاؽاسواث في بشهامج 

الشعاًت اإلاذسظُت+مؽشوع 

 ففٌى اإلاىَىباث

مدمذ بيذ  أ/أخالم

 الشاجح
 اإلاىَىباثئداسة 

 َـ23/6/1439

 َـ27/6/1439
 /باإلابرص4ر/

56 
الخدفيز )فىىن 

 ومهاساث(

ظمُع اإلاشاخل إلاعلماث التربُت 

ت  كىاع اإلابرص ألاظٍش

مدمذ بيذ  أ/مىيرة

 العبُعي

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ25/6/1439

 َـ27/6/1439
ب باإلابرص  مشهض الخذٍس

 معلماث ظمُع اإلاشاخل الخىاس الخماسي  57
 بيذ  أ/فىصٍت

 عبذ هللا الؽمشي 

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ26/6/1439

 َـ27/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

58 
الخدفين دوس 

 اإلاشبين
 معإوالث الخىعُت

أخمذ  بيذ  أ/خلىد

 الهالٌ

ئداسة الخىعُت 

 ؤلاظالمُت

 َـ1/7/1439

 َـ2/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

اد 59  اإلاشاخلمعلماث ظمُع  ألاعماٌ ٍٍس
 مدمذبيذ أ/ظعاد 

 الجعفشي 

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ1/7/1439

 َـ3/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

62 

ئداسة العلىن 

الىالبي داخل 

 الففل

اإلاشؼذاث الىالبُاث لجمُع 

 اإلاشاخل

عبذهللا  بيذ أ/ مي

 اإلالخم

 الخىظُهئداسة 

 وؤلاسؼاد

 َـ1/7/1439

 َـ3/7/1439
 /َـ7ب/

61 
ـُاغت الخبر 

 الصخفي 

 ميعلاث ؤلاعالم باإلاذاسط 

 ) كىاع الهفىف وكشاَا(
 أ/ أهىس اللُلي 

ئداسة ؤلاعالم 

 التربىي 

 َـ1/7/1439

 َـ1439/ 3/7

 

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف 

براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف 
 التعليويت..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

62 
جفمُم الىخذاث 

 ؤلازشاةُت اإلاخماًضة

معلماث معإوالث اإلاىَبت+ 

اإلاعلماث اإلاؽاسواث في بشهامج 

الشعاًت اإلاذسظُت+مؽشوع 

 ففٌى اإلاىَىباث

مدمذ بيذ أ/مالىت 

 الشاجح
 ئداسة اإلاىَىباث

 َـ1/7/1439

 َـ5/7/1439
 ئداسة اإلاىَىباث

 

63 
بُت  معلماث ظمُع اإلاشاخل ئلاءاث جذٍس

 أخمذبيذ  أ/ظهاد

 الىش ي

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث
 َـ5/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 

64 

بىاء الخىت 

 الدؽغُلُت

معلماث+كاةذاث مذاسط 

 الخىىٍش

عمش بيذ  ظماءأأ/

 اإلاال

 أخمذبيذ أ/أماوي 

 الجعفشي 

ئداسة وخذة 

 جىىٍش اإلاذاسط

 َـ12/7/1439
ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 مدمذبيذ أ/ابدعام 

 العامش

ابشاَُم  بيذ أ/خىان

 اإلالخم

 َـ11/7/1439
ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

ابشاَُم بيذ أ/لُلى 

أ/صملت *    اإلاىلم

 العجمي ساؼذبيذ 

 َـ12/7/1439
ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

65 

اإلاهاساث اللغىٍت 

الىخذة في لىء 

بُت  الخذٍس

) جىبُلاث  

 ومماسظاث ( 

معلماث هظام اإلالشساث في 

اإلاشخلت الشاهىٍت في كىاع 

 الهفىف 

م بيذ العخُبي   أ/ مٍش

أ/ هىسٍ بيذ بادي 

 الذوظشي 

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف 

12  /7  /

 َــ1439

12  /7  /

 َـــ1439

 مذسظت معاهذة 

66 

الخيامل الخس ي 

لىالب التربُت 

 الخاـت 

 معلماث التربُت الخاـت 
أ / مؽاعل بيذ علي 

 ععيري 

ئداسة التربُت 

 الخاـت 

12  /7  /

 َـــ1439
 مشهض الخىخذ 

67 
مهاساث جصخُذ 

 الخالوة
 معإوالث الخىعُت

أخمذ  بيذ أ/هىسة

 الجىىبي

ئداسة الخىعُت 

 ؤلاظالمُت

 َـ15/7/1439

 َـ19/7/1439

الشالشت  الابخذاةُت

 والعؽشون بالهفىف

68 
ظاعت اليؽاه 

 الفاعلت
 ساةذاث اليؽاه

 مىفىس بيذ أ/لُلى 

 الففُان

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ18/7/1439

 َـ19/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 فً الخأزير 69
اإلاشؼذاث واإلاعلماث لجمُع 

 اإلاشاخل

عبذ هللا بيذ  أ/خىان

 الصجاس

 الخىظُهئداسة 

 وؤلاسؼاد

 َـ18/7/1439

 َـ19/7/1439

 /َـ29ب/

 

 ؤلاداسة الففُت 72
معلماث التربُت ؤلاظالمُت 

 باللشي ظمُع اإلاشاخل

علي بيذ  أ/ـباح

 الفالح

مىخب الخعلُم 

 باللشي 

 َـ24/7/1439

 َـ26/7/1439
 م/مىفىسة

براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف 
 التعليويت ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 الخخىُي للفهم 71

معلماث معإوالث اإلاىَبت+ 

اإلاعلماث اإلاؽاسواث في بشهامج 

الشعاًت اإلاذسظُت+مؽشوع 

 ففٌى اإلاىَىباث

ئبشاَُم بيذ  أ/خلىد

 العلىان
 ئداسة اإلاىَىباث

 َـ22/7/1439

 َـ26/7/1439

 اإلاىَىباثئداسة 

 

72 

الخاظاث الىفعُت 

والاظخماعُت 

 للىالبت اإلاىَىبت

بت+  معلماث معإوالث اإلاَى

اإلاعلماث اإلاؽاسواث في بشهامج 

الشعاًت اإلاذسظُت+مؽشوع 

ىباث  ففٌى اإلاَى

ظعىد  بيذ أ/دلُل

 اللدىاوي
 ئداسة اإلاىَىباث

 َـ23/7/1439

 َـ25/7/1439
 ئداسة اإلاىَىباث

73 

وكفاث جأملُت في 

ملشساث الىظام 

الففلي للغت 

 العشبُت

معلماث اللغت العشبُت في 

اإلاشخلت الشاهىٍت بلىاع 

 الهفىف

بادي بيذ أ/هىسة 

 الذوظشي 

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ24/7/1439

 َـ25/7/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

74 
ظاعت اليؽاه 

 الفاعلت
 ساةذاث اليؽاه

 بيذ  أ/ظهام

 الغافلي عبذ الخمُذ

وؽاه ئداسة 

 الىالباث

 َـ2/8/1439

 َـ3/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

75 
الياًضون الخدعين 

 اإلاعخمش
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

وظب  بيذ أ/باظمت

 الذعجاوي

ئداسة الجىدة 

 الؽاملت

 َـ9/8/1439

 َـ12/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

76 
 فً الخأزير

 وؤلاكىاع
 مؽشفاث +كُاداث معلماث

 مىيربيذ أ/أمل 

 الهزلي

ئداسة الجىدة 

 الؽاملت

 َـ13/8/1439

 َـ14/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

77 

اللشاس وخل  اجخار

لت  اإلاؽىالث بىٍش

 ئبذاعُت

 

