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ددداألس ايةاةدددد ج لةددددعاي ،دددد يؤ التعىدددد مي  ادددد  ة ملدددد  الددددي التىع ددددج ا  ددددت ا ج  اددددا ا  ال دددداألع ي الددددي  أحدددد التدددد      ُيعدددد  الركد

بععداة    ونىتدم الععى ج التعى ع جي لذا نععل في إيا ؤ الت     واالبتعاث الدي حس د ي العااى دج والءعدايؤ فدي إيا ؤ اعى دا  التد     

 الج يؤ في الت    .

  ن إيا ؤ الت    
ً
 ةدنجدا  الععدل ا  ةيد    واالبتعداث بد ي وإةعانا

ً
  رحبط ا حباطدا

ً
بت ح د  الجاد ي بد ي اريا ا  لتى د م  وث  دا

هدذ  الططدج ؛ حم إا اي اعى ج الت     وحس  ق التكا ل في الرؤى والتطىعا  بعا ةخ      اي التعى م و س ق ايه اف ا نش يؤ

 و  
ً
ت   ب ج الت  ةتىعذ لشاغال  ال ظاألف التعى ع ج بداريا ؤ العا دج لىتعىد م والت  حتةعن ،ع ع الب ا ج ال لالحت ا،ا  ا اى جا

 بعسا  ج ، ؤ وا    ج  ن  كاح  التعى م واريا ا  التعى ع ج وا   ة ج وإيا ا  ا  ةر العا .

 ددق ايهدد اف التدد     الددي هددذ  البدد ا ج فددي ندد احج الددتعىم وحسيدد ل الطددال  بعددا ةسةددىعءأ أثددر ون دد هللا ا العلددي ال دد ةر أي 

 ا ر، ؤ. 

 

 

 املقدمة
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  قم اليعسج ا  ض ع

 2 ا    ج

 3 املحت  ا 

 4 الرؤ ج والرةالج

 5 شعا  إيا ؤ الت     واالبتعاث

 6 إيا ا  الش وي التعى ع ج

 44 إيا ا  ا  ةر العا 

 46 إيا ا  الش وي ا   ة ج

 احملتويات
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 بنات  –شعار إدارة التدريب واالبتعاث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن نكون اخليار األمثل للتطوير 

 املهين التعليمي املستمر
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 أولاً
 إداراتًالشؤونًالتعليمية
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   حه بايةا  ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 1

مشروع بوابة 

 املستقبل

 رفعة الغامدي

معلمات مدارس 

املرحلتين األولى 

 والثانية 

 لبوابة املستقبل

 مركز التدريب التربوي األول  ه10-1-1441 3 ثانوي  -متوسط

 مركز التدريب التربوي األول  ه10-1-1441 3 متوسط نورالهدى الدرويش تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 2

 مركز التدريب التربوي األول  ه11-1-1441 3 ثانوي  -متوسط حنان الخياط الرحالت املعرفية عبر الويب 3

 مركز التدريب التربوي الثاني ه11-1-1441 3 ثانوي  -متوسط نورة الشمراني تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 4

 مركز التدريب التربوي الثاني ه17-1-1441 3 ثانوي  -متوسط فتح الديند. فاطمة  تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 5

 مركز التدريب التربوي الثاني ه17-1-1441 3 ثانوي  -متوسط نورة الشمراني تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 6

 مركز التدريب التربوي الثاني ه18-1-1441 3 ثانوي  -متوسط أمية راجخان الرحالت املعرفية عبر الويب 7

 مركز التدريب التربوي األول  ه25-1-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي قيم املواطنة الرقمية في التعليم تضمين 8

 مركز التدريب التربوي الثاني ه25-1-1441 3 ثانوي  -متوسط نورة الشمراني تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 9

 مركز التدريب التربوي الثاني ه1-2-1441 3 ثانوي  -متوسط رفعة الغامدي التعلم الرقميتنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات  10

 مركز التدريب التربوي األول  ه2-2-1441 3 ثانوي  -متوسط نورة الشمراني تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 11

 مركز التدريب التربوي األول  ه2-2-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 12

 مركز التدريب التربوي األول  ه8-2-1441 3 ثانوي  -متوسط نورة الشمراني تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 13

 التربوي األول مركز التدريب  ه9-2-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 14

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-2-1441 3 ثانوي  -متوسط فتح الديند. فاطمة  تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 15

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-2-1441 3 ثانوي  -متوسط نورة الشمراني تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 16

 الوزارية:: املشاريع أولا 
 

 إدارة التدريب واالبتعاث

 مشروع بوابة املستقبل -1
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   حه بايةا  ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقميتنمية مهارات  18

مشروع بوابة 

 املستقبل

 فتح الديند. فاطمة 

معلمات مدارس 

املرحلتين األولى 

 والثانية

 لبوابة املستقبل

 مركز التدريب التربوي األول  ه22-2-1441 3 ثانوي  -متوسط

 مركز التدريب التربوي الثاني ه22-2-1441 3 ثانوي  -متوسط رفعة الغامدي تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 19

 مركز التدريب التربوي األول  ه22-2-1441 3 ثانوي  -متوسط نسرين القحطاني تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 20

 التدريب التربوي الثانيمركز  ه22-2-1441 3 ثانوي  -متوسط هيا السبيعي االفتراضيةإدارة الفصول  21

 مركز التدريب التربوي الثاني ه22-2-1441 3 ثانوي  آمال األحمدي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 22

 مركز التدريب التربوي الثاني ه22-2-1441 3 ثانوي  -متوسط عائشة عسيري  االفتراضيةإدارة الفصول  23

 مركز التدريب التربوي األول  ه23-2-1441 3 ثانوي  -متوسط أمية راجخان الرحالت املعرفية عبر الويب 24

 مركز التدريب التربوي األول  ه23-2-1441 3 ثانوي  -متوسط حنان الخياط الرحالت املعرفية عبر الويب 25

 التربوي األول مركز التدريب  ه23-2-1441 3 متوسط نورالهدى الدرويش تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 26

 مركز التدريب التربوي األول  ه23-2-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 27

 مركز التدريب التربوي األول  ه29-2-1441 3 ثانوي  -متوسط نسرين القحطاني تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 28

 مركز التدريب التربوي األول  ه1-3-1441 3 ثانوي  -متوسط هيا السبيعي االفتراضيةإدارة الفصول  29

 مركز التدريب التربوي األول  ه1-3-1441 3 ثانوي  -متوسط حنان الخياط الرحالت املعرفية عبر الويب 30

 مركز التدريب التربوي األول  ه1-3-1441 3 ثانوي  آمال األحمدي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 31

 مركز التدريب التربوي الثاني ه1-3-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 32

 مركز التدريب التربوي األول  ه1-3-1441 3 ثانوي  -متوسط أمية راجخان الرحالت املعرفية عبر الويب 33

 مركز التدريب التربوي األول  ه7-3-1441 3 ثانوي  -متوسط نسرين القحطاني مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقميتنمية  34

 : املشاريع الوزارية:أولا  إدارة التدريب واالبتعاث
 مشروع بوابة املستقبل -1 
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   حه بايةا  ا رحىج ا  ته  جالعئج  اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 35

مشروع بوابة 

 املستقبل

 نورالهدى الدرويش

معلمات مدارس 

املرحلتين األولى 

 والثانية

 لبوابة املستقبل

 مركز التدريب التربوي األول  ه7-3-1441 3 ثانوي  -متوسط

 مركز التدريب التربوي االول  ه8-3-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 36

 مركز التدريب التربوي االول  ه8-3-1441 3 ثانوي  -متوسط حنان الخياط الرحالت املعرفية عبر الويب 37

 مركز التدريب التربوي االول  ه8-3-1441 3 ثانوي  -متوسط هيا السبيعي االفتراضيةإدارة الفصول  38

 مركز التدريب التربوي االول  ه8-3-1441 3 ثانوي  -متوسط رفعة الغامدي تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 39

 التربوي الثانيمركز التدريب  ه8-3-1441 3 ثانوي  -متوسط أمية راجخان الرحالت املعرفية عبر الويب 40

 األول مركز التدريب التربوي  ه8-3-1441 3 ثانوي  -متوسط آمال األحمدي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 41

 مركز التدريب التربوي الثاني ه14-3-1441 3 ثانوي  -متوسط آمال األحمدي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 42

 مركز التدريب التربوي الثاني ه14-3-1441 3 ثانوي  -متوسط نسرين القحطاني التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقميتنمية مهارات  43

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-3-1441 3 ثانوي  -متوسط أمية راجخان الرحالت املعرفية عبر الويب 44

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-3-1441 3 متوسط الدرويشنورالهدى  تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 45

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-3-1441 3 ثانوي  -متوسط عائشة عسيري  تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 46

 مركز التدريب التربوي األول  ه21-3-1441 3 ثانوي  -متوسط رفعة الغامدي تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 47

 مركز التدريب التربوي األول  ه21-3-1441 3 ثانوي  -متوسط آمال األحمدي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 48

 مركز التدريب التربوي االول  ه21-3-1441 3 ثانوي  -متوسط هيا السبيعي االفتراضيةإدارة الفصول  49

