












المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

القيادة المدرسية في1
مرحلة الطفولة المبكرة

منال علي محمدالطفولة المبكرة
العيدروس

مركز التدريب01-06-1441- قائدة مدرسة
التربوي ا��ول

إدارة رياض
ا��طفال- بنات

إدارة رياض
ا��طفال- بنات

مهارات متقدمة في2
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

فاطمة بخيت مبروك
العوفي

- معلمة (ث) - معلمة
(م) - معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-06-02
برابغ

مكتب التعليم
برابغ

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته3
استراتيجييات تدريسه

مركز التدريب03-06-1441- م��فة تربويةوفاء صالح أحمد عسكولالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته4
استراتيجييات تدريسه

مركز التدريب03-06-1441- م��فة تربويةوفاء صالح أحمد عسكولالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته5
استراتيجييات تدريسه

مركز التدريب03-06-1441- م��فة تربويةرشا عزت حسين أحمدالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

مهارات متقدمة في6
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

زينب عبد الرحيم علي
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م) - معلمة (ب)

مكتب التعليما��بتدائية 1441-06-04١٦٥
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية7
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

مركز التدريب09-06-1441- م��فة تربويةرشا عزت حسين أحمدالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

التعلم با��ستقصاء خ��ل8
مرحلة الطفولة المبكرة

- وكيلة مدرسة/مساعدةبندري حسين طه صابرالطفولة المبكرة
- قائدة مدرسة - معلمة

(روضه)

مركز التدريب1441-06-09
التربوي ا��ول

إدارة رياض
ا��طفال- بنات

إدارة رياض
ا��طفال- بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

ا��سئلة الصفية9
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

مركز التدريب09-06-1441- م��فة تربويةوفاء صالح أحمد عسكولالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير10
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

عنبرة غيث مفرج ذوي
فرج هللا

المتوسطة09-06-1441- معلمة (م)
الثانية برابغ

مكتب التعليم
برابغ

مكتب التعليم
برابغ

ا��سئلة الصفية11
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

أمل عبدالكريم ترديالطفولة المبكرة
البخاري

مكتب التعليم11f24-06-1441- معلمة (ب)
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته12
استراتيجييات تدريسه

غادة سعيد محمدالطفولة المبكرة
الحزنوي

مكتب التعليممدارس الفنار16-06-1441- معلمة (ب)
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير13
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

فوزية أحمد محمد
الصعيدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-16
التربوي بخليص

مكتب التعليم
بخليص- بنات

مكتب التعليم
بخليص- بنات

التعلم با��ستقصاء خ��ل14
مرحلة الطفولة المبكرة

زينب أحمد محمد بنالطفولة المبكرة
حفيظ

- وكيلة مدرسة/مساعدة
- قائدة مدرسة - معلمة

(روضه)

إدارة رياضمكتب ��ق1441-06-16
ا��طفال- بنات

إدارة رياض
ا��طفال- بنات

تنمية مهارات التفكير15
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-16
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الفهم القرائي مستوياته16
استراتيجييات تدريسه

نور حضيض محمدالطفولة المبكرة
العوي��

مركز التدريب17-06-1441- معلمة (ب)
الثاني

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

الرح��ت المعرفية عبر17
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

حنان عبد الكريم عبد
العزيز الخياط

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

إدارة الفصول18
ا��فتراضية

م��وع بوابة
المستقبل

- معلمة (ث) - معلمةهيا فواز محمد السبيعي
(م)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تصميم الوسائط19
التعليمية المتعددة

م��وع بوابة
المستقبل

نورالهدى يوسف محمد
الدرويش

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الفهم القرائي مستوياته20
استراتيجييات تدريسه

نج��ء عمر سالمالطفولة المبكرة
با��يح,نائله بركه عبدهللا

الزنبقي

مكتب التعليمقاعه 171-06-1441- معلمة (ب)
برابغ

مكتب التعليم
برابغ

الفهم القرائي مستوياته21
استراتيجييات تدريسه

شيخة محمد سعيد آلالطفولة المبكرة
عمر

مدرسة التقوى17-06-1441- معلمة (ب)
الشاملة

مكتب التعليم
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير22
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

رفعة عبدهللا جمعان
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الفهم القرائي مستوياته23
استراتيجييات تدريسه

نور حضيض محمدالطفولة المبكرة
العوي��

مركز التدريب17-06-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية24
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

رحمه عبدهللا عبدالطفولة المبكرة
الرحمن القر��,حليمة
صالح سبتي الغامدي

ب/ عبدالملك18-06-1441- معلمة (ب)
بن مروان

مكتب التعليم
وسط جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

ا��سئلة الصفية25
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

امينه محمد سنو��الطفولة المبكرة
ابوجبل

ب / منارات18-06-1441- معلمة (ب)
جدة

مكتب التعليم
وسط جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية26
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

سناء يحي محمد عبدالطفولة المبكرة
الغفور

مركز التدريب18-06-1441- معلمة (ب)
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
وسط جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تجويد إدارة الصف في27
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

جوهرة صالح فوزان
الصحفي

- معلمة (ث) - معلمة
(م) - معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-18
التربوي بخليص

مكتب التعليم
بخليص- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية28
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

زهره جمهور عليالطفولة المبكرة
الشمراني

مركز التدريب18-06-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير29
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-22
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

ا��سئلة الصفية30
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

عزيزة نا�� صويلحالطفولة المبكرة
الدلبحي

مركز التدريب23-06-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته31
استراتيجييات تدريسه

مركز التدريب23-06-1441- معلمة (ب)رشا عزت حسين أحمدالطفولة المبكرة
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته32
استراتيجييات تدريسه

مركز التدريب23-06-1441- معلمة (ب)وفاء صالح أحمد عسكولالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

مهارات متقدمة في33
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

عواطف سعيد محمد
القرني,صالحة سعد

محمد آل مفرح

- معلمة (ث) - معلمة
(م) - معلمة (ب)

مكتب التعليمم 1441-06-238
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير34
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

ن��ين محمد سعد
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-23
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

إدارة الفصول35
ا��فتراضية

م��وع بوابة
المستقبل

- معلمة (ث) - معلمةهيا فواز محمد السبيعي
(م)

مركز التدريب1441-06-23
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الفهم القرائي مستوياته36
استراتيجييات تدريسه

نوال سعيد محمدالطفولة المبكرة
الغامدي

إدارة ا����افب/24121-06-1441- معلمة (ب)
التربوي- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته37
استراتيجييات تدريسه

حنان فاضل محمدالطفولة المبكرة
القرني

مكتب التعليمبتق24١٧-06-1441- معلمة (ب)
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته38
استراتيجييات تدريسه

حنان فاضل محمدالطفولة المبكرة
القرني

مكتب التعليمبتق 24١٧-06-1441- معلمة (ب)
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تجويد إدارة الصف في39
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

- معلمة (ث) - معلمةأمل محمد فهد السبيعي
(م) - معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-06-24
رابغ

مكتب التعليم
برابغ

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

التعلم با��ستقصاء خ��ل40
مرحلة الطفولة المبكرة

رائدة مهيوب محمدالطفولة المبكرة
الهذلي

- وكيلة مدرسة/مساعدة
- قائدة مدرسة - معلمة

(روضه)

إدارة رياضالبساط ا��خ��1441-06-24
ا��طفال- بنات

إدارة رياض
ا��طفال- بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

الفهم القرائي مستوياته41
استراتيجييات تدريسه

فوزية صالح أحمدالطفولة المبكرة
الغامدي

مكتب التعليممدرسة24-06-1441- معلمة (ب)
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الرح��ت المعرفية عبر42
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

حنان عبد الكريم عبد
العزيز الخياط

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-24
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تصميم الوسائط43
التعليمية المتعددة

م��وع بوابة
المستقبل

نورالهدى يوسف محمد
الدرويش

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-24
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تنمية مهارات التفكير44
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

رفعة عبدهللا جمعان
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-24
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تجويد إدارة الصف في45
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

- معلمة (ث) - معلمةأمل محمد فهد السبيعي
(م) - معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-06-24
رابغ

مكتب التعليم
برابغ

مكتب التعليم
برابغ

تجويد إدارة الصف في46
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

- معلمة (ث) - معلمةهدى علي سعد الحربي
(م) - معلمة (ب)

مكتب التعليمب 1441-06-25١٦٥
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية47
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

فاطمة صالح حامدالطفولة المبكرة
الغامدي

مكتب التعليممدرسة25-06-1441- معلمة (ب)
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية48
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

ابتسام محمد ف��جالطفولة المبكرة
ال��يف

مكتب التعليممدرسة الفلك29-06-1441- معلمة (ب)
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تنمية مهارات التفكير49
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