 مؽشفاث +كُاداث معلماث
 مىيربيذ أ/أمل 

 الهزلي

ئداسة الجىدة 

 الؽاملت

 َـ15/8/1439

 َـ17/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 

 

 

 

 

 

 

براهج هسار التطىير املهني لشاغالث الىظائف 
 التعليويت ..
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 املسار التقني

 وهدً االخ
ً
ا ظب آلالي رلً الجهاص الزي أـبذ الاظخغىاء عىه مً كبُل اإلاعخدُالث سبما , خفـى

ئال دخل , اإلاخخلفت  الخُاةمجاال مً مجاالث  الخاظىبوعِؾ الُىم عفش زىسة اإلاعلىماث , ولم ًترن 

الٌعٌض  لزلً أـبذ مً المشوسي على ول مخعلم أن ًلم بهزا العلم ختى ٌعير في سهب الخماسة ختى

ت اإلاعاـشة جذعى ئلى هشير مً الاججاَاث ومنها  هفعه عً واكع الخُاة خُض اهم معظم الخىظهاث التربٍى

جضاًذ الاَخمام بذمج الىظاةل الخعلُمُت اإلاعخمذة على الخاظب في الخعلُم واظخخذام الخلىُاث 

 الخفاعلُت اإلاخلذمت مشل الىظاةي اإلاخعذدة

والىاكع الافتراض ي :   

خعلُم الىفِب الىفير والىبير في الخىىس والخلذم فيان الخفاعل هبير وفي جدعً وجىىس معخمش . فيان لل

 مً هىاجج الخلذم العلمي والخلني اإلاعاـش هما ٌعذ في الىكذ راجه أخذ الذعاةم 
ً
عذ الخاظىب هاججا َو

مين بالعملُت الخعلمُت التي جلىد َزا الخلذم , مما ظعله في آلاوهت ألاخيرة مدىس اَخمام اإلاشبين واإلاهخ

ش  بُت َىا ظمُع ؼاغالث الىظاةف الخعلُمت ورلً لخدعين وجىٍى والخعلُمُت . واظتهذفذ البرامج الخذٍس

اث عفش الشىسة الخلىُت .  العملُت الخعلُمُت بما ًدىاظب مع مجٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 إحصائيت براهج املسار التقني

بُت  عذد البرامج الخذٍس

(41) 

بُت   عذد العاعاث الخذٍس

(542) 

بُت  عذد ألاًام الخذٍس

(128) 
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 براهج املسار التقني 

 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز العملظهت  اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

1 Google Drive معلماث ظمُع اإلاشاخل 

بيذ أ/عبير 

 ظعىد  العبُعي

 بيذ  أ/ظاسة

 الخشبيهللا  عبذ

ئداسة الجىدة 

 الؽاملت

 العُىن  1ر 

 َـ6/5/1439

 َـ8/5/1439
 /العُىن 1ب/

2 
 الخلىُت في الخعلُم 

 للمخعلمين" هظىاب"
 الاظخماعُاث معلماث

 بيذ  أ/ظميرة

 فهذ الخىاط

مىخب 

الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 خذماث كىكل 3

معلماث مادة مهاسة البدض ومفادس 

 اإلاعلىماث"اإلاعخىي الشاوي"

 ومعلماث هظام اإلالشساث

بيذ  أ/ئًمان

 الخشبي خامذ

 بيذ أ/مىيرة

 ظلمان الىمشي 

 /َـ6ر/
 َـ11/5/1439

 َـ12/5/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف
 /َـ1ر/ث/ق/

4 
ؤلاخفاتي في العلىم 

 spssالاظخماعُت

معلماث معإوالث 

 اإلاىَبت+معلماث

ظخماعُاث+اإلاعلماث اإلاؽاسواث الا 

في بشهامج الشعاًت اإلاذسظُت+مؽشوع 

 ففٌى اإلاىَىباث

بيذ أ/مالىت 

 الشاجح مدمذ

ئداسة 

 اإلاىَىباث

 َـ11/5/1439

 َـ15/5/1439

ئداسة 

 اإلاىَىباث

5 
هفىظشافًُ جفمُم ؤلا 

 الخعلُمي

 العشبُت ظمُعمعلماث اللغت 

اإلاشاخل الخابعت إلاىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 بيذ أ/عشفاث 

ضذ عب  العٍض

 اإلاشصوق 

 /م4ب/
 َـ14/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

6 
جفمُم الىاكع اإلاعضص في اإلاىهج 

 الذساس ي
 معلماث +أمُىاث اإلافادس

 بيذ  أ/منى

 العبُعي ظعىد
 /م23ب/

 َـ14/5/1439

 َـ15/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

 

 فعالُاث أجم 7
معلماث الخاظب آلالي للمشخلخين 

 م+ر

خالذ بيذ  أ/نهاد

 اإلالخم

 بيذ أ/مها 

الشخمً  عبذ

 الخمادي

مىخب 

الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ15/5/1439
مىخب الخعلُم 

 بالهفىف
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 الالىتروويملف ؤلاهجاص  8
مؽشفاث +معلماث الخعلُم العام و 

 التربُت الخاـت

 بيذ  أ/ئًمان

 أخمذ الخىُب

ئداسة التربُت 

 الخاـت
 َـ18/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 الهفىف

9 
جفمُم ألاوؽىت الخفاعلُت 

 بعبىسة بشومشُان
 أمُىاث مشاهض مفادس الخعلم

بيذ  أ/هفاح

 مدمذ العىُت

 /3ب/

 بالؽعبت

 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439
 /بالؽعبت3ب/

12 
مهاساث البدض في مفادس 

 اإلاعلىماث ؤلالىتروهُت

معلماث مهاساث البدض للمشخلت 

 الشاهىٍت للىاع اإلابرص

بيذ  أ/مىض ي

 هللا الععذ عىا

مىخب 

 الخعلُم باإلابرص

 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439

مىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 ظماسث في الففل الخفاعلي 11
أمُىاث مفادس ميعلاث ففٌى 