 مركز التدريب التربوي الثاني ه22-3-1441 3 ثانوي  -متوسط نسرين القحطاني الناقد في بيئات التعلم الرقمي تنمية مهارات التفكير 50

 مركز التدريب التربوي األول  ه22-3-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 51

 مركز التدريب التربوي األول  ه23-3-1441 3 ثانوي  -متوسط عسيري عائشة  تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 52

 : املشاريع الوزارية:أولا  إدارة التدريب واالبتعاث
 مشروع بوابة املستقبل -1 
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   حه بايةا  ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 53

مشروع بوابة 

 املستقبل

 فتح الديند. فاطمة 

معلمات مدارس 

املرحلتين األولى 

 والثانية

 لبوابة املستقبل

 مركز التدريب التربوي األول  ه1441-3-27 3 ثانوي  -متوسط

 مركز التدريب التربوي االول  ه27-3-1441 3 ثانوي  -متوسط رفعة الغامدي بيئات التعلم الرقميتنمية مهارات التفكير الناقد في  54

 مركز التدريب التربوي األول  ه28-3-1441 3 ثانوي  -متوسط هيا السبيعي االفتراضيةإدارة الفصول  55

 مركز التدريب التربوي الثاني ه28-3-1441 3 ثانوي  -متوسط حنان الخياط الرحالت املعرفية عبر الويب 56

 مركز التدريب التربوي الثاني ه29-3-1441 3 ثانوي  -متوسط نسرين القحطاني تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 57

 مركز التدريب التربوي األول  ه5-4-1441 3 ثانوي  -متوسط فتح الديند. فاطمة  تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 58

 مركز التدريب التربوي األول  ه5-4-1441 3 ثانوي  -متوسط رفعة الغامدي تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 59

 الثانيمركز التدريب التربوي  ه5-4-1441 3 ثانوي  -متوسط آمال األحمدي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 60

 مركز التدريب التربوي األول  ه6-4-1441 3 ثانوي  -متوسط حنان الخياط الرحالت املعرفية عبر الويب 61

 مركز التدريب التربوي الثاني ه6-4-1441 3 ثانوي  -متوسط هيا السبيعي االفتراضيةإدارة الفصول  62

 مركز التدريب التربوي األول  ه6-4-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 63

 مركز التدريب التربوي الثاني ه6-4-1441 3 ثانوي  -متوسط نورالهدى الدرويش تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 64

 لثانيمركز التدريب التربوي ا ه11-4-1441 3 ثانوي  -متوسط رفعة الغامدي تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 65

 مركز التدريب التربوي األول  ه12-4-1441 3 ثانوي  -متوسط فتح الديند. فاطمة  تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 66

 مركز التدريب التربوي الثاني ه13-4-1441 3 ثانوي  -متوسط حنان الخياط الرحالت املعرفية عبر الويب 67

 األول مركز التدريب التربوي  ه13-4-1441 3 ثانوي  -متوسط سمية الحازمي تضمين قيم املواطنة الرقمية في التعليم 68

 مركز التدريب التربوي االول  ه19-4-1441 3 ثانوي  -متوسط فتح الديند. فاطمة  تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي 69

 مركز التدريب التربوي االول  ه20-4-1441 3 ثانوي  -متوسط أمية راجخان املعرفية عبر الويبالرحالت  70

 : املشاريع الوزارية:أولا  إدارة التدريب واالبتعاث
 مشروع بوابة املستقبل -1 
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 اةم الب نا ج الت   ب   
 جاهللا 

 الب نا ج
 اةم ا   بج

العئج 

 ا  ته  ج
 ا رحىج

  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 التدريب في مجال النطق والتخاطب 1

مشروع 

التطوير 

املنهي للتربية 

 الخاصة

 هديل كاتب

معلمات 

التربية 

 الخاصة

 معلمات 

 تعليم عام

 

 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

 مركز التدريب التربوي االول  ه1440-12-26 3

 مركز التدريب التربوي االول  ه26-12-1440 3 وجيه فاطمة  با التدريب على لغة اإلشارة 2

 مركز التدريب التربوي االول  ه26-12-1440 3 الغامدي فنانأ تعليم الطالب ذوي اإلعاقةلاستخدام التقنيات املساعدة  3

 االول مركز التدريب التربوي  ه2-1-1441 3 فاطمة السلمي التأهيل السمعي اللفظي لضعاف السمع وزارعي القوقعة 4

 مركز التدريب التربوي االول  ه11-1-1441 3 سحر رحمة هللا  الخدمات االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة 5

 مركز التدريب التربوي االول  ه11-1-1441 3 ليلى الغامدي بناء البرنامج التربوي الفردي للتالميذ ذوي االعاقة 6

 مركز التدريب التربوي االول  ه11-1-1441 3 الغامدي عائشة ذوي االعاقةبناء البرنامج التربوي الفردي للتالميذ  7

 مركز التدريب التربوي االول  ه16-1-1441 3 فاطمة باوجيه التدريب على لغة اإلشارة 8

 التربوي االول مركز التدريب  ه16-1-1441 3 منى نيازي  إرشاد أفراد املجتمع والهيئات الحكومية للتعامل مع ذوي اإلعاقة 9

 مركز التدريب التربوي االول  ه16-1-1441 3 أحالم البقمي تعليم الطالب ذوي اإلعاقةلاستخدام التقنيات املساعدة  10

 معهد التربية الفكرية األول  ه16-1-1441 3 الحربي ةملك إرشاد ودعم أسر األطفال ذوي اإلعاقة 11

 مركز التدريب التربوي الثاني ه16-1-1441 3 وجدان كعبي الحكومية للتعامل مع ذوي اإلعاقةإرشاد أفراد املجتمع والهيئات  12

 مركز التدريب التربوي بخليص ه16-1-1441 5 زهرانيالعلياء  فنيات القراءة والكتابة بطريقة برايل 13

 معهد النور  ه17-1-1441 3 عائشة العتيبي إرشاد ودعم أسر األطفال ذوي اإلعاقة 14

 مركز التدريب التربوي االول  ه17-1-1441 4 بشرى السهلي التدريب على العالج بالتكامل الحس ي 15

 مركز التدريب التربوي االول  ه18-1-1441 3 لنصرهللااسمر  الخدمات االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة 16

 29ب/ ه18-1-1441 3 عبير  باوجيه التأهيل السمعي اللفظي لضعاف السمع وزارعي القوقعة 17

 : املشاريع الوزارية:أولا  إدارة التدريب واالبتعاث
 مشروع التطوير املهين للرتبية اخلاصة -2 
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 مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 1

مشروع 

الطفولة 

 املبكرة

 مركز التدريب التربوي االول  ه11-1-1441 3 ابتدائي معلمات خلود  الدكان

 مركز التدريب التربوي االول  ه11-1-1441 3 ابتدائي معلمات عسكول وفاء  مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 2

 مركز التدريب التربوي االول  ه16-1-1441 3 ابتدائي -روضة معلمات فوزية  باوزير التعلم باالستقصاء خالل مرحلة الطفولة املبكرة 3

 128ب/ ه18-1-1441 3 ابتدائي قائدة مدرسة وفاء  عسكول  مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 4

 مركز التدريب التربوي االول  ه18-1-1441 3 روضة /ابتدائي  معلمات /قائدة مدرسة رشا أحمد مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 5

 مركز التدريب التربوي االول  ه1-2-1441 3 ابتدائي -روضة مدرسة /قائدة معلمات رائدة  الهذلي التعلم باالستقصاء خالل مرحلة الطفولة املبكرة 6

 مركز التدريب التربوي االول  ه2-2-1441 3 ابتدائي معلمات بندري صابر التعلم باالستقصاء خالل مرحلة الطفولة املبكرة 7

 128ب/ ه3-2-1441 3 ابتدائي معلمات فريدة  عبد الجبار مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 8

 117ب/ ه8-2-1441 3 ابتدائي معلمات نادية الغامدي التعامل مع طالب الصفوف االوليةمهارات  9

 128ب/ 9-2-1441ه 3 ابتدائي معلمات أحالم فلمبان مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 10

 التدريب التربوي الثاني مركز ه9-2-1441 3 ابتدائي معلمات عيشة  الفقيهي مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 11

 مركز التدريب التربوي بخليص 16-2-1441ه 3 ابتدائي قائدة مدرسة إلهام قاسم مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 12

 إدارة التدريب واالبتعاث

 : املشاريع الوزارية:أولا 
 مشروع التطوير املهين لقائدات ومعلمات مدارس الطفولة املبكرة  -3 
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 مركز التدريب التربوي األول  ه10-1-1441 3 ثانوي  معلمات أريج زعفراني مناهج وطرق تدريس التعلم القائم على املشروعات 1

 مركز التدريب التربوي األول  ه10-1-1441 3 ثانوي  معلمات األحمديآمال  العلوم الشرعية الخالصة في علم الفرائض واملواريث 2

 مركز التدريب التربوي األول  ه10-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات هيا السبيعي اللغة العربية الكفايات التعليمية ملعلمة اللغة العربية 3