فوزية أحمد محمد
الصعيدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-06-30
التربوي بخليص

مكتب التعليم
بخليص- بنات

مكتب التعليم
بخليص- بنات

ا��سئلة الصفية50
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

مكتب التعليمب/01213-07-1441- معلمة (ب)نج��ء أحمد محمد بايزيدالطفولة المبكرة
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته51
استراتيجييات تدريسه

ر�� صالح عبدالرزاقالطفولة المبكرة
الغامدي

مركز التدريب01-07-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

مكتب التعليم
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته52
استراتيجييات تدريسه

مكتب التعليمب0191-07-1441- معلمة (ب)لولو محمد عبدهللا باشنمالطفولة المبكرة
وسط جدة-

بنات

مكتب التعليم
وسط جدة- بنات

تنمية مهارات التفكير53
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

ن��ين محمد سعد
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تنمية مهارات التفكير54
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

إدارة الفصول55
ا��فتراضية

م��وع بوابة
المستقبل

- معلمة (ث) - معلمةهيا فواز محمد السبيعي
(م)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تنمية مهارات التفكير56
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

رفعة عبدهللا جمعان
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تضمين قيم المواطنة57
الرقمية في التعليم

م��وع بوابة
المستقبل

آمال إبراهيم نصار
ا��حمدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر58
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

أمية مصطفى محمد
راجخان

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

مهارات متقدمة في59
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

هدى ظافر محمد
الشهري

- معلمة (ث) - معلمة
(م) - معلمة (ب)

المتوسطة1441-07-02
التاسعة لتحفيظ

القرآن الكريم

مكتب التعليم
وسط جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

مهارات متقدمة في60
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

هدى ظافر محمد
الشهري,فيروز علي

محمد الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م) - معلمة (ب)

مكتب التعليمم/تق1441-07-029
وسط جدة-

بنات

مكتب التعليم
وسط جدة- بنات

الفهم القرائي مستوياته61
استراتيجييات تدريسه

حصة مشعل فالحالطفولة المبكرة
السلمي

مكتب التعليمب 0716-07-1441- معلمة (ب)
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير62
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

عنبرة غيث مفرج ذوي
فرج هللا

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-07
التربوي برابغ

مكتب التعليم
برابغ

مكتب التعليم
برابغ
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تنمية مهارات التفكير63
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

ن��ين محمد سعد
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-07
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تنمية مهارات التفكير64
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

فوزية أحمد محمد
الصعيدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-07
التربوي بخليص

مكتب التعليم
بخليص- بنات

مكتب التعليم
بخليص- بنات

إدارة الفصول65
ا��فتراضية

م��وع بوابة
المستقبل

- معلمة (ث) - معلمةهيا فواز محمد السبيعي
(م)

مركز التدريب1441-07-07
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الفهم القرائي مستوياته66
استراتيجييات تدريسه

فاطمة أحمد عبدهللا آلالطفولة المبكرة
علي

مركز التدريب08-07-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته67
استراتيجييات تدريسه

إلهام محمد إسماعيلالطفولة المبكرة
قاسم,أح��م عطية محمد

الصحفي

- معلمة (ب) - رائدة
نشاط - مرشدة ط��بية -
وكيلة مدرسة/مساعدة -

قائدة مدرسة - معلمة
(روضه)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي بخليص

مكتب التعليم
بخليص- بنات

مكتب التعليم
بخليص- بنات

تنمية مهارات التفكير68
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر69
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

حنان عبد الكريم عبد
العزيز الخياط

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

tadreeb-jeddah.com لمعرفة عدد المقاعد المخصصة والتسجيل في البرامج التدريبية عبر بوابة المنجز ا��لكتروني



المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تنمية مهارات التفكير70
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

رفعة عبدهللا جمعان
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تضمين قيم المواطنة71
الرقمية في التعليم

م��وع بوابة
المستقبل

آمال إبراهيم نصار
ا��حمدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر72
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

أمية مصطفى محمد
راجخان

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

ا��سئلة الصفية73
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

فوزية سعيد محمودالطفولة المبكرة
الحيدري

مكتب التعليما��بتدائية / 0890-07-1441- معلمة (ب)
وسط جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية74
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

مكتب التعليمب 09٧٥-07-1441- معلمة (ب)مها سعيد راشد الزهرانيالطفولة المبكرة
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

ا��سئلة الصفية75
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

صالحة حسن محمدالطفولة المبكرة
العمري

مركز التدريب09-07-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته76
استراتيجييات تدريسه

مركز التدريب14-07-1441- معلمة (ب)رشا عزت حسين أحمدالطفولة المبكرة
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الفهم القرائي مستوياته77
استراتيجييات تدريسه

مركز التدريب14-07-1441- معلمة (ب)وفاء صالح أحمد عسكولالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تنمية مهارات التفكير78
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

عنبرة غيث مفرج ذوي
فرج هللا

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-14
التربوي برابغ

مكتب التعليم
برابغ

مكتب التعليم
برابغ

تنمية مهارات التفكير79
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

فوزية أحمد محمد
الصعيدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-14
التربوي بخليص

مكتب التعليم
بخليص- بنات

مكتب التعليم
بخليص- بنات

تنمية مهارات التفكير80
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

ن��ين محمد سعد
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-14
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

التعلم با��ستقصاء خ��ل81
مرحلة الطفولة المبكرة

فوزية عبدهللا سالمالطفولة المبكرة
باوزير

- وكيلة مدرسة/مساعدة
- قائدة مدرسة - معلمة

(روضه)

مركز التدريب1441-07-14
ا��ول

إدارة رياض
ا��طفال- بنات

إدارة رياض
ا��طفال- بنات

الفهم القرائي مستوياته82
استراتيجييات تدريسه

نجاة سليمان دخيل هللالطفولة المبكرة
ابوحريب

ا��بتدائيةا��ولى15-07-1441- معلمة (ب)
تحفيظ القران

مكتب التعليم
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير83
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-15
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر84
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

حنان عبد الكريم عبد
العزيز الخياط

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-15
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تضمين قيم المواطنة85
الرقمية في التعليم

م��وع بوابة
المستقبل

آمال إبراهيم نصار
ا��حمدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-15
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر86
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

أمية مصطفى محمد
راجخان

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-15
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الفهم القرائي مستوياته87
استراتيجييات تدريسه

فوزية صالح أحمدالطفولة المبكرة
الغامدي

مركز التدريب15-07-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير88
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

رفعة عبدهللا جمعان
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-15
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تنمية مهارات التفكير89
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

ن��ين محمد سعد
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-21
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

ا��سئلة الصفية90
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

إلهام محمد إسماعيلالطفولة المبكرة
قاسم,أح��م عطية محمد

الصحفي

- معلمة (ب) - رائدة
نشاط - مرشدة ط��بية -
وكيلة مدرسة/مساعدة -

قائدة مدرسة - معلمة
(روضه)

مركز التدريب1441-07-22
التربوي بخليص

مكتب التعليم
بخليص- بنات

مكتب التعليم
بخليص- بنات

تنمية مهارات التفكير91
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-22
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

الرح��ت المعرفية عبر92
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

حنان عبد الكريم عبد
العزيز الخياط

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-22
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر93
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

أمية مصطفى محمد
راجخان

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-22
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تنمية مهارات التفكير94
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

رفعة عبدهللا جمعان
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-22
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

ا��سئلة الصفية95
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

سارة محمد سعيدالطفولة المبكرة
الغامدي

مكتب التعليمب23١-07-1441- معلمة (ب)
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

الرح��ت المعرفية عبر96
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

أمية مصطفى محمد
راجخان

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-07-29
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

ا��سئلة الصفية97
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

مركز التدريب06-08-1441- معلمة (ب)فايزة سلمان فايز الجهنيالطفولة المبكرة
التربوي ا��ول

مكتب التعليم
شمال جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

إدارة الفصول98
ا��فتراضية

م��وع بوابة
المستقبل

- معلمة (ث) - معلمةهيا فواز محمد السبيعي
(م)

مركز التدريب1441-08-06
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تنمية مهارات التفكير99
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

ن��ين محمد سعد
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-06
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر100
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

أمية مصطفى محمد
راجخان

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-07
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

ا��سئلة الصفية101
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

مشاعل علي محمدالطفولة المبكرة
الشهري

مكتب التعليمب 0758-08-1441- معلمة (ب)
وسط جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير102
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-07
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الرح��ت المعرفية عبر103
الويب

م��وع بوابة
المستقبل

حنان عبد الكريم عبد
العزيز الخياط

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-07
التربوي الثاني

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

الفهم القرائي مستوياته104
استراتيجييات تدريسه

أمنة عبدالرزاق عثمانالطفولة المبكرة
السيد

مكتب التعليمب07٥٣-08-1441- معلمة (ب)
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تضمين قيم المواطنة105
الرقمية في التعليم