 جفاعلُت

 بيذ  أ/ظلمى

 ئبشاَُم الخُذ
 /بالخلُلت1م/

 َـ19/5/1439

 َـ22/5/1439
 /بالخلُلت1م/

12 
الخفمُم باظخخذام 

 Infographicsهفىظشافُىغؤلا 
 اإلاشاخل معلماث ظمُع

بيذ  ابتهاٌأ/

 خعين الغضاٌ

ئداسة 

الخىاـل 

 الذاخلي

 َـ22/5/1439

 َـ22/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 

13 
جلىُاث الخعلُم وجىظُفها في 

 الخفت الذساظُت
 معلماث ؤلاخخماعُاث

م   بيذ أ/مٍش

 هللا الععذ عبذ

مىخب 

الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ22/5/1439

 َـ22/5/1439

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

14 
الخعلُم بالشظىم اإلاخدشهت 

(Animation) 
 الابخذاةُتمعلماث اإلاشخلت 

 بيذ  د/دالٌ

 علي الخعين

ئداسة 

الخجهيزاث 

 اإلاذسظُت

 َـ21/5/1439

 َـ22/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 جفمُم جىبُم الىترووي 15
مؽشفاث+معلماث الخعلُم 

 العام+معلماث التربُت الخاـت

بيذ  أ/ئًمان

 أخمذ الخىُب

ئداسة التربُت 

 الخاـت
 َـ25/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 معلماث الخاظب آلالي برمجت بلغت ظىشاحؾل 16

يب   بيذأ/ٍص

 هللا عبذ

 تخلُل بى 

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ25/5/1439

 َـ29/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 

17 

البدض في مفادس اإلاعلىماث 

 ؤلالىتروهُت

مادة مهاسة البدض ومفادس معلماث 

 اإلاعلىماث "اإلاعخىي الشاوي"

 بيذ  أ/ؼعاع

ظلمان 

 العلُمان

م  بيذ أ/مٍش

 مذَؾ اإلاذَؾ

مىخب 

الخعلُم 

 َـ27/5/1439 بالهفىف

 َـ29/5/1439

مىخب الخعلُم 

مىخب  بالهفىف

الخعلُم 

 باللشي 

 اإلالف الالىترووي 18

معلماث اللغت العشبُت ظمُع 

إلاىخب الخعلُم  اإلاشاخل الخابعت

 باإلابرص

بيذ أ/منى 

 ظعىد العبُعي
 /م23ب/

 َـ28/5/1439

 َـ29/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

 براهج املسار التقني..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

19 
جفمُم ألاوؽىت الخفاعلُت 

 Jclic ببرهامج
 مفادس الخعلمأمُىاث مشاهض 

بيذ  أ/هفاح

 العىُت مدمذ

 /3ب/

 بالؽعبت

 َـ2/6/1439

 َـ4/6/1439

 

ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

 

 معلماث +مؽشفاث ظشا فًُ اإلاىؼً ئهخاط 22

بيذ أ/فاومت  

 ًىظف

م  العبذ الىٍش

 اإلالًمشهض 

 فهذ للجىدة

 َـ2/6/1439

 َـ6/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 الاخخباساث الالىتروهُت 21

معلماث اللغت العشبُت ظمُع 

اإلاشاخل الخابعت إلاىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 بيذ  أ/مِعاء

 عذهان العلي
 /م5ب/

 َـ4/6/1439

 َـ6/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

22 
 وألاظئلتجىبُلاث كىكل 

 الالىتروهُت
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

 بيذ أ/أمل

شاوي  ـالح الَض

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ4/6/1439

 َـ6/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

23 
جفمُم مىاكع ؤلاهترهذ 

 Weeblyللمعلماث

 اإلاؽشفاث +

 معلماث ظمُع اإلاشاخل

ا/ علي بً 

 خبِب الخالؿ

ب/ عبذ هللا 

 بً عباط

 َـ5/6/1439

 َـ6/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

24 
Class Dojo 

ب الافترالُت  كاعاث الخذٍس

 معلماث اللغت العشبُت اإلاشخلت

الشاهىٍت الخابعت إلاىخب الخعلُم 

 باإلابرص

 بيذ  أ/عشفاث

ض  عبذ العٍض

 اإلاشصوق 

 َـ6/6/1439 /م4ب/
ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

 خذود جلىُت بال 25
تمعلماث التربُت  للمشخلخين  ألاظٍش

 اإلاخىظىت والشاهىٍت

بيذ أ/ابدعام 

 الخماد مدمذ

اس  بيذ  أ/أَص

 أخمذ اإلاىس ى

 ٌ  ر/الفمى
 َـ12/6/1439

 َـ13/6/1439
 ٌ  ر/الفمى

26 
ـىاعت ألافالم الياسجىهُت 

powtoon 
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

أ/ابتهاٌ خعين 

 الغضاٌ

ئداسة وخذة 

 الخىاـل

 َـ18/6/1439

 َـ22/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 جلىُت ئبذاعُتأفياس  27
معلماث العلىم لجمُع اإلاشاخل 

 الخابعت إلاىخب الهفىف

بيذ أ/منى 

 اإلاعُذيًىظف 

بيذ أ/فاومت 

 الذبل خالذ

مىخب 

الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ19/6/1439

 َـ22/6/1439

مىخب الخعلُم 

 فبالهفى 

28 

ئوؽاء الذسوط الخعلُمُت 

 باظخخذام وامخُجا ظخىدًى 

Camtasia studio 

 اإلاؽشفاث +

 معلماث ظمُع اإلاشاخل

أ/ علي بً 

 خبِب الخالؿ

ب/ عبذ هللا 

 بً عباط 

 َـ19/6/1439

 َـ22/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 معلماث +أمُىاث مفادس وجىبُلاجهئداسة الىكذ  29
بيذ أ/أًمان 

 ظلمان العلُىي 
 /م13م/

 َـ25/6/1439

 َـ27/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 براهج املسار التقني..
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 الخىفُزملش  مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 معلماث ظمُع اإلاشاخل الخىىمت ؤلالىتروهُت 32
بيذ أ/أمل 

شاوي  ـالح الَض

ئداسة جلىُت 

 اإلاعلىماث

 َـ26/6/1439

 َـ27/6/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

31 
ـىاعت العشوك الخلذًمُت 

 Emazeباظخخذام بشهامج 
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

 بيذ  أ/ابتهاٌ

 خعين الغضاٌ

ئداسة وخذة 

 الخىاـل

 الذاخلي

 َـ4/7/1439

 َـ5/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 في الخعلُم آلاًباداظخخذام  32
معلماث الخعلُم العام+معلماث 

 التربُت الخاـت

بيذ  أ/فاومت

 خبِب العلمان

بيذ أ/ئوعام 

 خبِب العلمان

 /م5م/
 َـ11/7/1439

 َـ12/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 معلماث مدى ألامُت الخعلُمُتًباد في العملُت آلا  33
فهذ بيذ  أ/خُاٍ

 العبذان

ب/أسوي بيذ 

 اإلاىلب عبذ

 َـ16/7/1439

 َـ18/7/1439

 اإلاشهض العادط

 باإلابرص

 م(16)ب
ً
 ـباخا

 