 مركز التدريب التربوي الثاني ه10-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مرشدة طالبية /معلمات فتح الديند. فاطمة  واالرشاد توجيه واالجتماعيفنيات دراسة حالة في اإلرشاد النفس ي  4

 مركز التدريب التربوي الثاني ه11-1-1441 3 ثانوي  -متوسط مشرفات /معلمات فتحية الزهراني اللغة العربية تحسين املمارسات الصفية في ضوء وظائف اللغة 5

 مركز التدريب التربوي األول  ه12-1-1441 2 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات فتحيه الشهري  تعليم الراشدين تدريس القيم في القرن الحادي والعشرين 6

 مركز التدريب التربوي األول  ه16-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات رومان انديجاني تعليم الراشدين مهارات البحث العلمي 7

 مركز التدريب التربوي األول  ه17-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات /معلمات رفعة الغامدي مناهج وطرق تدريس فن التدريس اإلبداعي 8

 الثانيمركز التدريب التربوي  ه17-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات هيا السبيعي اللغة العربية الكفايات التعليمية ملعلمة اللغة العربية 9

 مركز التدريب التربوي الثاني ه17-1-1441 3 ثانوي  معلمات آمال األحمدي العلوم الشرعية الخالصة في علم الفرائض واملواريث 10

11 Strategies for developing fluency األول مركز التدريب التربوي  ه18-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات حنان الخياط اللغة االنجليزية 

 الثانيمركز التدريب التربوي  ه18-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات/قائدة /وكيلة د.سعاد ناظر القيادة واإلدارة إدارة املعرفة 12

 التربوي األول  مركز التدريب ه19-1-1441 2 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات  فتحيه الشهري  تعليم الراشدين تدريس القيم في القرن الحادي والعشرين 13

 مركز التدريب التربوي األول  ه25-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات أمية راجخان مناهج وطرق تدريس اإلنتاج املعرفي من الوحدات الدراسية 14

 إدارة التدريب واالبتعاث

 :الربامج املهنية التخصصيةثانيًا: 
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 مركز التدريب التربوي األول  ه25-1-1441 3 ثانوي  -متوسط مشرفات /معلمات رفعة الغامدي مناهج وطرق تدريس فن التدريس اإلبداعي 15

 مركز التدريب التربوي األول  ه25-1-1441 3 ثانوي  معلمات نورالهدى الدرويش تقنيات التعليم تجويد األداء عبر ملف اإلنجاز 16

 مركز التدريب التربوي األول  ه25-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات هيا السبيعي اللغة العربية الكفايات التعليمية ملعلمة اللغة العربية 17

 مركز التدريب التربوي الثاني ه25-1-1441 3 ثانوي -متوسط معلمات الدينفتح د. فاطمة  التوجيه واإلرشاد واالجتماعيفنيات دراسة حالة في اإلرشاد النفس ي  18

 مركز التدريب التربوي الثاني ه25-1-1441 3 متوسط معلمات فتحية الزهراني اللغة العربية تحسين املمارسات الصفية في ضوء وظائف اللغة 19

 مركز التدريب التربوي الثاني ه25-1-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات/ مشرفات  القحطانينسرين  التربية الفنية االتجاهات الحديثة في التقويم الصفي 20

 مركز التدريب التربوي االول  ه26-1-1441 2 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات/ مشرفات حنان الخياط مناهج وطرق تدريس السقاالت التعليمية 21

 مركز التدريب التربوي األول  ه1-2-1441 3 ثانوي -متوسط مشرفات/قائدة /وكيلة د. سعاد ناظر الراشدينتعليم  آليات وممارسات-القيادة التحويلية 22

 مركز التدريب التربوي الثاني ه1-2-1441 3 ثانوي -متوسط  مرشدة طالبية/معلمات فتح الديند. فاطمة  التوجيه واإلرشاد واالجتماعيفنيات دراسة حالة في اإلرشاد النفس ي  23

 مركز التدريب التربوي األول  ه2-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي قائدة/وكيلة فتحيه الشهري  تعليم الراشدين االجتماعاتفن إدارة  24

25 Strategies for developing fluency مركز التدريب التربوي الثاني ه2-2-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات حنان الخياط اللغة االنجليزية 

 مركز التدريب التربوي الثاني ه2-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات نورالهدى الدرويش تقنيات التعليم األداء عبر ملف اإلنجازتجويد  26

 مركز التدريب التربوي الثاني ه2-2-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات نسرين القحطاني التقويم واالختبارات االتجاهات الحديثة في التقويم الصفي 27

 مركز التدريب التربوي الثاني ه3-2-1441 3 ثانوي -متوسط معلمات عائشة عسيري  اللغة العربية التعليم املدمج 28

 إدارة التدريب واالبتعاث

 :الربامج املهنية التخصصيةثانيًا: 
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   ر حىع ذ الت    

 مركز التدريب التربوي الثاني ه7-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات/قائدة /وكيلة أمية راجخان القيادة واإلدارة إدارة املعرفة 29

 األول مركز التدريب التربوي  ه8-2-1441 3 ثانوي  معلمات آمال األحمدي العلوم الشرعية الخالصة في علم الفرائض واملواريث 30

 مركز التدريب التربوي الثاني ه8-2-1441 3 ثانوي -متوسط مشرفات /معلمات رفعة الغامدي مناهج وطرق تدريس فن التدريس اإلبداعي 31

 الثانيمركز التدريب التربوي  ه8-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات/قائدة /وكيلة د.سعاد ناظر القيادة واإلدارة آليات وممارسات-القيادة التحولية 32

 مركز التدريب التربوي الثاني ه8-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات فتحية الزهراني اللغة العربية تحسين املمارسات الصفية في ضوء وظائف اللغة 33

 مركز التدريب التربوي األول  ه9-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي قائدة مدرسة فتحيه الشهري  تعليم الراشدين االجتماعاتفن إدارة  34

 مركز التدريب التربوي الثاني ه9-2-1441 2 متوسط -ابتدائي  معلمات عائشة عسيري  اللغة العربية التعليم املدمج 35

 التدريب التربوي الثانيمركز  ه14-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات/معلمات رفعة الغامدي مناهج وطرق تدريس فن التدريس اإلبداعي 36

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات/قائدة /وكيلة د. سعاد ناظر القيادة واإلدارة إدارة املعرفة 37

 األول مركز التدريب التربوي  ه15-2-1441 3 متوسط -ابتدائي معلمات عائشة عسيري  اللغة العربية التعليم املدمج 38

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-2-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات نسرين القحطاني التقويم واالختبارات االتجاهات الحديثة في التقويم الصفي 39

 مركز التدريب التربوي الثاني ه15-2-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات فتح الديند. فاطمة  التوجيه واإلرشاد واالجتماعيفنيات دراسة حالة في اإلرشاد النفس ي  40

 مركز التدريب التربوي الثاني ه15-2-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات هيا السبيعي الجودة والتميز كايزن وأدوات التحسين املستمر 41

 التدريب التربوي الثانيمركز  ه15-2-1441 3 ثانوي  معلمات آمال األحمدي العلوم الشرعية الخالصة في علم الفرائض واملواريث 42

 مركز التدريب التربوي الثاني ه15-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات /معلمات  فتحية الزهراني اللغة العربية تحسين املمارسات الصفية في ضوء وظائف اللغة 43

44 Strategies for developing fluency مركز التدريب التربوي الثاني ه16-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات حنان الخياط اللغة االنجليزية 

 إدارة التدريب واالبتعاث

 :الربامج املهنية التخصصيةثانيًا: 
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 مركز التدريب التربوي األول  ه16-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي   قائدة مدرسة فتحيه الشهري  تعليم الراشدين االجتماعاتفن إدارة  45

 مركز التدريب التربوي الثاني ه16-2-1441 3 ثانوي  معلمات نورالهدى الدرويش تقنيات التعليم تجويد األداء عبر ملف اإلنجاز 46

 مركز التدريب التربوي األول  ه16-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي   معلمات أمية راجخان مناهج وطرق تدريس اإلنتاج املعرفي من الوحدات الدراسية 47

 مركز التدريب التربوي األول  ه1441-2-22 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي   مدرسةقائدة ووكيلة  ناقية الهتاني تعليم الراشدين 2030جودة التغيير ( في ضوء رؤية اململكة ( 48

 مركز التدريب التربوي األول  ه23-2-1441 2 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات نورة الشمراني تعليم الراشدين التحفيز وأثرة في البيئة الصفية 49

 مركز التدريب التربوي االول  ه24-2-1441 2 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات فتحيه الشهري  تعليم الراشدين تدريس القيم في القرن الحادي والعشرين 50

 مركز التدريب التربوي االول  ه28-2-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات/ مرشدة طالبية فتح الدينفاطمة  د.  التوجيه واإلرشاد واالجتماعيفنيات دراسة حالة في اإلرشاد النفس ي  51

 مركز التدريب التربوي األول  ه2-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي قائدة مدرسة فتحيه الشهري  القيادة واإلدارة ممارس القيادة املدرسية 52