م��وع بوابة
المستقبل

آمال إبراهيم نصار
ا��حمدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-07
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تجويد إدارة الصف في106
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

عواطف سعيد محمد
القرني,غيثة عوض نا��

القرني

- معلمة (ث) - معلمة
(م) - معلمة (ب)

مكتب التعليمب1441-08-08١٩٣
جنوب جدة-

بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

تنمية مهارات التفكير107
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

ن��ين محمد سعد
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-13
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تنمية مهارات التفكير108
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-13
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

ا��سئلة الصفية109
منطلقات علمية

ومهارات تطبيقية

مركز التدريب13-08-1441- معلمة (ب)رشا عزت حسين أحمدالطفولة المبكرة
التربوي الثاني

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

إدارة الفصول110
ا��فتراضية

م��وع بوابة
المستقبل

- معلمة (ث) - معلمةهيا فواز محمد السبيعي
(م)

مركز التدريب1441-08-13
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تضمين قيم المواطنة111
الرقمية في التعليم

م��وع بوابة
المستقبل

آمال إبراهيم نصار
ا��حمدي

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-14
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات

تنمية مهارات التفكير112
الناقد في بيئات التعلم

الرقمي

م��وع بوابة
المستقبل

د. فاطمة عبد هللا فتح
الدين صديق

- معلمة (ث) - معلمة
(م)

مركز التدريب1441-08-14
التربوي ا��ول

إدارة التدريب
وا��بتعاث -

بنات

إدارة التدريب
وا��بتعاث - بنات
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المشاريع الوزارية

#
اسم البرنامج

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالالتدريبيى
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب
جهة عمل
الجهة المنفذةالمدربة

تجويد إدارة الصف في113
تدريس القران الكريم

تطوير تدريس
القران الكريم

- معلمة (ث) - معلمةأمنة عمير صالح القرني
(م) - معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-08-15
��ق جدة

للبنات

مكتب التعليم
��ق جدة- بنات

إدارة ا����اف
التربوي- بنات

التقويم من أجل التعلم114
في مرحلة الطفولة

المبكرة

غادة علي حسينالطفولة المبكرة
الشواف

- م��فة تربوية - قائدة
مدرسة

مركز التدريب1441-08-19
التربوي ا��ول

إدارة رياض
ا��طفال- بنات

إدارة رياض
ا��طفال- بنات
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

فنيات دراسة حالة في ا��رشاد النف��1
وا��جتماعي

د. فاطمة عبد هللا فتح الدينالتوجيه وا��رشاد
صديق

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
مرشدة ط��بية

مركز التدريب1441-06-02
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رفعة عبدهللا جمعان الغامديتعليم الراشدينفن التدريس ا��بداعي2
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-06-03
التربوي الثاني

ن��ين محمد سعدالتقويم وا��ختباراتا��تجاهات الحديثة في التقويم الصفي3
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

الكفايات التعليمية لمعلمة اللغة4
العربية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيا فواز محمد السبيعياللغة العربية
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

مركز التدريب03-06-1441- معلمة (ث)آمال إبراهيم نصار ا��حمديالعلوم ال��عيةالخ��صة في علم الفرائض والمواريث5
التربوي ا��ول

- معلمة (تعليم كبار) -أمية مصطفى محمد راجخانمناهج وطرق تدريستصميم وبناء ا��سئلة الصفية6
معلمة (ث) - معلمة (م) -

معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

مركز التدريب03-06-1441- معلمة (ث)آمال إبراهيم نصار ا��حمديالعلوم ال��عيةالخ��صة في علم الفرائض والمواريث7
التربوي ا��ول

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتجويد ا��داء عبر ملف ا��نجاز8
التعليم

نورالهدى يوسف محمد
الدرويش

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب) - مرشدة ط��بية

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فتحيه عبدهللا علي الشهريتعليم الراشدينتدريس القيم في القرن 921
معلمة (ب) - أمينة مصادر

تعلم - رائدة نشاط - مرشدة
ط��بية

مركز التدريب1441-06-04
التربوي ا��ول
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

مركز التدريب08-06-1441- رائدة نشاطفتحية يحيى خ�� الزهرانياللغة العربيةفن كتابة المقال10
التربوي ا��ول

ن��ين محمد سعدالتقويم وا��ختباراتا��تجاهات الحديثة في التقويم الصفي11
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
م��فة تربوية

مركز التدريب1441-06-09
التربوي ا��ول

منيره بنت إبراهيم بن حسنالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل12
الب��ي

مركز التدريب09-06-1441- وكيلة مدرسة/مساعدة
التربوي الثاني

حنان عبد الكريم عبد العزيزمناهج وطرق تدريسالسقا��ت التعليمية13
الخياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-06-09
التربوي الثاني

الكفايات التعليمية لمعلمة اللغة14
العربية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيا فواز محمد السبيعياللغة العربية
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-09
التربوي ا��ول

فنيات دراسة حالة في ا��رشاد النف��15
وا��جتماعي

د. فاطمة عبد هللا فتح الدينالتوجيه وا��رشاد
صديق

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
مرشدة ط��بية

مركز التدريب1441-06-09
التربوي الثاني

- معلمة (ب) - م��فةرفعة عبدهللا جمعان الغامديالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد16
تربوية

مركز التدريب1441-06-10
التربوي الثاني

مركز التدريب10-06-1441- معلمة (ث)آمال إبراهيم نصار ا��حمديالعلوم ال��عيةالخ��صة في علم الفرائض والمواريث17
التربوي ا��ول

- معلمة (تعليم كبار) -أمية مصطفى محمد راجخانمناهج وطرق تدريستصميم وبناء ا��سئلة الصفية18
معلمة (ث) - معلمة (م) -

معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-10
التربوي ا��ول

- وكيلة مدرسة/مساعدة -د. سعاد محمود محمد ناظرالقيادة وا��دارةالقيادة التحويلية19
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-10
التربوي ا��ول
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

حنان عبد الكريم عبد العزيزمناهج وطرق تدريسالسقا��ت التعليمية20
الخياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-06-11
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فتحيه عبدهللا علي الشهريتعليم الراشدينتدريس القيم في القرن 2121
معلمة (ب) - مرشدة ط��بية

مركز التدريب1441-06-11
التربوي ا��ول

ن��ين محمد سعدالتربية الفنيةتقنيات الخزف22
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
م��فة تربوية

مركز التدريب1441-06-15
التربوي ا��ول

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 232
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -د. سعاد محمود محمد ناظر
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-15
التربوي الثاني

منيره بنت إبراهيم بن حسنالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل24
الب��ي

مركز التدريب16-06-1441- وكيلة مدرسة/مساعدة
التربوي ا��ول

ن��ين محمد سعدالتقويم وا��ختباراتا��تجاهات الحديثة في التقويم الصفي25
القحطاني

- معلمة (ب) - م��فة
تربوية

مركز التدريب1441-06-17
التربوي الثاني

مركز التدريب17-06-1441- معلمة (ث)آمال إبراهيم نصار ا��حمديالعلوم ال��عيةالخ��صة في علم الفرائض والمواريث26
التربوي الثاني

- معلمة (تعليم كبار) -أمية مصطفى محمد راجخانمناهج وطرق تدريستصميم وبناء ا��سئلة الصفية27
معلمة (ث) - معلمة (م) -

معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي الثاني

(جودة التغيير ) في ضوء رؤية المملكة28
2030

- وكيلة مدرسة/مساعدة -ناقية سالم حسين الهتانيتعليم الراشدين
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-17
التربوي ا��ول

التعليم ا��لكتروني وتقنياتالمعلم الرقمي29
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -د. سعاد محمود محمد ناظر
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-22
التربوي ا��ول
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

منيره بنت إبراهيم بن حسنالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل30
الب��ي

مركز التدريب23-06-1441- وكيلة مدرسة/مساعدة
التربوي ا��ول

مركز التدريب24-06-1441- معلمة (ث)آمال إبراهيم نصار ا��حمديالعلوم ال��عيةالخ��صة في علم الفرائض والمواريث31
التربوي الثاني

مهارات البحث العلمي وآلية تدريسه32
وتقيمه

مهارات البحث ومصادر
المعلومات

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رومان محمد انديجاني
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-24
التربوي ا��ول

- م��فة تربوية - وكيلةد. سعاد محمود محمد ناظرالقيادة وا��دارةالقيادة التحويلية33
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-06-24
التربوي الثاني

- معلمة (تعليم كبار) -أمية مصطفى محمد راجخانمناهج وطرق تدريستصميم وبناء ا��سئلة الصفية34
معلمة (ث) - معلمة (م) -

معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-24
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فتحية يحيى خ�� الزهرانياللغة العربيةفن كتابة المقال35
معلمة (ب) - رائدة نشاط -

م��فة تربوية

مركز التدريب1441-06-24
التربوي الثاني

(جودة التغيير ) في ضوء رؤية المملكة36
2030

- وكيلة مدرسة/مساعدة -ناقية سالم حسين الهتانيتعليم الراشدين
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-24
التربوي ا��ول

منيره بنت إبراهيم بن حسنالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل37
الب��ي

مركز التدريب01-07-1441- قائدة مدرسة
التربوي الثاني

38Strategies for developing fluencyحنان عبد الكريم عبد العزيزاللغة ا��نجليزية
الخياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي الثاني
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- م��فة تربوية - وكيلةد. سعاد محمود محمد ناظرالقيادة وا��دارةالقيادة التحويلية39
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فتحيه عبدهللا علي الشهريتعليم الراشدينتدريس القيم في القرن 4021
معلمة (ب) - أمينة مصادر

تعلم - رائدة نشاط - مرشدة
ط��بية

مركز التدريب1441-07-02
التربوي ا��ول

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 411
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -فتحيه عبدهللا علي الشهري
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

- م��فة تربوية - وكيلةد. سعاد محمود محمد ناظرالقيادة وا��دارةإدارة المعرفة42
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رومان محمد انديجانيالتوجيه وا��رشاداسس التوجيه وا��رشاد النف��43
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 442
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -ناقية سالم حسين الهتاني
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 451
المدرسية

منيره بنت إبراهيم بن حسن
الب��ي

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-14
التربوي ا��ول

فنيات دراسة حالة في ا��رشاد النف��46
وا��جتماعي

د. فاطمة عبد هللا فتح الدينالتوجيه وا��رشاد
صديق

مركز التدريب14-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
التربوي ا��ول

الكفايات التعليمية لمعلمة اللغة47
العربية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيا فواز محمد السبيعياللغة العربية
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-15
التربوي الثاني
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتجويد ا��داء عبر ملف ا��نجاز48
التعليم

نورالهدى يوسف محمد
الدرويش

مركز التدريب15-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
التربوي الثاني

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 491
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -فتحيه عبدهللا علي الشهري
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-15
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيا فواز محمد السبيعيالجودة والتميزكايزن وأدوات التحسين المستمر50
معلمة (ب) - رائدة نشاط -

مرشدة ط��بية - وكيلة
مدرسة/مساعدة

مركز التدريب1441-07-21
التربوي الثاني

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 511
المدرسية

منيره بنت إبراهيم بن حسن
الب��ي

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-22
التربوي ا��ول

تصميم وبناء ا��لعاب التربوية52
والتعليمية

نورالهدى يوسف محمدمناهج وطرق تدريس
الدرويش

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-22
التربوي الثاني

تحسين الممارسات الصفية في ضوء53
وظائف اللغة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فتحية يحيى خ�� الزهرانياللغة العربية
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-07-22
التربوي الثاني

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 542
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -ناقية سالم حسين الهتاني
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-22
التربوي ا��ول

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 551
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -فتحيه عبدهللا علي الشهري
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-22
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رومان محمد انديجانيالتوجيه وا��رشاداسس التوجيه وا��رشاد النف��56
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-22
التربوي ا��ول

- معلمة (ب) - م��فةرفعة عبدهللا جمعان الغامديالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد57
تربوية

مركز التدريب1441-07-27
التربوي ا��ول
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

منيره بنت إبراهيم بن حسنالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل58
الب��ي

مركز التدريب29-07-1441- وكيلة مدرسة/مساعدة
التربوي الثاني

حنان عبد الكريم عبد العزيزمناهج وطرق تدريسالسقا��ت التعليمية59
الخياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-08-01
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رفعة عبدهللا جمعان الغامديتعليم الراشدينفن التدريس ا��بداعي60
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-08-07
التربوي الثاني

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 611
المدرسية

منيره بنت إبراهيم بن حسن
الب��ي

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-07
التربوي الثاني

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 622
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -ناقية سالم حسين الهتاني
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-07
التربوي ا��ول

- وكيلة مدرسة/مساعدة -فتحيه عبدهللا علي الشهريتعليم الراشدينفن إدارة ا��جتماعات63
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-07
التربوي ا��ول

تحسين الممارسات الصفية في ضوء64
وظائف اللغة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فتحية يحيى خ�� الزهرانياللغة العربية
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-08-13
التربوي الثاني

- وكيلة مدرسة/مساعدة -فتحيه عبدهللا علي الشهريتعليم الراشدينفن إدارة ا��جتماعات65
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-14
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رفعة عبدهللا جمعان الغامديتعليم الراشدينفن التدريس ا��بداعي66
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-08-14
التربوي الثاني

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 671
المدرسية

منيره بنت إبراهيم بن حسن
الب��ي

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-14
التربوي الثاني

68Strategies for developing fluencyحنان عبد الكريم عبد العزيزاللغة ا��نجليزية
الخياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-14
التربوي الثاني
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 692
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -د. سعاد محمود محمد ناظر
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-14
التربوي ا��ول

(جودة التغيير ) في ضوء رؤية المملكة70
2030

- وكيلة مدرسة/مساعدة -ناقية سالم حسين الهتانيتعليم الراشدين
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-14
التربوي ا��ول

ن��ين محمد سعدالتقويم وا��ختباراتا��تجاهات الحديثة في التقويم الصفي71
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
م��فة تربوية

مركز التدريب1441-08-20
التربوي الثاني

فنيات دراسة حالة في ا��رشاد النف��72
وا��جتماعي

د. فاطمة عبد هللا فتح الدينالتوجيه وا��رشاد
صديق

مركز التدريب20-08-1441- معلمة (م) - مرشدة ط��بية
التربوي الثاني

الكفايات التعليمية لمعلمة اللغة73
العربية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيا فواز محمد السبيعياللغة العربية
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-20
التربوي الثاني

مهارات البحث العلمي وآلية تدريسه74
وتقيمه

مهارات البحث ومصادر
المعلومات

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رومان محمد انديجاني
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-21
التربوي ا��ول

- معلمة (تعليم كبار) -رفعة عبدهللا جمعان الغامديتعليم الراشدينفن التدريس ا��بداعي75
معلمة (ث) - معلمة (م) -

معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-08-21
التربوي ا��ول

منيره بنت إبراهيم بن حسنالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل76
الب��ي

مركز التدريب21-08-1441- قائدة مدرسة
التربوي ا��ول

77Strategies for developing fluencyحنان عبد الكريم عبد العزيزاللغة ا��نجليزية
الخياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-21
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -آمال إبراهيم نصار ا��حمديتعليم الراشدينبناء المبادارات78
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-21
التربوي الثاني
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتجويد ا��داء عبر ملف ا��نجاز79
التعليم

نورالهدى يوسف محمد
الدرويش

مركز التدريب21-08-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

- م��فة تربوية - وكيلةد. سعاد محمود محمد ناظرالقيادة وا��دارةإدارة المعرفة80
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-08-21
التربوي الثاني

- مديرة إدارة/مكتب - وكيلةأمية مصطفى محمد راجخانالقيادة وا��دارةإدارة المعرفة81
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-08-21
التربوي الثاني

- معلمة (تعليم كبار) -رفعة عبدهللا جمعان الغامديتعليم الراشدينفن التدريس ا��بداعي82
معلمة (ث) - معلمة (م) -

معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-08-26
التربوي ا��ول

ن��ين محمد سعدالتربية الفنيةتقنيات الخزف83
القحطاني

مركز التدريب26-08-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
التربوي ا��ول

منيره بنت إبراهيم بن حسنالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل84
الب��ي

مركز التدريب27-08-1441- م��فة تربوية
التربوي ا��ول

فنيات دراسة حالة في ا��رشاد النف��85
وا��جتماعي

د. فاطمة عبد هللا فتح الدينالتوجيه وا��رشاد
صديق

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
مرشدة ط��بية

مركز التدريب1441-08-27
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيا فواز محمد السبيعيالجودة والتميزكايزن وأدوات التحسين المستمر86
معلمة (ب) - رائدة نشاط -

مرشدة ط��بية - وكيلة
مدرسة/مساعدة

مركز التدريب1441-08-27
التربوي الثاني
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إدارة التدريب واالبتعاث - بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -آمال إبراهيم نصار ا��حمديتعليم الراشدينبناء المبادارات87
معلمة (ب) - م��فة تربوية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-27
التربوي الثاني

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتجويد ا��داء عبر ملف ا��نجاز88
التعليم