34 
ضي   بٍش

prezi 

معلماث الخعلُم العام+معلماث 

 التربُت الخاـت

بيذ  أ/ فاومت 

 الخىاط مدمذ

 بيذ أ/تهاوي

 ٍمىص  بى

 /م5م/
 َـ17/7/1439

 َـ18/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

35 
في جىبُلاث دمج الخلىُت 

 الخعلُم
 معلماث مذساط جىىٍش

أ/ظعاد بيذ 

 العىين مهىا

ئداسة وخذة 

جىىٍش 

 اإلاذاسط

 َـ17/7/1439

 َـ19/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 معلماث ظمُع اإلاشاخل ؤلالىتروهُت الاخخباساث 36
 بيذ دالٌد/ 

 علي الخعين

ئداسة 

الخجهيزاث 

 اإلاذسظُت

 َـ24/7/1439

 َـ26/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

تمعلماث اللغت  ًبادجىبُلاث آلا  37  الاهجليًز
 بيذ  أ/اعخذاٌ

 هالبذه فهذ
 /َـ16ر/

 َـ25/7/1439

 َـ26/7/1439

أخذي 

اإلاذاسط 

 اإلاعاهذة

 معلماث ظمُع اإلاشاخل الشوبىث 38

بيذ أ/ َذي 

ض عبذ  العٍض

 اإلاىلم

وؽاه ئداسة 

 الىالباث

 َـ25/7/1439

 َـ26/7/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 اإلاعلماث+اإلاؽشفاث فًُظشا اإلاىؼً ئهخاط 39

بيذ أ/فاومت 

 ًىظف

م  العبذ الىٍش

اإلالً  مشهض

 فهذ للجىدة

 َـ29/7/1439

 َـ8/1439 /3

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 براهج املسار التقني..
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 ملش الخىفُز الخىفُزمىعذ  ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

42 
جفمُم اإلاجالث والىخب 

 تالفالؼُ
 معلماث +ساةذاث وؽاه +مؽشفاث

بيذ  أ/بعمت

 عىك الؽشف

ئداسة وؽاه 

 الىالباث

 َـ2/8/1439

 َـ3/8/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

 مؽشفاث وخذة جىىٍش اإلاذاسط CS5لفىجىؼىبا 41
أ/ظعاد بيذ 

 العىين مهىا

ئداسة وخذة 

جىىٍش 

 اإلاذاسط

 َـ22/8/1439

 َـ24/8/1439
 مشهض الجىدة

 براهج املسار التقني..
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 هسار التقىين..
م جدعع  ت وخاـت أن عملُت الخلٍى م التربىي لدؽمل ظمُع ظىاهب العملُت التربٍى مجاالث الخلٍى

زا ٌعني أن  ت فيها ,, َو ٍش ت والجَى ت ومً العملُاث الخٍُى هفعها هي مً وعُج َزٍ العملُت التربٍى

م ومً َىا واهذ ت حؽيل مجاالث ٌعمل فيها الخلٍى  ظمُع عىاـش وفعالُاث وأوؽىت العملُت التربٍى

ت  أنالؽمىلُت أبشص الففاث التي ًجب  م التربىي لدؽمل ألاَذاف التربٍى جخفف بها عملُت الخلٍى

م ظمُع ظىاهب همٍى  اتها وحؽمل اإلاىهج بأبعادٍ اإلاخخلفت وحؽيل اإلاعلم لخلٍى على مخخلف معخٍى

الُب , واإلاعلم وشخفِخه ومماسظاجه الخعلُمُت وأظ والاظخماعُت والاهفعالُتالعللُت والجعمُت 

الخذَسغ واإلاىاد والىظاةل الخعلُمُت وؤلاداسة اإلاذسظُت ومماسظاتها وؤلاؼشاف التربىي وفعالُخه 

ب َىا :والدعهُالث اإلاذسظُت والخذماث اإلاخخلفت و  م هفعها , وجلذم بشامج الخذٍس  عملُت الخلٍى

م اإلاعلمت .1  بشامج جلٍى

م اإلاخعلم .2  بشامج جلٍى

م اإلاىهج .3  بشامج جلٍى

م  .4  ؤلاداسة اإلاذسظُتبشامج جلٍى
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 إحصائيت براهج هسار التقىين

بُت  عذد البرامج الخذٍس

(13) 

بُت   عذد العاعاث الخذٍس

(152) 

بُت  عذد ألاًام الخذٍس

(32) 
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 براهج  هسار التقىين..

 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

1 
الخلىٍم اإلاخمشهض خٌى 

 اإلاخعلم

معلماث العلىم باللشي في ظمُع 

 اإلاشاخل

بيذ  أ/خىان

 ـالح اإلادعً

مىخب 

الخعلُم 

 باللشي 

 َـ25/5/1439

 َـ27/5/1439

ب  مشهض الخذٍس

 بالهفىف

2 
دوس اللُادة اإلاذسظُت في 

 ٍم الىالبتى جل

 اللُاداث اإلاذسظُت 

 )كاةذاث ,وهُالث(

 بيذ  أ/ابدعام

ض  عبذ العٍض

 الؽُخ

مذًشة بشهامج 

جىىٍش مهاساث 

التربىٍاث في 

مجاٌ 

 الخلىٍم

 َـ27/5/1439

 َـ29/5/1439
 /َـ1ر/

3 
ظىدة الخلىٍم اإلاعخمش 

 مدى ألامُتلخعلُم 
 معلماث مدى ألامُت

بيذ  أ/علُاء

 خمذ اليلُب

ئداسة حعلُم 

 هباس

 َـ23/6/1439

 َـ25/6/1439

اإلاشهض 

م( 16العادط)ب/

 
ً
 ـباخا

4 

بىاء اخخباساث جدفُلُت وفم 

مىظىمت ألاداء اإلاذسس ي 

 وؤلاؼشافي "الخامعت"

معلماث لجمُع اإلاشاخل إلاىاد 

 التربُت ؤلاظالمُت كىاع اإلابرص

ه بيذ أ/ـِخ

عبذ الشخُم 

 العاًزي

 بيذ أظماءأ/

مىخب  دةالعى  أخمذ

الخعلُم 

 باإلابرص

 

 َـ28/5/1439

 َـ29/5/1439
 /م24ب/

بيذ  أ/وداد

 مجشبي أخمذ

بيذ  أ/خفت

 الفالح خمذ

بيذ  أ/خلىد

 مدمذ الجبر

5 
 جدلُل الىخاةج

 

معلماث لجمُع اإلاشاخل إلاىاد 

 التربُت ؤلاظالمُت كىاع اإلابرص

 عبذ ـِخه بيذ أ/

 الشخُم العاًزي

 أخمذ أظماء بيذأ/

 العىدة
مىخب 

الخعلُم 

 باإلابرص

 