 مركز التدريب التربوي الثاني ه7-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات/ مرشدة طالبية عبد هللافاطمة  د.  التوجيه واإلرشاد واالجتماعيفنيات دراسة حالة في اإلرشاد النفس ي  53

 مركز التدريب التربوي الثاني ه8-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي وكيلة /قائدة مشرفات / د. سعاد ناظر القيادة واإلدارة إدارة املعرفة 54

 مركز التدريب التربوي الثاني ه14-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي مشرفات/معلمات رفعة الغامدي مناهج وطرق تدريس فن التدريس اإلبداعي 55

 مركز التدريب التربوي الثاني ه14-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات/ مرشدة طالبية فتح الدينفاطمة  د.  التوجيه واإلرشاد واالجتماعيفنيات دراسة حالة في اإلرشاد النفس ي  56

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي قائدة مدرسة فتحيه الشهري  القيادة واإلدارة ممارس القيادة املدرسية 57

 مركز التدريب التربوي األول  ه15-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي قائدة مدرسة د. سعاد ناظر القيادة واإلدارة ممارس القيادة املدرسية 58

 مركز التدريب التربوي الثاني ه15-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات هيا السبيعي اللغة العربية العربيةالكفايات التعليمية ملعلمة اللغة  59

60 Strategies for developing fluency مركز التدريب التربوي الثاني ه15-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات حنان الخياط اللغة االنجليزية 

 مركز التدريب التربوي الثاني ه15-3-1441 3 ثانوي -متوسط-ابتدائي معلمات سمية الحازمي التربية الفنية الرسم التعبيري استراتيجيات  61

 إدارة التدريب واالبتعاث

 :الربامج املهنية التخصصيةثانيًا: 
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ب اةج حا  خ 
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 تصميم التدريس 1
وطرق مناهج 

 تدريس

 ملياء القرني/أفنان رزق

 جوزاء العتيبي
 مدارس دار الحنان األهلية ه9-1-1441 5 ثانوي  معلمات

 جدة مكتب تعليم جنوب ه26-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات هنادي البرقاوي  التربية األسرية تقنيات بال حدود 2

 99ب /  ه1-2-1441 2 ابتدائي معلمات دولة القرني اللغة العربية الدوليةعمليات الفهم القرائي في ضوء االختبارات  3

4 
املهارات التخصصية لتدريس مقررات العلوم 

 الشرعية
 العلوم الشرعية

 جميله القحطاني

 عزة فلقي
 أكاديمية املعارف هـ1441-2-16 3 ثانوي  معلمات

 اللغة االنجليزية smet ملتقى معلمات اللغة اإلنجليزية  5
نخبة من مشرفات 

 ومعلمات اللغة االنجليزية

 مشرفات 

 معلمات
 مدارس عالم الصغار األهلية ه1441-2-24 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

 القيادة واإلدارة تأهيل القيادات املدرسية املستجدة 6
نخبة من مشرفات 

 إدارات التعليم
 التدريب التربوي األول مركز  ه1441-3-20 5 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  قائدة/ وكيلة

 إدارة اإلشراف التربوي
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  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج

 37م/ ه5-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات منيرة خميس املوهبة واإلبداع الناقد( استراتيجية التفكير 21رعاية املوهوبين في القرن ) 1

 األهلية مدارس دار الحنان ه10-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مشرفات /معلمات عبير خبتي املوهبة واإلبداع استراتيجيات تعليم املوهوبات 2

3 
والرياضيات ملعلمات فصول االثراء الشامل ملعلمات العلوم 

 املوهوبات
 18 ث/ ه26-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مشرفات /معلمات نسرين العمري  املوهبة واإلبداع

4 
االثراء الشامل ملعلمات العلوم والرياضيات ملعلمات فصول 

 املوهوبات
 نسرين العمري  املوهبة واإلبداع

 مشرفات /معلمات

 أخصائية موهوبين 
 18 ث/ ه27-1-1441 1 ثانوي  -متوسط- ابتدائي

 املوهبة واإلبداع التخطيط االستراتيجي للمشروع العلمي 5
مها عوض 

 مرزوق املطيري 

 مشرفات /معلمات

محضرة مختبر  

 أخصائية موهوبين 

 جدة مكتب تعليم شمال هـ8-2-1441 2 ثانوي  -متوسط

  

 الموهوباتإدارة 



 

21 
 

 

 

 

 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج الب نا ج  جاهللا اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 
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 وحدة تطوير املدارس ه17-01-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  اتقائد أماني رهبيني مناهج وطرق تدريس مجتمعات التعلم املهنية 1

 األول مركز التدريب التربوي  ه17-1-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية مشرفات/ الغامديصالحة  تعليم الراشدين التدريب الشخص ي 2

 تعليم الراشدين تنمية مهارات اإلشراف املتقدمة 3
 هدى أهيف

 إيمان حولدار
 هـ9-2-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/وكيلة

مركز التميز والتطوير املنهي في 

 13/ث

 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج
   ر حىع ذ الت    

 ه10-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/ رائد النشاط د. صالحة الغامدي نشاط الطالبات البرنامج التعليمي للقيم األوملبية 1
 موذجيةنمدارس البيان ال

 األهلية

 نشاط الطالبات برنامج التربية الصحية البدنية 2
 نوره الحربي

 زرعة قماش
 مدارس العال املتميزة االهلية ه17-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/ رائد النشاط

 52/ب  ه24-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/ رائد النشاط الغامديد. صالحة   نشاط الطالبات البرنامج التعليمي للقيم األوملبية 3

 نشاط الطالبات البرنامج التعليمي للقيم األوملبية 4
 صالحة الغامديد. 

 سلمى  العجالني
 األهلية مدارس االندلس ه29-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/ رائد النشاط

 14/م  ه8-3-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/ رائد النشاط نوره الحربي نشاط الطالبات األوملبيةالبرنامج التعليمي للقيم  5

 وحدة تطوير المدارس

 نشاط الطالباتإدارة 
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  حه 
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1 
التعليمية املتميزة شرح مجاالت ومعايير الخدمات 

 فئة مرشدة الطالبات

 التوجيه واإلرشاد

 نورة السليماني

 خيرية اليماني
 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-12-11 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية

 اليوم العاملي لكبار املسنين 2
 أميرة عسيري/ نورة السليماني

 خيرية اليماني/ رقية الكلي
 65ث/ ه1441-2-2 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية

 اليوم العاملي لكبار املسنين 3
 أميرة عسيري/ نورة السليماني

 خيرية اليماني/ رقية الكلي
 76ث/ ه1441-2-20 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية

 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-2-16 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية رضية سلمان الدافعية للتعلم )نحو نجاح دائم( 4

 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-2-21 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية أمل العريش مهارات الفنية في دراسة الحالة 5

 تفعيل ملفات التوجيه واإلرشاد وفق نظام نور  6
 هند القرني/ياسمين سحاقي

 سامية السلمي/ خديجة الصاعدي
 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-2-22 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية

 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-2-28 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية أميرة عسيري  األزمات تاإلرشاد وق 7

 مركز التدريب  التربوي األول  ه1441-3-2 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية خيرية اليماني تفعيل ملفات التوجيه واإلرشاد وفق نظام نور  8

 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-3-6 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية سمر الخطيب التوعية بمخاطر األلعاب االلكترونية 9

 واإلرشادإدارة التوجيه  ه1441-3-6 1 - مرشدة طالبية نوف القحطاني/حمده العمري  برنامج )توكاتسو( 10

 الوقاية من السلوكيات الخطرة 11
 أسرار خياط/ عبير عقيل

 منال دقاق/ حنان األحمدي

وكيالت الشؤون 

 الطالبات
 مكتب تعليم شمال جدة ه13-3-1441 1 -

 إدارة التوجيه واالرشاد
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 اةم الب نا ج الت   ب   
 جاهللا 

 الب نا ج
 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج

  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج

 الوقاية من السلوكيات الخطرة 12

التوجيه 

 واإلرشاد

 أسرار خياط/ عبير عقيل

 منال دقاق/ حنان األحمدي
 مكتب تعليم وسط جدة ه1441-3-14 1 - وكيالت الشؤون الطالبات

 السلوكيات الخطرةالوقاية من  13
 أسرار خياط/ عبير عقيل

 منال دقاق/ حنان األحمدي
 مكتب تعليم شرق جدة ه031441-15 1 - وكيالت الشؤون الطالبات

 الوقاية من السلوكيات الخطرة 14
 أسرار خياط/ عبير عقيل

 منال دقاق/ حنان األحمدي
 جدةمكتب تعليم جنوب  ه1441-3-16 1 - وكيالت الشؤون الطالبات

 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-3-20 3 - مشرفات التوجيه واالرشاد د.غادة منصوري مهارات البحث العلمي 15

 مركز التدريب  التربوي األول  ه1441-3-22 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية سعدية كتومه قياس ومقاييس 16

 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-4-1 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية أمل العريش مهارات الفنية في دراسة الحالة 17

 تفعيل البرامج وألنشطة بدور اإليواء 18

 غادة منصوري/عائشة أحمد

 نورة السلماني/أميرة عسيري 

 بتول أسعد

 إدارة التوجيه واالرشاد ه1441-4-1 4 - فتيات دور اإليواء

 إدارة التوجيه واالرشاد
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 ريم العصيمي الجودة والتميز جودة األداء 1
 أمينة مصادر تعلم 