نورالهدى يوسف محمد
الدرويش

- م��فة تربوية - وكيلة
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-08-27
التربوي الثاني

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 892
المدرسية

- وكيلة مدرسة/مساعدة -د. سعاد محمود محمد ناظر
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-08-27
التربوي الثاني

ن��ين محمد سعدالتقويم وا��ختباراتا��تجاهات الحديثة في التقويم الصفي90
القحطاني

مركز التدريب28-08-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

91Strategies for developing fluencyحنان عبد الكريم عبد العزيزاللغة ا��نجليزية
الخياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-28
التربوي ا��ول

- م��فة تربوية - وكيلةد. سعاد محمود محمد ناظرالقيادة وا��دارةالقيادة التحويلية92
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-09-05
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رفعة عبدهللا جمعان الغامديتعليم الراشدينفن التدريس ا��بداعي93
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-09-05
التربوي الثاني

- معلمة (تعليم كبار) -رفعة عبدهللا جمعان الغامديتعليم الراشدينفن التدريس ا��بداعي94
معلمة (ث) - معلمة (م) -

معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-09-11
التربوي ا��ول
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

سلمى عبود محمدالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم1
بايزيد,فائزة عبدهللا يحي خان

مكتب تعليم28-05-1441- معلمة (ب)
شمال

العنود عبدالعزيز محمد نورالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم2
التركي,هاله عطية هللا مبارك

الجحدلي

مكتب تعليم28-05-1441- معلمة (ب)
شمال جدة بنات

زهور محمد سليمانالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم3
الجهني,عفاف سعيد محمد

المصموم

مركز الموهوبات28-05-1441- معلمة (ب)

ليلى أحمد محمدالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم4
الغامدي,نهاية عبدالرحمن

عايش ابوشه��

ب / 28136-05-1441- معلمة (م)

عفاف سعيد محمدالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم5
المصموم,فائزة عبدهللا يحي

خان

مكتب التعليم01-06-1441- معلمة (م)
شمال جدة

مكتب تعليم01-06-1441- معلمة (م)سلمى عبود محمد بايزيدالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم6
شمال

مهارات البحث العلمي وآلية تدريسه7
وتقيمه

مهارات البحث ومصادر
المعلومات

مايسة صالح يسلم
كنيد,ابتسام عبدهللا علي

الغامدي,نجوى علي محمد
المصوري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-06-02
شمال جدة بنات -

قاعة نيوم

اريج محمد عبد الرحمنالقيادة وا��دارةملتقى الشؤون المدرسية8
باصبرين

مدرسة الفلك04-06-1441- قائدة مدرسة
المنير
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

رقية صالح شارخ الشارخ,عزهالعلوم ال��عيةالقاعدة النورانية9
أحمد محمد الغامدي

ب تق/047-06-1441- معلمة (ب)

- معلمة (ث) - معلمة (م) -باسمة محمد اسماعيل ��ورالعلوم ال��عيةمهارات متقدمة في تصحيح الت��وة10
معلمة (ب)

مدارس ا��بداع1441-06-04

آمنة قاسم يحيالتربية ا����يةفن تصنيع الشوك��تة11
حميده,ابتسام عبد الرحيم

عبد الوهاب قطب

ث 0465-06-1441- م��فة تربوية

رقية صالح شارخمناهج وطرق تدريسسير الحصة النشطة12
الشارخ,نوره محمد عبدهللا

الشهري

ب/0545-06-1441- معلمة (ب)

13Critical Readingمعلمة (ث) - معلمة (م) -نجوى علي محمد المصورياللغة ا��نجليزية -
معلمة (ب)

قاعة نيوم-مكتب1441-06-08
الشمال

علم التوحيد لمعلمات المرحلة14
ا��بتدائية

هند عثمان فرحهالعلوم ال��عية
الغامدي,منيرة سليمان علي

ا��سود

قاعة مسك08-06-1441- معلمة (ب)

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتفعيل أيقونات بوابة المستقبل15
التعليم

صبحه حسين عبدهللا حسين
الزهراني

مركز التدريب08-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
التربوي ا��ول

مايسة صالح يسلمالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي16
كنيد,أماني حاتم بكر غيث

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب 1441-06-09200

عمليات الفهم القرائي في ضوء17
ا��ختبارات الدولية

دولة صالح معيضاللغة العربية
القرني,امل الحسن حسن

الجراري

مركز التدريب10-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
التربوي ا��ول
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيفاء ابراهيم محمد الباديمناهج وطرق تدريسدمج مهارات التفكير في التدريس18
معلمة (ب)

ثانوية الموهوبات1441-06-10

19Bloom Taxanomyمعلمة (ث) - معلمة (م) -عفاف سالم حامد الجهنياللغة ا��نجليزية -
معلمة (ب)

مدرسة ث ال��ح1441-06-10

- معلمة (ث) - معلمة (م) -ابتهال علي محمد الهنديتعليم الراشدينخطوات نحو النجاح20
معلمة (ب)

قاعة مكتب1441-06-11
الشمال

شعيع فاهد فراجالتربية ا����يةالتقويم البديل21
السبيعي,وفاء محمد احمد

الغامدي

الفيصلية ا��هلية11-06-1441- معلمة (ب)

دمج التقنية في تعليم ( ا��له الحاسبة22
( Casio العلمية

زهور محمد سليمانالرياضيات
الجهني,عفاف سعيد محمد

المصموم

دار التوحيد11-06-1441- معلمة (م)

هدى عبدهللا صدقهالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي23
بيلي,هناء يعقوب يوسف نتو

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مشاعل الفوز1441-06-11

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتطبيقات تقنية في التعليم24
التعليم

د.امل محمد حامد
شبلي,نج��ء حمود سماح

الحربي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م/1441-06-1191

دمج التقنية في تعليم ( ا��له الحاسبة25
( Casio العلمية

زهور محمد سليمانالرياضيات
الجهني,عفاف سعيد محمد

المصموم

دار التوحيد12-06-1441- معلمة (ث)
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

مايسة صالح يسلمالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي26
كنيد,سمية احمد سعيد
حجازي,امل احمد محمد

الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

المتوسطة1441-06-15
الثمانون

مركز التدريب15-06-1441- معلمة (روضه)حنان عبدهللا محمد السويلرياض اطفالطفولة آمنة27
التربوي ا��ول

جودة الدراسات ا��جتماعية والمواطنة28
بالتقنيات الحديثة

مريم حسين محمدمناهج وطرق تدريس
البركاتي,نوف فهد عجب

الحربي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-06-16
شمال جدة

29MTV ميساء عبد الرحمن عبداللغة ا��نجليزيةالتفكير المرئي
الغني م��ف

مركز التدريب16-06-1441- معلمة (ث)
التربوي ا��ول

فريدة حسن سعيد عبداللغة العربيةنحو ا��بداع في تدريس الخط وا��م��ء30
الجبار,أح��م محمد نواوي

فلمبان

ب 1663-06-1441- معلمة (ب)

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فاطمة عثمان عبدهللا باوجيهالتربية الخاصةالقاموس ا��شاري للرياضيات31
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي ا��ول

مهارات البحث العلمي وآلية تدريسه32
وتقيمه

مهارات البحث ومصادر
المعلومات

زهراء عبدالرحمن عبدهللا
القرني

مركز التدريب17-06-1441- معلمة (ث)
التربوي ا��ول

امينة يوسف عبد القادر باالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي33
محفوظ,عبير صدقة أحمد

بخاري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب/1441-06-17142
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

دمج مهارات التفكير ا��بداعي في34
التدريس

جوهره جزاء حماد الشيخ,إلهاممناهج وطرق تدريس
عثمان محمد ف��ته

مكتب تعليم18-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
شمال

سليمه هدهود محمدالتقويم وا��ختباراتمهارات التفكير و التحصيل الدرا��35
الصاعدي,هنادي عبدالرحمن

نا��بن ظافر

مدارس الفلك18-06-1441- معلمة (ث)

ميساء عبد الرحمن عبداللغة ا��نجليزيةاستراتيجيات القراءة36
الغني م��ف

مركز التدريب18-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
التربوي ا��ول

مدرسة الفلك18-06-1441- معلمة (ب)ابتسام محمد ف��ج ال��يفالتقويم وا��ختباراتمواصفات اعداد ا��ختبار الجيد37

امل علي عون هللاتعليم الراشديناستراتيجيات التربية ا��يجابية38
السلمي,فاتن محمد احمد

الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ث/1441-06-1951

مكتب تعليم22-06-1441- قائدة مدرسةنوره محمد عبيد المالكيالقيادة وا��دارةتمكين القادة39
الشمال