 َـ14/5/1439

 َـ15/5/1439

 /م5م/
 أخمذبيذ  أ/وداد

 مجشبي

خمذ بيذ  أ/خفت

 الفالح

أ/ خلىد بيذ 

 مدمذ الجبر
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

6 
دوس اللُادة اإلاذسظُت في 

 جلىٍم الىالبت

اللُاداث 

 اإلاذسظُت)كاةذاث,وهُالث(

 أ/ ابدعام بيذ 

ض  عبذ العٍض

 الؽُخ 

مذًشة بشهامج 

جىىٍش مهاساث 

التربىٍاث في 

مجاٌ 

 الخلىٍم

 َـ11/6/1439

 َـ13/6/1439
 /م4ر/

 ظمُع اإلاشاخل علماثاإلا الخلىٍم الففي الفعاٌ 7

بيذ  أ/ابدعام

ض  عبذ العٍض

 الؽُخ

مذًشة بشهامج 

جىىٍش مهاساث 

التربىٍاث في 

مجاٌ 

 الخلىٍم

 َـ24/6/1439

 َـ27/6/1439
 /َـ1ر/

8 
في  ة اإلاذسظُتدوس اللُاد

 جلىٍم الىالبت

اللُاداث 

 اإلاذسظُت)كاةذاث,وهُالث(

 بيذ  أ/أبدعام

ض  عبذ العٍض

 الؽُخ

مذًشة بشهامج 

مهاساث  جىىٍش 

التربىٍاث في 

مجاٌ 

 الخلىٍم

 َـ12/7/1439

 َـ12/7/1439

مذاسط ظىازا 

 ألاَلُت

9 
في  ة اإلاذسظُتدوس اللُاد

 جلىٍم الىالبت

 اللُاداث اإلاذسظُت

 )كاةذاث ,وهُالث(

 بيذ  أ/أبدعام

ض  عبذ العٍض

 الؽُخ

م   بيذأ/مٍش

ذ عبذ  هللا الٍض

مذًشة بشهامج 

جىىٍش مهاساث 

التربىٍاث في 

مجاٌ 

/  الخلىٍم

ئداسة 

ؤلاؼشاف 

 التربىي 

 َـ24/7/1439

 َـ26/7/1439
 مذاسط البداس

 اخخباساث جُمغ 12
معلماث العلىم للمشخلت الابخذاةُت 

 ) الفف الشابع(
 أ/ مها العلُم

مىخب 

الخعلُم 

 باإلابرص

 َـ13/5/1439
ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص

 اخخباساث بيزا 11
معلماث العلىم اإلاشخلت الشاهىٍت) 

 الفف ألاٌو الشاهىي 

أ/ مىيرة 

 العىٍن

مىخب 

الخعلُم 

 باإلابرص 

 َـ18/5/1439
ب  مشهض الخذٍس

 باإلابرص 

 اخخباساث جُمغ 12
 معلماث العلىم اإلاشخلت اإلاخىظىت 

 )الفف الشاوي مخىظي(
 أ/ مىيرة العاًذ

مىخب 

الخعلُم 

 باإلابرص

 مذسظت معاهذة  َـ14/5/1439

 الشابع الابخذاتي معلماث الفف اخخباساث )بشلض ( 13

أ/ َُاء 

 الذوظشي 

م  أ/ مٍش

 اإلافىفى

مىخب 

الخعلُم 

 بالهفىف

 َـ19/5/1439

 َـ22/5/1439

 

مىخب الخعلُم 

 بالهفىف

 براهج هسار التقىين ..
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 تىطني التدريب
بُت للمعلم وجزلُل  ئن خلم مجخمع منهي حعلُمي كاةم على ئؼباع الشغباث مً الاخخُاظاث الخذٍس

ا في ظل الذعم الىبير  العلباث التي جفادفه , ئلى ظاهب تهُئت الجاهب التربىي آلاخش باث أمشا لشوٍس

فين خفظه هللا للخعلُم , ومً َزا اإلاىىلم جب يذ ئداسة الزي كذمخه خىىمت خادم الخشمين الؽٍش

ب  ب التربىي وؤلابخعار ) بىاث( مؽشوع جىوين الخذٍس الخعلُم بمدافظت ألاخعاء مخمشلت في ئداسة الخذٍس

ب اإلاماسظين   لجهىد ظباسة في ظىدة اإلاجخمعاث اإلاهىُت اإلاخعلمت مً خالٌ هلل جذٍس
ً
والزي ٌعخبر اخخفاسا

زا اإلاعنى  اإلاُذاهين ئلى اإلاُذان هفعه وظعل البِئت اإلاذسظُت ـالخت ألن  للىمى اإلانهي , َو
ً
جىىن مياها

 بالخىمُت اإلاهىُت اإلاعخذامت , هما أهه يهخم بمعالجت العذًذ مً 
ً
ب مشجبىا ًجعل مفهىم جىوين الخذٍس

ش  بُت , ودعم ظهىد الخىٍى ب والتي مً أبشصَا عضوف عً خمىس البرامج الخذٍس اللماًا الخاـت بالخذٍس

ذف الخىوين لل ب والخىمُت اإلاهىُت اإلاعخذامت داخل اإلانهي باإلاذاسط, َو ب ئلى جأظِغ مدمً للخذٍس خذٍس

 اإلاذسظت . 

 

 
 

  

34 

111 

313 
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 إحصائيت براهج هسار تىطني التدريب

بُت  عذد البرامج الخذٍس

(66) 

بُت   عذد العاعاث الخذٍس

(922) 

بُت  عذد ألاًام الخذٍس

(182) 
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 براهج تىطني التدريب ..

 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 الابخذاةُتمعلماث اإلاشخلت  الاظدُعاب اإلافاَُمي 1
ـالح بيذ أ/ظهى 

 الذخُالن

 ألاهجاٌب/

 ألاَلُت

 َـ4/5/1439

 َـ8/5/1439

 ألاهجاٌب/

 ألاَلُت

2  
ً
 اإلاعلماث مً ظمُع اإلاشاخل هً مبذعا

أ/ هىسة بيذ عبُذ 

 اللدىاوي
 ب/ أم َاوئ

 َـــ1439/  5/  5

 َــ1439/  5/  7
 ب/ أم َاوئ

 اإلاعلماث مً ظمُع اإلاشاخل بىاء اللُم  3

ا/ فاومت بيذ 

هللا  عبذ

 اللدىاوي

 ب/ أم َاوئ
 َــ1439/  5/  11

 َــ1439/  5/  13
 ب/ أم َاوئ

4 
جفعير الؽشوه العبعت 

 في بىاكت الخعلم اليؽي
 الابخذاةُتمعلماث اإلاشخلت 

ـالح بيذ أ/ظهى 

 الذخُالن

 ألاهجاٌب/

 ألاَلُت
 َـ11/5/1439

 ألاهجاٌب/

 ألاَلُت

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل ئداسة البِئت الففُت 5

م   بيذ أ/مٍش

ض   عبذ العٍض

 الخماط

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ11/5/1439

 َـ12/5/1439

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

6 
ع  البدض العلمي واإلاؽاَس

 لىظام اإلالشساث
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل

بيذ  أ/أخالم

 مدمذ الشاجح

مدمذ بيذ أ/هىف 

 الذخُالن

 /م4ر/
 َـ11/5/1439

 َـ13/5/1439
 /م4ر/

7 
خل اإلاؽىالث بىشق 

 ئبذاعُت
ظمُع اإلاشاخلاإلاعلماث   

علي  بيذ أ/خلىد

 الُامي
 /م15ب/

 َـ12/5/1439

 َـ14/5/1439
 /م15ب/

8  
ً
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل هً مبذعا

 بيذ أ/هىاٌ

 خلُفت اإلاباسن

ظعذ  بيذ  /ؼىاء

 العمير

 م+ر/اللشن 
 َـ12/5/1439

 َـ14/5/1439
 م+ر/اللشن 

9 

جىبُلاث الخدعين 

 اإلاعخمش

 