 وكيلة 
 جدة مكتب تعليم شمال ه6-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

 الجودة والتميز األداءجودة  2
 العصيمي /نوره املالكيريم 

 /ملياء القرش ي بعبد الوهارندة 
 جدة مكتب تعليم شمال ه9-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  قائدة 

 الجودة والتميز جودة األداء 3

 عبير الحداد /دعبد الجواليلى 

 العنود التركي /صفية البشري 

 رندة رجب نوره املالكي/

 35ث/ ه10-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  قائدة 

 الجودة والتميز سمات املعلم املتميز 4

 العصيميريم 

 أمل بوقس

 ابتسام الغامدي

 جدة مكتب تعليم شمال ه10-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 جدة مكتب التعليم شمال ه11-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات مايسة كنيد الجودة والتميز جودة األداء 5

 العلوم الشرعية جدارات التعلم الرقمي 6
 هنيدا قحطان

 فله علوي 
 مركز املوهوبات ه12-1-1441 2 - مشرفات

7 
توضيح الدليل التفسيري لجائزة التعليم 

 فئة املشرفات-للتميز
 جدة شمالمكتب التعليم  ه12-1-1441 2 - مشرفات أمل الرايقي الجودة والتميز

 الجودة والتميز سمات املعلم املتميز 8

 ليلي الطيب /دليلي عبد الجوا

 ليلى الغامدي /مايسة كنيد

 امل السليمان

 مركز املوهوبات ه12-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 مكتب تعليم شمال جدة
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 ا رحىج ا  ته  جالعئج  اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج

 التربية الفنية أغلى أرض 9
 فلمبان مها /هدى بيلي

 هناء نتو
 األهلية مشاعل الفوز مدارس  ه12-1-1441 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 التربية الفنية أغلى أرض 10
 مايسة كنيد

 مل شبليأ
 األهلية مشاعل الفوز مدارس  ه12-1-1441 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 العلوم الشرعية جدارات التعلم الرقمي 11
 جوهره الشيخ

 ساميه بامدحن
 مركز املوهوبات ه12-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 الجودة والتميز قياس جودة االداء التدريس ي 12
 سلمى عباس

 رندة رجب
 جدة مكتب تعليم شمال ه16-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 األهلية مدارس الفلك املنير ه17-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات امل الجراري  اللغة العربية عمليات الفهم القرائي في ضوء االختبارات الدولية 13

 الجودة والتميز جودة األداء 14
 سوزان الجواد

 روى عالم
 تعليم شمال جدةمكتب  ه17-1-1441 1 متوسط-ابتدائي  معلمات

 نشاط الطالبات منهجية البحث العلمي  15

 غزيل الحارثي

 ميرفت الشريف

 رانيه الرفاعي

 52ث/ ه18-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 80م/ ه18-1-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي    معلمات مايسة كنيد التربية الفنية ملف اإلنجاز االلكتروني 16

 نوره املالكي القيادة واإلدارة تحسين األداء القيادي 17
 معلمات/قائدات

 رائدة نشاط
 جدة مكتب تعليم شمال ه19-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

 تابع مكتب تعليم شمال جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج ا   بجاةم   جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 117 م/ ه19-1-1441 2 ثانوي  -متوسط -ابتدائي رائدة نشاط /معلمات سوسن نظيف التربية الصحية البدنية والصحية برنامج التربية الصحية البدنية 18

 التربية األسرية التقويم البديل 19
 شعيع السبيعي

 وفاء الغامدي
 200 ب/ ه19-1-1441 2 ابتدائي معلمات

 األهلية دار الحنانمدارس  ه26-1-1441 2 ثانوي  -متوسط معلمات ميساء مشرف اللغة االنجليزية مهارات القراءة والكتابة 20

 املوهبة واإلبداع دليلك ملوهبتك 21
 العنود التركي

 فاطمة باوجيه
 مكتب تعليم شمال جدة  ه26-1-1441 1 ثانوي  -متوسط -ابتدائي معلمات

 136 ب/ ه26-1-1441 1 ثانوي  -متوسط -ابتدائي قائدات نوره املالكي القيادة واإلدارة تجويد وتحسين أداء القيادات 22

23 Visible Thinking األول مركز التدريب التربوي  ه30-1-1441 2 ثانوي  -متوسط معلمات ميساء مشرف اللغة االنجليزية 

 القيادة واإلدارة نظام املقررات املعرفة والتطبيق 24
 عبير الحداد

 فوزية الصيدالني
 مكتب التعليم شمال جدة  ه30-1-1441 1 ثانوي  -متوسط -ابتدائي مشرفات /معلمات  

25 
قواعد تدريس التفسير في نظام 

 املقررات
 العلوم الشرعية

 هنيدا قحطان

 البيتيمنى 
 ه1-2-1441 1 ثانوي  مشرفات/معلمات

النموذجية  الرواد مدارس دار

 األهلية

 التربية األسرية االحترافيالتخطيط  26
 هدى هزاع

 منة حميدهآ
 األهلية رائدات املستقبلمدارس  ه3-2-1441 2 ثانوي  -متوسط -ابتدائي معلمات

 تابع مكتب تعليم شمال جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

27 
ملعلمات املرحلة  TIMSSطموح 

 االبتدائية واملتوسطة
 األهلية دار الحنانمدارس  ه3-2-1441 3 متوسط -ابتدائي  معلمات شهرة الصيعري  العلوم الطبيعية

28 
تجويد املمارسات التطبيقية في مادة 

 التربية األسرية والصحية
 التربية األسرية

 شعيع السبيعي

 نظيرة الشهري 
 27ث/ ه3-2-1441 3 ثانوي  -متوسط -ابتدائي معلمات

29 
مهارات التعامل مع طالب الصفوف 

 االولية
 128ب/ ه3-2-1441 3 متوسط -ابتدائي معلماتمشرفات/ فريدة الجبار الطفولة املبكرة

 الرياضيات التخطيط للتدريس 30
 زهور الجنهي

 العنود التركي
 مركز املوهوبات ه4-2-1441 1 ابتدائي معلمات

 الرياضيات حل املسألة 31
 عفاف املصموم

 ليلى الغامدي
 مدارس املستقبل االهلية 10-2-1441 1 متوسط -ابتدائي معلمات

 الجودة والتميز جودة األداء 32

 شبلي امل د. /هدى بيلي

 منيرة العتيبي /مايسة كنيد

 رابية الصيني /جميلة اليماني

 

 معلمات مشرفات / 

 مدرسة وكيلةو قائدة 

رائدة نشاط /مرشدة طالبية  

أخصائية  /مرشدة صحية

 موهوبين أخصائية تعليم خاص

 مكتب تعليم شمال جدة  ه3-2-1441 1 ثانوي  -متوسط -ابتدائي

 العلوم الشرعية األنشطة التدريبية 33
 هنيدا قحطان

 حنين مشدي
 ه15-2-1441 1 ثانوي  -متوسط -ابتدائي معلمات/ مشرفات

 الرواد مدارس دار

 النموذجية األهلية

 تابع مكتب تعليم شمال جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

34 
املنهجية الصحيحة لتقويم املشروعات 

 الطالبية
 األول مركز التدريب التربوي  ه16-2-1441 3 ثانوي  معلمات سعدى الشهري  اللغة العربية

 التربية األسرية دمج مهارات التفكير اإلبداعي 35
 امينة با محفوظ

 منال الغالبي
 35ث/ ه16-2-1441 3 ثانوي  -متوسط -ابتدائي معلمات

 األهلية جزيرة العلوم مدارس ه22-2-1441 4 متوسط مشرفات /معلمات حليمة الطيب اللغة العربية تدريس وتقويم مهارات الرسم الكتابي 36

 العلوم الطبيعية مجتمع مايكروسوفت التعليمي 37
 رابية الصيني

 ابتسام الغامدي
 األول مركز التدريب التربوي  ه24-2-1441 2 ثانوي  -متوسط -ابتدائي معلمات

 اللغة العربية أسس بناء الخطة العالجية 38
 ملياء القرش ي

 نادية عالم
 213ب/ ه09-2-1441 2 ثانوي  -متوسط -ابتدائي معلمات

 تابع مكتب تعليم شمال جدة
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 ا رحىج ا  ته  جالعئج  اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 الرياضيات ورشة فن القدرات والتحصيلي 1

 هاله الجحدلي

 فوزية الشريف

 عبير خياري 

 90ث/ ه12-1-1441 2 ثانوي  معلمات

 االجتماعيات أدوات ومهارات رفع التحصيل الدراس ي 2
 الراشدي فاطمة

 باطرفي امال
 األهلية جيل الحضارة مدارس ه12-1-1441 1 ابتدائي معلمات

 االجتماعيات أدوات ومهارات رفع التحصيل الدراس ي 3
 الراشدي فاطمة

 عزه الرشيدي
 األهلية جيل الحضارة مدارس ه13-1-1441 1 ابتدائي معلمات

4 
عمليات الفهم القرائي في ضوء االختبارات 

 الدولية
 اللغة العربية

 الزهرانيريم 

 غادة العمري 
 جدةالوسط مكتب تعليم  ه17-1-1441 2 ابتدائي معلمات

 برنامج التربية الصحية البدنية 5
التربية الصحية البدنية 

 والصحية
 األهلية براعم الوطنمدارس  ه19-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات مي نور 