تحليل محتوى مقرر الدراسات40
ا��جتماعية والمواطنة

اسما يونس نا��ا��جتماعيات
الخزامي,ميمونة درويش عمر

صبغة

مكتب تعليم22-06-1441- معلمة (ب)
الشمال

رقية صالح شارخالتقويم وا��ختباراتتصميم ا��سئلة التفاعلية41
الشارخ,ليلى حمد حسين

حربوش

ب تق/227-06-1441- معلمة (ب)

��اء عبيد ��ور الحربي,إيمانالتربية ا����يةبوصلة التفكير42
محمد نا�� البقمي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

جيل الع�� ا��هلية1441-06-23
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

ابتسام عبدهللا عليالعلوم الطبيعيةالتجارب العملية43
الغامدي,شهرة مبارك نهيد

الصيعري

المستقبل23-06-1441- معلمة (ث)

مايسة صالح يسلمالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي44
كنيد,شاهناز صالح بن صالح

الحرنده,شاديه هدي سمير
المطيري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب 1441-06-2316

التعليم ا��لكتروني وتقنياتا��جهزة اللوحية والتعليم45
التعليم

شعيع فاهد فراج
السبيعي,نجمة عبدهللا مسفر

الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب/1441-06-24207

46comprehensive learningمعلمة (ث) - معلمة (م) -صالحة سعد عطية الغامدياللغة ا��نجليزية -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-24
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هنيدا خالد سعيد قحطانمناهج وطرق تدريسسير الحصة النشطة47
معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-06-25
الشمال

هدى سعيد ذوي هزاع,آمنةمناهج وطرق تدريسالتخطيط للتدريس48
قاسم يحي حميده

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

. ب /1441-06-25136

د.امل محمد حامد شبلي,ثرياالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي49
يحي عبدالرؤوف ناجي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م/1441-06-26124

مايسة صالح يسلمالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي50
كنيد,رهيفه حسن ابراهيم

يسلم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب 1441-06-26173
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -مها محمد أحمد فلمبانالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي51
معلمة (ب)

ا��بتدائية 1441-06-2645

دمج ذوي ا��حتياجات الخاصة بين52
الواقع والمأمول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -أريج زيد عبدهللا الخث��نالتربية الخاصة
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-29
التربوي ا��ول

تجويد ا��ختبارات وفق جدول53
المواصفات

مريم محمد على حسنالتقويم وا��ختبارات
الجدعاني,أمل فهد محمد

ال��يف

مركز التدريب29-06-1441- معلمة (ب)
التربوي ا��ول

أمل عبد الرحمن حنفياللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية54
بوقس ,سلمى عبده عمر

عباس

مركز التدريب30-06-1441- معلمة (م)
التربوي ا��ول

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتصميم ا��نفوجرافيك55
التعليم

د.امل محمد حامد
شبلي,بسمة حمدان عبد هللا

ا��ينبعاوي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

دار التوحيد1441-07-01

حليمة عبدالكريم محمداللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية56
الطيب,عفاف محمد عبدهللا

الشهراني

قاعة مسك01-07-1441- معلمة (ب)

- معلمة (ث) - معلمة (م) -ابتهال علي محمد الهنديتعليم الراشدينعلم الشخصيات وفن ا��قناع57
معلمة (ب)

قاعة مكتب1441-07-02
الشمال

مكتب الشمال02-07-1441- معلمة (ث)زهور محمد سليمان الجهنيالرياضياتا��حصاء وا��حتما��ت58

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتصميم ا��نفوجرافيك59
التعليم

مايسة صالح يسلم
كنيد,منيرة حامد العفين

الزبيدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ا��بتدائية 1441-07-02126
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

ليلى سليمان ابوبكرالعلوم الطبيعيةالتجارب العملية60
عبدالجواد,صفية حمد حميد

الب��ي

المستقبل02-07-1441- معلمة (ث)

التعليم ا��لكتروني وتقنياتالذكاء الرقمي61
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -مها عطاهللا صالح العمري
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-03
التربوي ا��ول

��اء عبيد ��ور الحربي,منىالتربية ا����يةأدوات تجويد المخرج التعليمي62
احمد مبارك بارعيدة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ا��ندلس ا��هلية1441-07-07

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتطبيقات ا��يباد في التعليم63
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رانيه غرم هللا سعد الغامدي
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-07
التربوي ا��ول

التعليم ا��لكتروني وتقنياتصناعة ا��ف��م التعليمية64
التعليم

مكتب الشمال07-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)ندى محمد عدنان رمزي خياط

اسما يونس نا��مناهج وطرق تدريسالتعلم النشط65
الخزامي,ميمونة درويش عمر

صبغة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-07-07
الشمال

التعليم ا��لكتروني وتقنياتفن العروض التفاعلية66
التعليم

ساميه عمر سعيد
بامدحن,هدى علي سعد

الحربي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

المتوسطة 1441-07-08١٠٢

سعدى محمد ظافراللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية67
الشهري,فاطمة أحمد علي

حبتور

مكتب تعليم08-07-1441- معلمة (م)
شمال
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

لمياء حسن عبدالرحيماللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية68
القر��,نادية حسن غريب

ع��م

ب 08213-07-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)

جميلة حمدان حموداللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية69
اليماني,منيرة صبيان علي

العتيبي

مكتب التعليم08-07-1441- معلمة (ب)
شمال جدة

سوزان اسماعيل احمد عبدالتقويم وا��ختباراتتحليل المحتوى وجدول المواصفات70
الجواد,ابتسام عبدهللا فضل

الفضلي

مدرسة ثانوية13-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
الموهوبات

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فاطمة عثمان عبدهللا باوجيهالتربية الخاصةالتدريب على لغة ا��شارة71
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-14
التربوي ا��ول

فاطمة أحمد عمرمناهج وطرق تدريسا��دارة الصفية72
باكدم,أيمان محمد سعيد

حكيم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-07-16
الشمال

شعيع فاهد فراجالتربية ا����يةفن تصنيع الشوك��تة73
السبيعي,وسمية جزاء غازي

البقمي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

هدى الشمال1441-07-16
ا��هلية

امل علي عون هللامناهج وطرق تدريستجويد ا��نشطة الصفية وأثرها74
السلمي,فاتن محمد احمد

الغامدي

ث/2051-07-1441- معلمة (ث)

عفاف سعيد محمدالرياضياتا��حصاء وا��حتما��ت75
المصموم

مكتب التعليم24-07-1441- معلمة (م)
شمال جدة
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مكتب التعليم شمال جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

العنود عبدالعزيز محمد نورالرياضياتحلقة حساب المثلثات76
التركي

مكتب تعليم24-07-1441- معلمة (ث)
شمال جدة بنات

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتطبيقات جوجل الذكية77
التعليم

هدى سعيد ذوي هزاع,أشواق
حسن أحمد العمودي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م تق1441-07-272

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتصميم ا��نفوجرافيك78
التعليم

مها محمد أحمد فلمبان,عبير
سعيد عبيدهللا الحربي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-27
التربوي ا��ول

التعليم ا��لكتروني وتقنياتالتعلم ا��لكتروني79
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -ابتهال علي محمد الهندي
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-01
التربوي ا��ول
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مكتب التعليم وسط جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

ريم بخيت سعيداللغة العربيةالفهم القرائي1
الزهراني,غادة سعد سعيد

العمري

م 2799-05-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)

رفع الكفايات المهنية في أسس2
وعنا�� التصميم الفني

أمل عدنان عائدالتربية الفنية
السيوفي,عبير عبدهللا باوزير

مدرسة براعم27-05-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
الوطن

ب 02145-06-1441- معلمة (م)نهال زكريا حامد ا��فنديالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم3

الفردوس ا��هلية02-06-1441- معلمة (ب)عبيرسعود عبدالعزيز خياريالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم4

المتوسطة02-06-1441- معلمة (ب)أماني أحمد محمود العقاليالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم5
السابعة

والتسعون

براعم الوطن02-06-1441- معلمة (ب)فوزية زيد حامد ال��يفالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم6

براعم الوطن02-06-1441- معلمة (م)عائشة محمد فالح الغامديالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم7

ب 0356-06-1441- معلمة (م)حنان محمد أحمد الخياريالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم8

مدارس الفردوس03-06-1441- معلمة (م)ملك محمد علي غرويالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم9
النموذجية

المنهجية الصحيحة في تطبيق10
الم��وعات الط��بية

نوف حمدان بركةاللغة العربية
الب��دي,هداء مصلح وكيل

ا��نصاري

ث / 03100-06-1441- معلمة (ث)

lمعهد النور04-06-1441- معلمة (ث)مها عمر مبارك الخمب��العلوم ال��عيةالخ��صة في علم الفرائض والمواريث11
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مكتب التعليم وسط جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