 معلماث+كاةذاث

 اإلاذاسط

مدمذ ٍ أ/ظىَُذ

 الشاوي 

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

12 
 هجاصملف ؤلا 

 الالىترووي

معلماث+مشؼذاث+ساةذاث 

 وؽاه

ظعىد بيذ أ/منى 

 العبُعي
 /م23ب/

 َـ13/5/1439

 َـ14/5/1439
 /م23ب/

11 

جفمُم دسوط جفاعلُت 

بالعبىسة الزهُت 

 بشومشُان

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل
 بيذ  أ/هىف

 ابشاَُم اإلااؿ

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 َـ13/5/1439

 َـ15/5/1439

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل ؤلاداسة الففُت 12

 بيذ  أ/هىاٌ

عبذ الىَاب 

 العفالم

ألاهجاٌ مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ14/5/1439

 َـ15/5/1439

مذاسط ألاهجاٌ 

 ألاَلُت

13 
 فً الخعامل مع اإلاشاَلين

 
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل

 بيذ  أ/ عىاوف

 عِس ى الخمذ

 /َـ1ر/

 

 َـ18/5/1439

 َـ22/5/1439

 /َـ1ر/

 

14  
ً
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل هً مبذعا

 خالذبيذ  أ/مىيرة

 الععُذ
 /م17ب/

 َـ22/5/1439

 َـ22/5/1439
 /م17ب/

15 
العبىسة الخفاعلُت 

 "بشومشُان"
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل

أخمذ  بيذ أ/منى

 الؽُخ
 /م4ر/

 َـ22/5/1439

 َـ22/5/1439
 /م4ر/

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الىمى العللي 16

 بيذ أ/أماوي 

الشخمً  عبذ

 اإلاىس ى

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 َـ21/5/1439

 

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل ـىع أفالم الىشجىن  17
بيذ أ/خذًجت 

 عِس ى الىعخلي
 /َـ19م/

 َـ21/5/1439

 َـ22/5/1439
 /َـ19م/

18 

الىؽف اإلابىش عً 

 لألوفاٌ ؤلاظاءة

 اإلاعشلين للعىف

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل
 فهذ بيذ أ/فاجً 

 هالبذه
 /م4ر/

 َـ25/5/1439

 َـ27/5/1439
 /م4ر/

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الخعلم اليؽي 19
خالذ  ه بيذأ/خىل

 الجعُذان

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ25/5/1439

 َـ26/5/1439

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

22  
ً
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل هً مبذعا

 منى بيذ جمُمأ/

 دكت أبى

مذاسط دوس 

 العلىم ألاَلُت

 َـ26/5/1439

 َـ29/5/1439

مذاسط دوس 

 العلىم ألاَلُت

21  
ً
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل هً مبذعا

 بيذ  أ/هشظغ

 علي الؽغب
 معً بنيم+ر/

 َـ27/5/1439

 َـ29/5/1439
 معً بنيم+ر/

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الفعاٌ الاجفاٌ 22

 بيذ أ/فاومت 

هللا  عبذ

 الشؼُذان

 /بالخلُلت1م/
 َـ27/5/1439

 َـ29/5/1439
 /بالخلُلت1م/

 براهج تىطني التدريب ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 هُف أخىي للىجاح 23
 كاةذاث

 

مدمذ  َُذةى ظأ/

 الشاوي 

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ2/6/1439

 َـ4/6/1439

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الالىترووي الخاةي 24
 بيذ  أ/دالٌ

 واَش الخمِغ
 /م4ر/

 َـ4/6/1439

 َـ5/6/1439
 /م4ر/

25 
ًباد في اظخخذام آلا 

 الخعلم اليؽي
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

 بيذ  أ/هىف

 ابشاَُم اإلااؿ

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 َـ4/6/1439

 َـ5/6/1439

 

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 ظمُع اإلاشاخل معلماث بىاء اللُم 26
بيذ أ/وعُمت 

 ظالم الخمِغ
 /م11ر/

 َـ4/6/1439

 َـ6/6/1439
 /م11ر/

27 

مهاسة جىبُم 

ض  الاظتراجُجُاث وحعٍض

 مماسظتها

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل

 بيذ  أ/غادة

ض   عبذ العٍض

 العبُعي

 م/الشمُلت
 َـ5/6/1439

 َـ6/6/1439
 م/الشمُلت

28 
في  الباس هىدجىظُف 

 العملُت الخعلُمُت
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل

 ظعىدبيذ أ/منى 

 العبُعي
 /م23ب/

 َـ9/6/1439

 
 /م23ب/

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل خشاةي اإلافاَُم 29

 بيذ أ/مىيرة 

ض  عبذ العٍض

 الخماط

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ9/6/1439

 َـ12/6/1439

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

32 

جفمُم الذسوط 

الخفاعلُت باظخخذام 

 flash ccبشهامج 

 2215(1اإلاعخىي )

 /بالؽعبت3ب/ أ/خلىد الىاو اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل
 َـ9/6/1439

 َـ13/6/1439
 /بالؽعبت3ب/

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل أدواث اللُاط  31

 بيذ  أ/أماوي

عبذ الشخمً  

 اإلاىس ى

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

َـ11/6/1439  

 َـ12/6/1439

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل ؤلالىتروويؤلاهجاص سجل  32
مدمذ بيذ أ/هىسة 

 الىغمىػ
 /م4ر/

 َـ11/6/1439

َـ13/6/1439  
 /م4ر/

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الىشجىهُت ألافالمـىاعت  33
بيذ أ/فاومت 

 معلم اإلاعلم

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ11/6/1439

 َـ6/1439/ 13

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

34 
فً الخعامل مع روي 

 الخاـت اظاثُخخالا 
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل

 بيذ  أ/خفت

 هللا اللشهاط عبذ
 م/العُىن/ا

 َـ11/6/1439

 َـ13/6/1439
 1م/العُىن/

 برامج توطني التدريب ..