6 
عمليات الفهم القرائي في ضوء االختبارات 

 الدولية
 اللغة العربية

 ريم الزهراني

 غادة العمري 
 جدةالوسط مكتب تعليم  ه19-1-1441 2 متوسط معلمات

7 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 األول مركز التدريب التربوي  ه3-2-1441 2 ابتدائي معلمات فاطمة القرني العلوم الطبيعية

8 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 األول مركز التدريب التربوي  ه3-2-1441 2 متوسط معلمات فاطمة القرني العلوم الطبيعية

 مكتب تعليم وسط جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

9 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 األول مركز التدريب التربوي  ه3-2-1441 2 متوسط  معلمات فاطمة القرني العلوم الطبيعية

 مهارات البحث العلمي وآلية تدريسه وتقيمه 10
مهارات البحث 

 ومصادر املعلومات
 النور معهد  ه8-2-1441 4 ثانوي  مشرفات /معلمات ساميه بغلف

 العلوم الشرعية شرح كتاب التوحيد 11
 خيرية فالته

 زينب الحازمي
 منارات جدة األهليةمدارس  ه3-2-1441 2 متوسط معلمات

12 
دعم صفوف الرياضيات بالتكنولوجيا 

 ( Casioالحديثة ) اآلله الحاسبة العلمية 
 األهلية املثاليةالخلود مدارس  ه6-3-1441 1 متوسط معلمات أماني العقالي الرياضيات

13 
دعم صفوف الرياضيات بالتكنولوجيا 

 ( Casioالحديثة ) اآلله الحاسبة العلمية 
 األهلية الخلود املثاليةمدارس  ه4-4-1441 1 ثانوي  معلمات أماني العقالي الرياضيات

 مكتب تعليم وسط جدةتابع 
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج الب نا ج جاهللا  اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 89م/ ه9-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  رائدة نشاط معلمات/ ساميه دماس نشاط الطالبات التربية البدنية املعزز لصحة الطالبات 1

 جدة مكتب تعليم شرق  ه11-1-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/ مشرفات صفيه العمري  اآلليالحاسب  دمج التقنية في التعليم 2

3 
املدرسية والوطنية  االختباراتاإلبداع في 

 والدولية
 التقويم واالختبارات

 ابتسام العتيبي

 محاسن الرحيلي
 41م/ ه12-1-1441 2 ثانوي -متوسط  معلمات

4 
ملادة التربية تطبيق أساليب تقويم فعالة 

 األسرية في املرحلة الثانوية
 التربية األسرية

 صالحة مباركي

 نجاة الجدعاني
 41م/ ه12-1-1441 2 ثانوي  معلمات

5 
تطبيق أساليب تقويم فعالة ملادة التربية 

 األسرية في املرحلة الثانوية
 التربية األسرية

 مالهملكه 

 رانيه الغيث
 41م / ه12-1-1441 2 ثانوي  معلمات

6 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 مكتب تعليم شرق جدة  ه12-1-1441 2 متوسط  -ابتدائي معلمات نوير املطيري  العلوم الطبيعية

7 
عمليات الفهم القرائي في ضوء االختبارات 

 الدولية
 اللغة العربية

 جوهرة الحربي

 هنادي الحربي
 ه17-1-1441 2 متوسط معلمات

 روضة السليمانيةمدارس 

 األهلية

 التربية الفنية دمج اللغة الصينية في مناهج التربية الفنية 8

 افنان طالقي

 بالحبا نجالء

 حنان الجنهي

 مكتب تعليم شرق جدة  ه18-1-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 مكتب تعليم شرق جدة
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 ا رحىج ا  ته  جالعئج  اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

9 
تحليل األسئلة التقويمية في االختبارات 

 املحلية والدولية ملادة الرياضيات
 18ث/ ه18-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات صالحه الزهراني الرياضيات

10 
االختبارات عمليات الفهم القرائي في ضوء 

 الدولية
 ه19-1-1441 1 متوسط  معلمات بدرية عمير اللغة العربية

 روضة السليمانيةمدارس 

 األهلية

 10 ب.ت.ق/ ه19-1-1441 10 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات ساره حكمي العلوم الشرعية تنمية مهارات تالوة القرآن الكريم 11

12 
الحقيبة االساسية ضمن مشروع التطوير 

 املنهي ملعلمي اللغة االنجليزية
 اللغة االنجليزية

 ميسون الحربي

 ليلى سقاف
 جدة مكتب تعليم شرق  ه26-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 جدة مكتب تعليم شرق  ه27-1-1441 1 ثانوي  معلمات صفيه العمري  العلوم الشرعية البحث العلمي للعلوم الشرعية 13

14 
وفق جدول  االختباراتبناء أسئلة 

 املواصفات
 مركز التدريب التربوي الثاني ه2-2-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات تهاني الغامدي التقويم واالختبارات

15 
وفق جدول  االختباراتبناء أسئلة 

 املواصفات
 العلوم الشرعية

 معدية العامري 

 سامية الثقفي

 فاطمة االزوري 

 9ب.ت.ق/ ه2-2-1441 3 ابتدائي معلمات

16 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 العلوم الطبيعية

 املطيري  نوير

 امل الشهري 

 صالحه السابطي

 عائشة قيس ي

 جدةمكتب التعليم شرق  ه2-2-1441 2 متوسط -ابتدائي مشرفات /معلمات

 تابع مكتب تعليم شرق جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج الب نا ج الت   ب اةم   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

17 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 العلوم الطبيعية

 سامية الحربي

 فوزيه العتيبي

 مها الشمراني 

 مقبله الثعلبي

 جدةمكتب تعليم شرق  ه2-2-1441 8 متوسط -ابتدائي مشرفاتمعلمات/ 

 نشاط الطالبات منهجية البحث العلمي  18
 هند الجنهي

 عبير الخبتي
 41 م/ ه2-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/ رائدة نشاط

 العلوم الشرعية الجيد وفق جدول املواصفات االختباربناء  19
 صفيه العمري 

 الحازميفاطمة 
 جدة مكتب تعليم شرق  ه3-2-1441 2 ثانوي  -متوسط معلمات

 القيادة واإلدارة مهارات القيادة الحديثة 20
 شمسية الشيخي

 فوزيه املالكي
 مركز التدريب التربوي الثاني ه7-2-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  قائدة مدرسة

 شرق جدةتعليم  مكتب ه8-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات عليه الشمراني العلوم الطبيعية وأدواته أساليبهالتقويم التربوي  21

 شرق جدةتعليم مكتب  ه8-2-1441 2 ثانوي  -متوسط معلمات نادرة العجمي العلوم الطبيعية وأدواته أساليبهالتقويم التربوي  22

 مهارات البحث العلمي وآلية تدريسه وتقيمه 23
مهارات البحث 

 املعلوماتومصادر 
 شريفة العمري 

 معلمات /مشرفات

 رائدة نشاط 
 معهد النور  ه8-2-1441 4 ثانوي 

 مناهج وطرق تدريس التخطيط للتدريس 24
 نوره املطيري 

 منال السهلي
 84ث/ ه9-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 مركز التدريب التربوي الثاني ه9-2-1441 3 ابتدائي معلمات الفقيهيعيشة  الطفولة املبكرة مهارات التعامل مع طالب الصفوف االولية 25

 تابع مكتب تعليم شرق جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 العلوم الشرعية القرآن الكريماملهارات التخصصية في تدريس  26

 الغامديعزة 

 عائشة األسمري 

 أمنة القرني

 مركز التدريب التربوي الثاني ه9-2-1441 3 ابتدائي معلمات

 110ب/ ه10-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات ابتسام العتيبي تقنيات التعليم مهارات تقنية في التعليم 27

28 
التطبيقية في مادة التربية تجويد املمارسات 

 األسرية والصحية
 التربية األسرية

 ملكه ماله

 عليه الشمراني
 41م /  ه10-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

29 
تجويد املمارسات التطبيقية في مادة التربية 

 األسرية والصحية
 41م/ ه10-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات صالحة مباركي التربية األسرية

30 
تجويد املمارسات التطبيقية في مادة التربية 

 األسرية والصحية
 41م/ ه10-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات نجاة الجدعاني التربية األسرية

31 
تجويد املمارسات التطبيقية في مادة التربية 

 األسرية والصحية
 التربية األسرية

 شيخه العتيبي

 الزهرانيصالحة 
 41م/ ه10-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 110 ب/ ه15-2-1441 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلماتمشرفات/ بدريه الحارثي العلوم الطبيعية التطوير املنهي القائم على املدرسة ) بحث الدرس ( 32

 ه16-2-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات البركاتيأضواء  االجتماعيات بناء االختبار الجيد وفق جدول املواصفات 33
 روضة السليمانيةمدارس 