دمج التقنية في تعليم ( ا��له الحاسبة12
( Casio العلمية

أماني أحمد محمودالرياضيات
العقالي,زهور محمد سليمان

الجهني

مكتب تعليم08-06-1441- م��فة تربوية
البنات بوسط جدة

فايده محمد عبد هللالتقويم وا��ختباراتمهارات التفكير والتحصيل الدرا��13
العصيمي

- معلمة (ث) - معلمة
(روضه)

مركز التدريب1441-06-09
التربوي ا��ول

14T Pack for Meaningful Learningمدارس الخلود09-06-1441- معلمة (ب)عفراء أحمد محمد شوي��ناللغة ا��نجليزية
المثالية

ايمان مغرم محمدالتربية الفنيةتراكيب خشبيه15
الغامدي,بدور سعيد حمزه

الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م/1441-06-1028

16Teaching Language Skillsابتدائية الخلود11-06-1441- معلمة (م)اسماء عبد القادر بكر الفقيهاللغة ا��نجليزية
المثالية

أمل عدنان عائدالتربية الفنيةرفع كفايات معلمات التربية الفنية17
السيوفي,منال سالم محمد

باطيب

مدارس الذكر11-06-1441- معلمة (ث)

18Mind Mapsمدرسة الخلود11-06-1441- معلمة (م)امل مصطفى امين طاهراللغة ا��نجليزية

19Graffiti writingمدارس الخلود11-06-1441- معلمة (ث)هدى حمزة محمد ال��يفاللغة ا��نجليزية
المثالية

نوال سعيد علي ال سعدا��جتماعياتإنتمائي وطني20
الغامدي

م 1166-06-1441- معلمة (م)

��يفة سعدعبدالرحمنالتقويم وا��ختباراتتصميم ا��سئلة التفاعلية21
الغامدي

م/1266-06-1441- معلمة (م)
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مكتب التعليم وسط جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رانية حسان حامد الحربيالتربية الفنيةتكنولوجيا التربية الفنية22
معلمة (ب)

ا��بتدائية 1441-06-15145

عزة علي حسن فلقي,أملالعلوم ال��عيةالتحصيل الدرا�� طرق وع��ج وتحفيز23
سعد محمد القحطاني

عالم الصغار15-06-1441- معلمة (ب)

24Teaching Techniquesمعلمة (ث) - معلمة (م) -فوزية علي عثمان الغامدياللغة ا��نجليزية -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-16
التربوي ا��ول

دمج التقنية في تعليم ( ا��له الحاسبة25
( Casio العلمية

مكتب التعليم22-06-1441- معلمة (ث)نهال زكريا حامد ا��فنديالرياضيات
بوسط جدة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -ايمان مغرم محمد الغامديالتربية الفنيةاشغال المعادن المعا��ة26
معلمة (ب)

مكتب تعليم وسط1441-06-22
جده

التعليم ا��لكتروني وتقنياتالمعلم الرقمي27
التعليم

مركز التدريب22-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)جيهان غازي حمد الجديبي
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هدى علي ولي حداديتعليم الراشديننظرية تريز الحل ا��بداعي للمشك��ت28
معلمة (ب) - وكيلة مدرسة/

مساعدة

مركز التدريب1441-06-23
التربوي ا��ول

الرسم والتصوير بقواعد المنظور29
والظل والنور

بدور سعيد حمزهالتربية الفنية
الغامدي,حياة عبدهللا مسفر

الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ث/1441-06-25٥٤

- معلمة (ث) - معلمة (م) -رفعة محمد علي الغامديالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد30
معلمة (ب)

مدارس المنارات1441-06-25
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مكتب التعليم وسط جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

دمج التقنية في تعليم ( ا��له الحاسبة31
( Casio العلمية

عبيرسعود عبدالعزيزالرياضيات
خياري,حنان محمد أحمد

الخياري

مكتب التعليم25-06-1441- معلمة (م)
بوسط جدة ( قاعة

الحزم)

التطوير المهني القائم على المدرسة -32
بحث الدرس

م / 2917-06-1441- معلمة (م)أريج منصور محمد زعفرانيمناهج وطرق تدريس

مهارات المعلم الصفية وأثرها على33
المتعلم

ريم مثني مرزوقمناهج وطرق تدريس
الحربي,عبير عبدهللا سالم

الح��مي

مركز التدريب29-06-1441- معلمة (ب)
التربوي ا��ول

استراتيجيات التدريس وفق منحى34
STEM

- معلمة (ث) - معلمة (م) -منى فهد عبدالرحمن الرحمهالموهبة وا��بداع
معلمة (ب)

الثانوية 1441-06-30١٣

استراتيجيات التدريس وفق منحى35
STEM

سمية محمد خ�� علىالموهبة وا��بداع
خصيفان

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

الثانوية 1441-06-3013

ب/02١٠٨-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)رجاء عبدهللا محمد غبراالعلوم ال��عيةالمهارات التخصصية لمادة التفسير36

استمارات البحث العلمي بين النظرية37
والتطبيق

مهارات البحث ومصادر
المعلومات

ث/ 0297-07-1441- معلمة (ث)ساميه حسن محمد بغلف

د.سناء تيسير عبد العاطىالعلوم ال��عيةالمهارات التخصصية لمادة التفسير38
السعداوى,فوزية مساعد

محمد الغامدي

م 0218-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)

قوالب السليكون ��نتاج مجسمات ث��ثية39
ا��بعاد

بدور سعيد حمزهالتربية الفنية
الغامدي,مشتهى عبدهللا

يحيى المروعي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م/1441-07-09٩٩
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مكتب التعليم وسط جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

زينب دخيل هللا سليمانالعلوم ال��عية��ح كتاب التوحيد40
الحازمي

منارات جدة09-07-1441- معلمة (ب)
ا��هلية

ث 1313-07-1441- معلمة (ث)أريج عبدهللا سالم الغامديمناهج وطرق تدريسدعم التعلم العميق في التعليم41

امال احمد على باطرفي,عزهالتقويم وا��ختباراتأدوات ومهارات لرفع التحصيل الدرا��42
ثواب سويعد الرشيدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م 1441-07-14٢٨

رانية حسان حامدالتربية الفنيةتجارب فنية43
الحربي,منيرة معيض مفرج

السبيعي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ا��بتدائية 1441-07-15171

القيم الوطنية في الدراسات ا��جتماعية44
والوطنية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -امال احمد على باطرفيا��جتماعيات
معلمة (ب)

مدارس الذكر1441-07-15
ا��هلية

هدى عبدالعزيز سعودمناهج وطرق تدريستخطيط ا��هداف ا��جرائية السلوكية45
النشمي العتيبي

م/16٧٤-07-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
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مكتب التعليم جنوب جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

مدارس الذكر02-06-1441- معلمة (ث)عواطف سعيد محمد القرنيالعلوم ال��عيةمهارات تدريس علم القراءات1

ث 0390-06-1441- معلمة (ب)مها فؤاد محمد أبوسطامالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم2

متوسطة دار القلم03-06-1441- معلمة (ث)آمنه حسن ا��مين دماسالعلوم الطبيعيةالبحث العلمي3

غالية عبداللطيف شحاتمناهج وطرق تدريسمجتمعات التعلم المهنية4
ال��يف

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-03
التربوي الثاني

عبير عبدالرحمن عبدالقادراللغة العربيةالفهم القرائي5
ا��حمدي,عبير عبدالرحمن

حامد البلوي

ب.تق031-06-1441- معلمة (ب)

هاجر جارهللا حمدانمناهج وطرق تدريس��ح بطاقات التعلم النشط6
الغامدي,��يفة طالع علي

عسيري

ا��بتدائية التاسعة03-06-1441- معلمة (ث)
والع��ون

خطوات تدريس الرياضيات لمرحلة7
الصفوف ا��ولية

خلود محمد أحمدالرياضيات
الدكان,فضة محمد يوسف

المعافي

ا��بتدائية الرابعة04-06-1441- معلمة (ب)
وا��ربعون

آمنة عبدهللا علي زعير ,د��لالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم8
محمد علي بن سعيد المولد

ث 093-06-1441- معلمة (م)

وداد أحمد سالمالقيادة وا��دارةمهارات القيادة الحديثة9
اللحجي,فاطمة صالح بركات

الزبيدي

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-09
التربوي ا��ول

مريم صالح أحمد جبلياللغة العربيةالتدريس التأملي10
,بدرية علي خ��ان الحارثي

المتوسطة10-06-1441- معلمة (م)
التاسعة
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مكتب التعليم جنوب جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

نوره احمد عبد القادرمناهج وطرق تدريسبناء ا��سئلة وفق مهارات التيمز11
الزهراني

ب10١٤٣-06-1441- معلمة (ب)