 

 براهج تىطني التدريب ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 هً  35
ً
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل مبذعا

بيذ أ/أفىان 

 مىفىس العبُعي

مذاسط البداس 

 ألاَلُت

 َـ11/6/1439

 َـ13/6/1439

مذاسط البداس 

 ألاَلُت

 اإلايعلاث ؤلاعالمُاث مهاساث الىخابت ؤلاعالمُت 36
مىلم بيذ أ/أمل 

 الخشبي
 /م1ر/

 َـ16/6/1439

 َـ18/6/1439
 /م1ر/

لىا للعاإلاُت 37  اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الجىدة وٍش
أ/ظىَُذة مدمذ 

 الشاوي 

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ16/6/1439

ظىازا مذاسط  َـ18/6/1439

 ألاَلُت

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل فً الخعامل مع اإلاشاَلين 38 م/ر/اللشن 
 بيذ  أ/ؼىاء

 ظعذ العمير
 م/ر/اللشن 

 َـ17/6/1439

 َـ19/6/1439

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل ؤلاكىاعاظتراجُجُاث  39
م مدمذ  بيذ أ/مٍش

 الذوغان
 /َـ1ر/

 َـ18/6/1439

 َـ22/6/1439
 /َـ1ر/

42 

خل مؽاول الخاظىب في 

 دكاةم

 

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل
بيذ أ/خذًجت 

 عِس ى الىعخلي
 /َـ19م/

 َـ19/6/1439

 َـ22/6/1439
 /َـ19م/

 في سظمي خل إلاؽيلتي 41
 الابخذاةُتمعلماث اإلاشخلت 

 واإلاخىظىت

ظعذ بيذ أ/لُىا 

 الخعين

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ23/6/1439

 َـ24/6/1439

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل فً الخعامل مع اإلاشاَلين 42

 بيذ  أ/الجىَشة

 فُفل العخُبي

ذ بيذ أ/منى  مٍض

 العخُبي

/َـ5ر/  
 َـ24/6/1439

 َـ26/6/1439
 /َـ5ر/

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل  مهاساث الاجفاٌ 43
أ/ َذي بيذ 

 والب اإلاشي 
 ب/ أم َاوئ

 َــ1439/  6/  24

 َـ1439/  6/  26
 ب/ أم َاوئ

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الخلىٍم الففي الفعاٌ 44
ظبر بيذ أ/خلىد 

 الجبر

ر/أظماء بيذ 

بىش أبى  

 َـ25/6/1439

 َـ27/6/1439

ر/أظماء بيذ 

 بىش أبى

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل اإلاشاَلينفً الخعامل مع  45
بيذ أ/َُفاء 

 ـالح الععذ

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 َـ26/6/1439

 َـ27/6/1439

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

46  
ً
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل هً مبذعأ

ظابش  بيذ  أ/سكُت

 الجابش
/م2ب/  

 َـ1/7/1439

 َـ4/7/1439
 /م2ب/

 برامج توطني التدريب ..

 

 براهج تىطني التدريب ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

47  
ً
 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل  هً مبذعا

ظعذ بيذ /سةُفت أ

 اإلااوع

ظلُمان بيذ أ/لبنى 

 الخىاط

 ر / اإلاشهض 
 َـ1/7/1439

 َـ3/7/1439
 ر / اإلاشهض 

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل مهاساث الاجفاٌ الفعاٌ 48
 أ/ عهىد بيذ خمذ

 اإلاغلىر
 باإلابرص  6م / 

 َـ3/7/1439

 َـ4/7/1439
 باإلابرص 6م / 

49 
فً الخعامل مع 

 اإلاشاَلاث
 اإلاعلماث ـ اإلاشؼذاث

أ/ هىاٌ بيذ 

 خمذان الخذًذي
 ب / أم َاوى  

8  /7  /1439ٌ 

 َـــ1439/  7/  12
 ب / أم َاوى  

 اإلاشاخلاإلاعلماث ظمُع  الخشاةي اإلاعشفُت 52
أ/َالت ممذوح 

 مدمىد

مذاسط ألاهجاٌ 

 ألاَلُت
 َـ2/7/1439

مذاسط ألاهجاٌ 

 ألاَلُت

 معلماث ظمُع اإلاشاخل اللبعاث العذ 51
بيذ  أ/هىاٌ

 خلُفت اإلاباسن
 م+ر/اللشن 

 َـ2/7/1439

 َـ4/7/1439
 م+ر/اللشن 

52 
الخفمُم ببرهامج 

Kotober   publisher 
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

بيذ  أ/هفاح

 مدمذ العىُت
 /بالؽعبت3ب/

 َـ3/7/1439

 َـ5/7/1439
 /بالؽعبت3ب/

53 
فً ئداسة الفشوق الفشدًت 

 للىالباث
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

 بيذ أ/غادة 

ض  عبذ العٍض

 العبُعي

 م/الشمُلت
 َـ4/7/1439

 َـ5/7/1439
 م/الشمُلت

 معلماث ظمُع اإلاشاخل الخعلم الخعاووي 54
عِس ى  بيذ أ/نهاد

 العلُان

مذاسط ظىازا 

 ألاَلُت

 َـ8/7/1439

 َـ9/7/1439

مذاسط ظىازا 

 ألاَلُت

 معلماث ظمُع اإلاشاخل الخلىٍم الففي الفعاٌ 55
فهذ بيذ أ/فاجً 

 هالبذه
 /م4ر/

 َـ8/7/1439

 َـ9/7/1439

 

 /م4ر/

 معلماث ظمُع اإلاشاخل الفعاٌ الاجفاٌ 56

بيذ أ/َُفاء 

 ح الععُذلـا

 بيذ  أ/هىسة

 هللا الععُذ عبذ

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 َـ9/7/1439

 َـ11/7/1439

 /م14م/

 )هىسة الجبر(

 معلماث ظمُع اإلاشاخل بىاء اللُم 58
بيذ أ/أفىان 

 مىفىس العبُعي
 ر/البداس

 َـ12/7/1439

 َـ12/7/1439
 ر/البداس

59 
العشوك اإلاذَؽت  ئعذاد

emaze 
 معلماث ظمُع اإلاشاخل

مدمذ بيذ أ/هىسة 

 الىغمىػ
 /م4ر/

 َـ11/7/1439

 َـ12/7/1439
 /م4ر/

 برامج توطني التدريب ..