 األهلية

 نجود املغربي تقنيات التعليم مجتمع مايكروسوفت التعليمي 34
 رائدة نشاط /معلمات

 مرشدة طالبية
 مركز التدريب التربوي الثاني ه16-2-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

 تابع مكتب تعليم شرق جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج الب نا ج  جاهللا اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 مركز التدريب التربوي الثاني ه17-2-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  وكيلة مدرسة بدر املالكي تعليم الراشدين الدور التكاملي بين املدرسة ومكتب التعليم 35

 جدة شرق تعليم مكتب  ه17-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات نجالء الحباب التقويم واالختبارات الدراس ي والتحصيلمهارات التفكير بذكاء  36

 التدريب التربوي الثانيمركز  ه18-2-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  وكيلة مدرسة بدر املالكي تعليم الراشدين الدور التكاملي بين املدرسة ومكتب التعليم 37

38 
التحصيل الدراس ي وفق معايير االسئلة 

 الصف وإدارةالصفية 
 التقويم واالختبارات

 نجالء الحباب

 حنان الجنهي
 جدة شرق تعليم مكتب  ه24-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 البحث اإلجرائي 39
مهارات البحث 

 ومصادر املعلومات
 18ث/ 24-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات منى القرني

 جدة تعليم شرق مكتب  ه1-3-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات نجالء الحباب التربية الفنية واألنشطة الصفية كاإلنفو جرافي 40

41 
املهارات التخصصية لتدريس مقررات العلوم 

 الشرعية
 العلوم الشرعية

 فاطمة الحازمي

 دالل الرفاعي

 عائشة األسمري 

 جدة تعليم شرق مكتب  ه1-3-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

42 
اتجاهات متميزة في تعليم العلوم لدعم 

 STEMالتوجه 
 مركز التدريب التربوي الثاني ه6-3-1441 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات تهاني الغامدي العلوم الطبيعية

 تابع مكتب تعليم شرق جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 االجتماعيات تطوير مستوى األداء املنهي 43
 نوره املطيري 

 ايمان الجنهي
 68ث/ ه7-3-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 البحث اإلجرائي 44
مهارات البحث 

 ومصادر املعلومات

 ابتسام العتيبي

 محاسن الرحيلي
 40ث/ ه9-3-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مشرفات /معلمات

45 
وتريز في مناهج  21تطبيق مهارات القرن 

 األحياء للمرحلة الثانوية
 تعليم شرق جدةمكتب  ه24-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  محضرة مختبر /معلمات عائشة الجنهي العلوم الطبيعية

 البحث اإلجرائي 46
مهارات البحث 

 ومصادر املعلومات
 18ث/ ه5-4-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات منى القرني

 التربية الفنية سجل انجازي االلكتروني 47
 مرفت تنكر

 نجالء الحباب
 تعليم شرق جدةمكتب  ه14-4-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 تابع مكتب تعليم شرق جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 االجتماعيات ورشة عمل اإلدارة الصفية 1
 غالية الشريف

 سناء موريا
 الثانيالتربوي التدريب مركز  ه5-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 34ث/ ه5-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات فوزية الكلثمي االجتماعيات إدارة الصف 2

3 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 34ث/ ه5-1-1441 2 متوسط-ابتدائي  معلمات وجنات الحارثي العلوم الطبيعية

 الثانيالتربوي مركز التدريب  ه11-1-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات غالية الشريف االجتماعيات املجتمعات املهنية 4

 47ب/ ه11-1-1441 3 ثانوي  -متوسط معلمات ميسون البخاري  االجتماعيات املجتمعات املهنية 5

 الثانيالتربوي التدريب مركز  ه12-1-1441 2 ابتدائي معلمات هاجر الغامدي اللغة العربية العالجيةأسس بناء الخطة  6

7 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 مركز التدريب التربوي الثاني ه12-1-1441 2 متوسط معلمات وجنات الحارثي العلوم الطبيعية

8 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 مركز التدريب التربوي الثاني ه12-1-1441 2 ابتدائي  معلمات وجنات الحارثي العلوم الطبيعية

 الجودة والتميز سمات املعلم املتميز 9
 وفاء معتوق 

 وجنات الحارثي
 1ب/ ه12-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 مكتب تعليم جنوب جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج الت   ب اةم الب نا ج   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 1ب/ ه12-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات وجنات الحارثي الجودة والتميز سمات املعلم املتميز 10

 الجودة والتميز التميز اإلداري  11
 الزبيديفاطمة 

 فايزة الزهراني
 34 ث/ ه16-1-1441 1 ثانوي  معلمات /قائدات  

 9 م/ ه17-1-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات نجوى الغالبي التربية األسرية املبادرات 12

 1ث/ ه18-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات نوره الحربي نشاط الطالبات التربية البدنية املعزز لصحة الطالبات 13

14 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 مركز التدريب التربوي الثاني ه19-1-1441 2 متوسط معلمات وجنات الحارثي العلوم الطبيعية

15 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 مركز التدريب التربوي الثاني ه19-1-1441 2 ابتدائي معلمات وجنات الحارثي العلوم الطبيعية

 اللغة العربية نظام املقررات فهم أعمق وأداء أجود 16
 عبير األحمدي

 خديجة البرقاوي 
 1ب/ ه12-1-1441 1 ثانوي  معلمات

 22م/ ه25-1-1441 3 متوسط معلمات فاطمة عبدلي العلوم الشرعية املهارات التخصصية ملادة التفسير 17

18 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 مركز التدريب التربوي الثاني ه26-1-1441 2 متوسط معلمات وجنات الحارثي العلوم الطبيعية

19 
ملعلمات املرحلة االبتدائية  TIMSSطموح 

 واملتوسطة
 التربوي الثانيمركز التدريب  ه26-1-1441 2 ابتدائي معلمات وجنات الحارثي العلوم الطبيعية

 تابع مكتب تعليم جنوب جدة
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 القيادة واإلدارة التخطيط املدرس ي 20
 عفاف السلمي

 فاطمة الزهراني
 2ب/ ه27-1-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات/قائدات

21 
عمليات الفهم القرائي في ضوء االختبارات 

 الدولية
 اللغة العربية

 ألحمديعبير ا

 عبير البلوي 
 1ب/ ه3-2-1441 2 ابتدائي معلمات

22 
أدوات واستعدادات وكيالت املدارس 

 جادة النطالقة
 24ب/ ه3-2-1441 2 ثانوي  -متوسط -ابتدائي وكيلة مدرسة وداد اللحجي القيادة واإلدارة

 آمنه دماس العلوم الطبيعية البحث العلمي 23
 معلمات /مشرفات

 محضرة مختبر أمينة 
 34ث/ ه4-2-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

 62 ث/ ه9-2-1441 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات نجوى الغالبي التربية األسرية استراتيجيات التدريس الحديثة 24

 اللغة العربية التدريس التأملي 25
 مريم جبلي

 بدرية الحارثي
 9م/ ه9-2-1441 2 ثانوي  -متوسط معلمات

 1 ث/ ه10-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلماتوكيالت/ فاطمة العمرو  العلوم الطبيعية تفعيل الخطط العالجية املثمرة 26

 مركز التدريب التربوي الثاني ه17-2-1441 5 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلماتقائدات/  عفاف السلمي واإلدارةالقيادة  قائد التغيير املدرس ي 27

 تابع مكتب تعليم جنوب جدة
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 اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
العئج 

 ا  ته  ج
 ا رحىج

  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج 

 الرياضيات القدرات فن ومهارة 1
 آمنه الصعيدي /عائشة الحربي

 أمل الرايقي
 مركز التدريب التربوي بخليص ه9-2-1441 2 ثانوي  -متوسط معلمات

2 
السلسلة الرباعية لبناء األجيال وصناعة 

 التميز
 تعليم الراشدين

 أمل الرايقي /فوزية الصعيدي

 سها السليماني/منى املحمادي
 مركز التدريب التربوي بخليص ه11-2-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات

 مركز التدريب التربوي بخليص ه 1441 - 1 - 9 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمة سميرة الصاعدي علومال التقويم املتمركز حول املتعلم  3

 ةاللغة العربي ضوءالفهم القرائي في  4
 بدرية الصبحي /عامرة الحميري 

 نورالصعيدي
 مركز التدريب التربوي بخليص ه 1441- 1- 19 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات 

 السبورة التفاعلية 5
مناهج وطرق 

 تدريس
 بخليص 2ب/ ه1441- 2 - 3 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات  نجاة الصعيدي

 العلوم الشرعية  علم املواريث  6
 الصبحي مخضورة

 غانمة الصحفي 
 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 2 - 9 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات 

 وليةاأل صفوف ال األوليةمهارات التعامل مع الصفوف  7
 الهام قاسم    

 أحالم الصحفي 
 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 2 - 16 3 ابتدائي  معلمات

 القيادة واالدارة مهارات القيادة الحديثة 8
 منيرة املطيري 

 حمدة الطياري      
 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 2 - 22 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مدرسة  قائدة

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 2 - 22 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات  نوره القحطاني غة انجليزية الل فن تدريس اللغة االنجليزية                                     9