 

 براهج تىطني التدريب ..
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 ملش الخىفُز مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

 معلماث ظمُع اإلاشاخل الخلىٍم والخلُُم 62
أ/ظىَُذة مدمذ 

 الشاوي 

مذاسط ظىازا 

 ألاَلُت 

 َـ15/7/1439

 َـ17/7/1439

 مذاسط ظىازا

 ألاَلُت

 ـىاعت ألافياس اإلابخىشة 61
 الابخذاةُتمعلماث اإلاشخلت 

 واإلاخىظىت

ظعذ بيذ أ/لُىا 

 الخعين

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 َـ22/7/1439

 َـ25/7/1439

ظىازا مذاسط 

 ألاَلُت

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل الفعاٌ الاجفاٌ مهاساث 62
ظبر بيذ أ/خلىد 

 الجبر

بيذ  أظماءر/

 بىش أبى

 َـ24/7/1439

 َـ26/7/1439

بيذ  أظماءر/

 بىش أبى

 فً الخعامل مع اإلاشاَلين 63
كاةذاث+معلماث ظمُع 

 اإلاشاخل

ظعذ بيذ /سةُفت أ

 اإلااوع

بيذ أ/لبنى 

 ظلُمان الخىاط

 ر/اإلاشهض
 َـ1/8/1439

 َـ2/8/1439
 ر/اإلاشهض

64 illustrator )اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل )اإلافىس 
 بيذ أ/خفت

 اللشهاطهللا  عبذ
 م/العُىن/ا

 َـ8/8/1439

 َـ12/8/1439
 م/العُىن/ا

 اإلاعلماث ظمُع اإلاشاخل بىاء اللُم 65

بيذ أ/ظىاَش 

 خجي الخعىن 

 بيذ  أ/أظماء

ض الخمذ عبذ  العٍض

ب/ث / 

 مااإلالذبق/

 َـ14/8/1439

 َـ16/8/1439

ب/ث 

 مااإلالذبق/

66 
الخلىٍم اإلاخمشهض خٌى 

 اإلاخعلم
 الابخذاةُتمعلماث اإلاشخلت 

ـالح بيذ أ/ظهى 

 الذخُالن

 ألاهجاٌب/

 ألاَلُت

 َـ15/8/1439

 َـ17/8/1439

 ألاهجاٌب/

 ألاَلُت

 براهج تىطني التدريب ..

 

 برامج توطني التدريب ..
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 التدريب عن بعد ...
ًدعم العفش الخذًض بالخفجش اإلاعشفي والخىىىلىجي, وصمً الشىسة اإلاعلىماجُت فلذ 

هما ظهلذ اجفاٌ    كه ,الخذًشت هفعها علي مخخلف اإلاجاالث والخعلُم ووش  الخىىىلىظُا فشلذ

ت الالىتروهُت (. ولعل أخذر زىسة هي زىسة الاهترهذ , بباإلاجخمع  عمه للذسظت التي ظمي بـ ) اللٍش

ي ظهلذ الاجفاٌ سغم الخباعذ الضماوي واإلاياوي, وظُىشث علي العالم فظهش جلً الؽبىت الت

الخذًشت  الخىىىلىظُا وظهلذ وظاةل   مفىلح الخجاسة الالىتروهُت جالٍ الخعلُم الالىترووي.

هاخُت أخشي أـبدذ أظهضة الخاظىب ظهلت   هاخُت ومً عملُت الخعلم والخعلُم, َزا مً

م الخعلُم  بُت إلاىاوىيها عً وٍش اإلاىاٌ, وظاسعذ الذٌو اإلاخلذمت بخلذًم بشامج حعلُمُت وجذٍس

.الالىترووي  

ى أخذ وشق الخعلُم عً بعذ   َو (leamingE( 

 (Distance Learing)والتي حعهذ في بىاء الفشد مً ظمُع الجىاهب 

بُت َىا ظمُع ؼاغالث الىظاةف الخعلُمُتواظتهذفذ  البرامج الخذٍس  

 

 

 

 

  

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11351/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11351/posts
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 إحصائيت براهج هسار التدريب عن بعد

بُت  عذد البرامج الخذٍس

(12) 

بُت   عذد العاعاث الخذٍس

(62) 

بُت  عذد ألاًام الخذٍس

(12) 
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58 

 

 

 مىعذ الخىفُز ظهت العمل اظم اإلاذسب /ة اإلاعتهذفىن  اظم البرهامج م

ً عادة اللشاءة 1  الىظاةف الخعلُمُت ؼاغلي جىٍى
اإلاىعم  أ/عبذ

 الخعين
 َـ11/5/1439 ئداسة الجىدة

 أ/هاـش العبُعي الخعلُمُتؼاغلي الىظاةف  بىاء فشق العمل 2

ب  مجلت الخذٍس

والخىمُت 

اك  بالٍش

 َـ18/5/1439

 أ/خعام مذوي ؼاغلي الىظاةف الخعلُمُت أهظمت ئداسة الجىدة 3

ؼشهت 

APPLIED 

PRINCIPLES 

 بجذة

 َـ16/6/1439

4 

م ألاداء  عملُت جلٍى

في وجدعين  الـى

 اإلاعخىي 

ضة العبُعي كاةذاث /مؽشفاث  أ/فٍش
مىخب الخعلُم 

 باإلابرص 
 َـ17/6/1439

5 
كُاط العاةذ مً 

 الخذٍسب
 أ/هاـش العبُعي الىظاةف الخعلُمُت ؼاغلي

ب  مجلت الخذٍس

والخىمُت 

اك  بالٍش

 َـ26/6/1439

 َـ27/6/1439

 الىشجىن الخعلُمي 6
ؼاغالث الىظاةف 

 الخعلُمُت
 َـ8/7/1439 ئداسة اليؽاه أ/بعمت الؽشف

 أ/مها الىعُم ؼاغلي الىظاةف الخعلُمُت ئداسة الاظخماعاث 7
ئداسة التربُت 

 الخاـت
 َـ12/7/1439

8 
الىخاب الخفاعلي 

 ؤلالىترووي
ا العِس ى مؽشفاث  أ/زٍش

ت أم ظلمه  زاهٍى

 بالذمام

 َـ15/7/1439

 َـ16/7/1439

9 
الخىظه الزَني  كىة

 ؤلاًجابي

ؼاغالث الىظاةف 

 الخعلُمُت
 أ/وفاء العُف

الؽإون 

الصخُت 

 اإلاذسظُت 

 َـ15/7/1439

 الخفىير بؽيل مخخلف 12
ؼاغالث الىظاةف 

 الخعلُمُت
 أ/أماوي اإلاىس ى

اإلاخىظىت 

الشابعت عؽش 

 باإلابرص

 َـ26/7/1439

 براهج التدريب عن بعد  ..
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 فريق إعداد خطت الرباهج التدريبيت
 

 فريق اإلعداد :  

 بهُت بيذ مدمذ ألاخمذ 

 مدمذ الجماٌـباح بيذ 

 اظخفادة بيذ علي العلمان

 اإلشراف العام: 
 ـباح بيذ مدمذ الجماٌ

 فريق التنسيق :
 أمل بيذ ظعذ العبُعي

 ـباح بيذ مدمذ الجماٌ

 بهُت بيذ مدمذ ألاخمذ 

 مي بيذ مدمذ الىعُم 

م بيذ عبذ اللىُف  مٍش

 الذخُالن

 

 

 

 واإلخراج :فريق التصوين 
 َاظش بيذ خالذ اإلالخم 

 مؽاعل بيذ خمذ اإلاغلىر

 

 فريق هراجعت اخلطت :
 وفاء بيذ علي البراَُم 

 ظاسة بيذ مدمذ اللىُفي
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