 مكتب تعليم خليص
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج 

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 2 - 25 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات  منى املحمادي الجودة والتميز سمات املعلم املتميز 10

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 2 - 28 2 ابتدائي  مرشدات  سها السليماني واالرشاد التوجيه املرحلة االبتدائية خصائص النمو 11

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441- 3 - 1 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات  جوهرة الصحفي  العلوم الشرعية  املهارات التخصصية في العلوم الشرعية  12

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 3 - 1 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات هاله الهاشمي لغة انجليزية ال 21مهارات القرن  13

 النشاط الطالبي  مهرجاننا الرياض ي وخطوات تفعيله  14
 ايمان الغانمي 

 نهى الغانمي 
 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 3- 2 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  رائدات نشاط /معلمات

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 3 - 2 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  طالبية مرشدة حفصة الدر واالرشاد التوجيه حوار االرشادي التربوي  15

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441- 3 - 10 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات  اسماء الصعيدي علوم ال مشاريع مادة العلوم 16

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 3 - 15 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  رائدات نشاط   آمال الشيخ طالباتالنشاط  تربية بدنية املعزز لصحة الطالبات 17

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 3- 23 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات  خلود العقبي تعليم الراشدين الحادي والعشرونمهارات القرن  18

 رياضيات ال بناء االختبار الجيد 19
 امل الرايقي

 عائشة الحربي
 مركز التدريب التربوي بخليص ه 1441 - 4 - 6 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات 

 مركز التدريب التربوي بخليص ه1441 - 4 - 26 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات  هناء كسناوي  رياض األطفال تنمية التفكير االبداعي عند الطفل  20

 تابع مكتب تعليم خليص
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 اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج الت   ب اةم الب نا ج   
العئج 

 ا  ته  ج
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج    حه بايةا  ا رحىج

1 Basic Skills Progress برابغ 1مصادر التعلم/ ث ه1441 -1 -27 1 ثانوي  -متوسط معلمات نوره الزنبقي اللغة االنجليزية 

 رياضيات الرياضيات تدريبية على االوملبياد ملادة 2
 منى الهندي

 بدرية البالدي
 مكتب تعليم رابغ ه1441-1-27 1 متوسط معلمات

 رياضيات القدرات والتحصيلي 3
 منى الهندي

 بدرية البالدي
 مكتب تعليم رابغ ه1441 -1-30 2 ثانوي  معلمات

4 
استثمار دور املرشدة الطالبية من خالل 

 الوسائل املتاحة
 سامية الغانمي توجيه وارشاد

مرشدة 

 طالبية
 مكتب تعليم رابغ ه1441-2-10 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

5 follow up register مكتب تعليم رابغ ه1441-2 -10 1 ثانوي  -متوسط مشرفات نوره الزنبقي اللغة االنجليزية 

 برابغ 1ث  ه1441-2-11 1 ثانوي  معلمات سميرة السليبهي العلوم الطبيعية ع3حقيبة املشاريع للصف  6

 مكتب تعليم رابغ ه1441-2-23 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات أمل السبيعي العلوم الشرعية مهارات تدريس القرآن الكريم 7

 مكتب تعليم رابغ ه1441-2-28 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات سميرة السليبهي العلوم الطبيعية التحصيل الدراس ي عمل وأمل 8

 برابغ 2ب ه1441-2-29 1 ابتدائي معلمات أمينة الحازمي اللغة العربية تطبيقات االيباد في خدمة  اللغة العربية 9

 مكتب تعليم رابغ ه1441-3-2 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات منال الحازمي العلوم الشرعية مهارات املعلمة املتميزة 10

 مكتب تعليم رابغ ه1441-3-4 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات أمل السبيعي الشرعيةالعلوم  فن التعامل مع الطالبات  11

 مكتب تعليم رابغ ه1441-3-8 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات أمينة الحازمي اللغة العربية التدريس االحترافي 12

 رابغمكتب تعليم 
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   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج    حه بايةا  ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   

 مكتب تعليم رابغ ه1441-3-15 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات سميرة السليبهي العلوم الطبيعية فكير في منهج العلومتدمج مهارات ال 13

 مكتب تعليم رابغ ه1441-3-16 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات منال الحازمي العلوم الشرعية دمج األلعاب التربوية في التعليم 14

15 
التدريس الفاعل ملكونات لغتي الجميلة 

 والخالدة
 اللغة العربية

مشرفات اللغة 

 العربية
 مكتب تعليم رابغ ه1441 -3-17 2 متوسط-ابتدائي  معلمات

16 
أدوات ومهارات رفع التحصيل الدراس ي 

 للمرحلة االبتدائية  
 مكتب تعليم رابغ ه1441 -3-18 1 ابتدائي  معلمات عائشة اللهيبي االجتماعيات

 القيادة واإلدارة القيادات املدرسية الواعدة 17
 نوير الحربي

 سميرة الصاعدي
 مكتب تعليم رابغ ه1441-3-27 3 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  قائدة/ وكيلة

 مكتب تعليم رابغ هـ1441-3-29 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات سميرة السليبهي الطبيعيةالعلوم  ) املسابقات التفاعلية داخل الصف 18

19 
تطوير مهارات الدروس العملية لدى 

 معلمات التربية األسرية
 برابغ 1ث  ه1441-4- 1 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات ال طفه الرائقي التربية االسرية

20 
دافعية املرشدة الطالبية في رفع 

 الطالبات للتحصيل الدراس ي
 مكتب تعليم رابغ ه1441-4-7 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  مرشدة طالبية سامية الغانمي اإلرشادو توجيه 

 مكتب تعليم رابغ ه1441-4-14 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  معلمات غادة العمري  التربية الفنية فن الريزن  21

 اللغة العربية االستيعاب والفهم القرائي 22
مشرفات اللغة 

 العربية
 مكتب تعليم رابغ ه1441-4-16 1 متوسط-ابتدائي  معلمات

 رابغمكتب تعليم تابع  
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 ثانياًا
 إداراتًاملديرًالعام
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج 

1 
البرنامج التدريبي التأهيلي للقائدات 

 املستجدات في املدارس األهلية
 األول مركز التدريب التربوي  ه7-2-1441 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  قائدة مدرسة حنان العطوي  القيادة واإلدارة

2 
البرنامج التدريبي التأهيلي للقائدات 

 املستجدات في املدارس األهلية
 األول مركز التدريب التربوي  ه7-2-1441 4 ثانوي  -متوسط-ابتدائي  قائدة مدرسة حنان العطوي  القيادة واإلدارة

 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج 

 تقنيات التعليم تفعيل التواصل اإللكتروني بمكاتب التعليم 1
 فاتن كركشان

 هيفاء الجنهي

 معلمات /مشرفات

 وكيلة مدرسة /قائدة 

 أمينة مصادر تعلم

 مرشدة طالبية 

 ه10-2-1441 1 ثانوي  -متوسط-ابتدائي 

 قاعة كبار الشخصيات 

بمبنى اإلدارات  النسائية 

 السبعينب

 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 
   ر حىع ذ الت     ب اةج حا  خ الب نا ج 

 مكتب تعليم شرق جدة ه11-2-1441 2 - منسقات اإلعالم هيفاء الثقفي االعالم التربوي  قواعد إمالئية لخدمة الكتابة اإلعالمية 1

 نوره اليامي االعالم التربوي  كيفية إعداد التقارير الصحفية 2
منسقات االعالم 

 ورئيسات وحدات اإلعالم
 مكتب تعليم جنوب جدة ه1441-5-11 2 -

 مكتب التعليم األهلي

 مركز خدمة مستفيد

 اإلعالم التربوي
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 ثالثاًا
 إداراتًالشؤونًاملدرسية
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 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 
 حىع ذ الت       ر  ب اةج حا  خ الب نا ج 

 األول مركز التدريب التربوي  ه13-3-1441 3 - مشرفات آمنة املعش ي تعليم الراشدين مهارة التفاوض الفعال 1

 

 

 

 ا رحىج العئج ا  ته  ج اةم ا   بج  جاهللا الب نا ج اةم الب نا ج الت   ب   
  حه 

 بايةا 

ب اةج حا  خ 

 الب نا ج 
   ر حىع ذ الت    

 الحمياني علياء تقنيات التعليم استخدام الباركود في التعليم 1
 اتمعلم /رائدة توعية اسالمية 

 رائدة نشاط/وكيلة مدرسة 
 األول مركز التدريب التربوي  ه7-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي

2 
تصميم العروض التقديمية التفاعلية 

emaze 

مهارات البحث ومصادر 

 املعلومات
 األول مركز التدريب التربوي  ه21-2-1441 2 ثانوي  -متوسط-ابتدائي معلمات نوال البشري 

 google sites-ملف اإلنجاز االلكتروني 3
مهارات البحث ومصادر 

 املعلومات
 9 م.ت.ق/ ه7-4-1441 2 ثانوي  -متوسط -ابتدائي أمينة مصادر تعلم أريج بناني

 إدارة شؤون المعلمين )القسم النسائي(

 المدرسية تإدارة التجهيزا
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 متًحبمدًاهلل
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