عمليات الفهم القرائي في ضوء12
ا��ختبارات الدولية

حنان راجح أحمداللغة العربية
الغامدي,فاطمة صالح أحمد

الزهراني

ث 116-06-1441- معلمة (م)

مركز التدريب12-06-1441- معلمة (م)هناء محمد حسين أبوالع��العلوم الطبيعيةتحليل الرسوم البيانية في منهج العلوم13
التربوي الثاني

14h5p التعليم ا��لكتروني وتقنياتا��نشطة التفاعلية
التعليم

وفاء عابد عبدهللا
معتوق,عفاف رزيق ضيف

هللا الحجيلي

مدرسة نور جدة15-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
الخاصة

- معلمة (ث) - م��فةأمل محسن عي�� النعميالعلوم الطبيعيةمفاهيم في الفيزياء15
تربوية

ث1441-06-2226

نجوى عبد الرحمن عليمناهج وطرق تدريساستراتيجية التدريس الحديثة16
الغالبي,حنان مسعد فرج

المولد

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ث 1441-06-2462

نادية أحمد عيد الغامدي,أملمناهج وطرق تدريسالتواصل الريا��17
عبدالكريم تردي البخاري

ب 24١١٧-06-1441- معلمة (ب)

تفعيل تقنية الوسائل التعليمية لرفع18
التحصيل الدرا��

ا��بتدائية / 2544-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)آمنة هادي حسن عثمانمناهج وطرق تدريس

فاطمة عبدهللا أحمدمناهج وطرق تدريسالتخطيط للتدريس19
باسعد,منال عبد الرؤوف

محمد العلول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ث صفية بنت عبد1441-06-30
المطلب
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مكتب التعليم جنوب جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

��يفة طالع علياللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية20
عسيري,عبير عبدالرحمن

حامد البلوي

المتوسطة01-07-1441- معلمة (م)
التاسعة

- وكيلة مدرسة/مساعدة -فاطمة علي هياس الزهرانيالقيادة وا��دارةمهارات القيادة الحديثة21
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

نجوى عبد الرحمن عليالتربية ا����يةالتقنبات المستقبلية22
الغالبي,نورة عويزم عامر

الجعيد

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ا��لفية الجديد1441-07-02

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتصميم ملف ا��نجاز ا��لكتروني23
التعليم

ن��ين حسين حسن
عليوه,نجوى عبد الرحمن

علي الغالبي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب جنوب1441-07-02

آمنة عبدهللا علي زعير ,د��لاللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية24
محمد علي بن سعيد المولد

م 089-07-1441- معلمة (م)

مريم صالح أحمد جبلياللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية25
,بدرية علي خ��ان الحارثي

المتوسطة08-07-1441- معلمة (ب)
التاسعة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فاطمة صالح جرمان عبدليمناهج وطرق تدريسمجتمعات التعلم المهنية26
معلمة (ب)

ب/1441-07-08٥٢

سارة محمد سعيدالعلوم الطبيعيةس��سل العلوم برؤية مبتكره27
الغامدي,ر�� صالح

عبدالرزاق الغامدي

ب08٣-07-1441- معلمة (ب)
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مكتب التعليم جنوب جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

هاجر جارهللا حمداناللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية28
الغامدي,وفاء حسن
عبدالحميد بالفاس

المتوسطة21-07-1441- معلمة (ب)
التاسعة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فاطمة عبدهللا أحمد باسعدمناهج وطرق تدريسالتخطيط للتدريس29
معلمة (ب)

ث 1441-07-271

- معلمة (ث) - معلمة (م) -آمنة هادي حسن عثمانمناهج وطرق تدريسمجتمعات التعلم المهنية30
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-28
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -آمنة هادي حسن عثمانمناهج وطرق تدريسفن التدريس ا��بداعي31
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-08
التربوي الثاني
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مكتب التعليم شرق جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

ب / 2781-05-1441- معلمة (ب)صالحه أحمد محمد الزهرانيالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم1

ب 27٨١-05-1441- معلمة (م)ابتسام تركي سالم العتيبيالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم2

جميله محمد عبدالخالقالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم3
العسبلي

ب 27٨١-05-1441- معلمة (م)

ب/27٨١-05-1441- معلمة (ب)منى محمد سعد القرنيالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم4

ب / 2881-05-1441- معلمة (ب)فاطمة حسين علي جعبورالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم5

ب 28٨١-05-1441- معلمة (م)محاسن محمد سالم الرحيليالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم6

ب 28٨١-05-1441- معلمة (م)سعاد عبدهللا راجح ملي��التقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم7

ب2881-05-1441- معلمة (ب)فتحية جابر سليمان القرنيالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم8

9google sites-مهارات البحث ومصادرملف ا��نجاز ا��لكتروني
المعلومات

ثانوية 2879-05-1441- معلمة (ث)غادة محمد سليمان ا��نصاري

ب/02113-06-1441- معلمة (ب)صفيه حاسن محمد العمريالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد10

تعميق المفاهيم العلمية لمادة العلوم11
في المرحلة ا��بتدائية باستخدام

التقنيات

سامية غرسان سعيدالعلوم الطبيعية
الزهراني

مركز التدريب02-06-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

التعليم ا��لكتروني وتقنياتمجتمع مايكروسوفت التعليمي12
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نجود علي اسماعيل المغربي
معلمة (ب)

م ث 4 ت ق1441-06-03

جودة تحليل المحتوى في تحسين13
المستوى التحصيلي

سامية محمد خنيفسمناهج وطرق تدريس
الثقفي,فاطمة عبدالرحمن
عبدالرحيم ا��زوري,معدية

محمد حفظي العامري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب/ تق 1441-06-039
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مكتب التعليم شرق جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -ابتسام تركي سالم العتيبيمناهج وطرق تدريسقيادة التدريس ا��حترافي14
معلمة (ب)

روضة السليمانية1441-06-04

منال محمد سعيدالعلوم الطبيعيةتعميق المفاهيم العلمية لمادة ا��حياء15
المزين,رزقة على حسن

الغامدي

مركز التدريب08-06-1441- معلمة (ث)
التربوي الثاني

عليه أحمد يحيىمناهج وطرق تدريسا��دارة الصفية16
الشمراني,نادرة سالم

سليمان العجمي,نج��ء عيضه
السالمي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب ��ق جدة1441-06-09

17Steps to Better Outcomesنهله حسام الدين إسماعيلاللغة ا��نجليزية
روزي,عبير حماد عوض

الحربي

مكتب التعليم10-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
��ق جدة

سها عبد الرحمن عوادتعليم الراشدينملف ا��نجاز ا��لكتروني18
الظاهري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م ث 4 تق1441-06-11

تهاني عبدالكريم دخيل هللاتعليم الراشدينضع بصمتك وأترك اثرا19ً
اللهيبي

مركز التدريب11-06-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

الدور التكاملي بين رئيسة الشؤون20
المدرسية وقائدات المدارس

بدر حامد عبد المحيطالقيادة وا��دارة
المالكي

مركز التدريب11-06-1441- قائدة مدرسة
التربوي الثاني

نج��ء محمد وجيهالتربية الفنيةجداريات الفسيفساء21
الحباب,حنان سالم احمد

الجهني,افنان حسين معتوق
ط��قي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب ��ق جدة1441-06-12
بنات
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مكتب التعليم شرق جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

الدور التكاملي بين رئيسة الشؤون22
المدرسية وقائدات المدارس

بدر حامد عبد المحيطالقيادة وا��دارة
المالكي

مركز التدريب12-06-1441- قائدة مدرسة
التربوي الثاني

مهارات البحث ومصادرالبحث العلمي23
المعلومات

مركز التدريب16-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)تهاني يوسف مسفر الغامدي
التربوي الثاني

التخطيط الجيد وفق الممارسات24
المهنية

عليه أحمد يحيىمناهج وطرق تدريس
الشمراني,نادرة سالم

سليمان العجمي,إبتسام
سعدي صعكان السلمي

مكتب ��ق جدة16-06-1441- معلمة (ث)

ب / 16110-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)بدريه مطر سعد الحارثيالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد25

- معلمة (ث) - رائدة نشاط -مريم علي حسن الزهرانيمناهج وطرق تدريسالتعلم القائم على الم��وعات26
مرشدة ط��بية

الثانوية 1441-06-17٧٩

التعليم ا��لكتروني وتقنياتدمج التقنية في التعليم27
التعليم

المتوسطة 17١٠٣-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)منى محمد سعد القرني

التعليم ا��لكتروني وتقنياتدمج التقنية في التعليم28
التعليم

جميله محمد عبدالخالق
العسبلي

المتوسطة 17١٠٣-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)

ث1911-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)صفيه حاسن محمد العمريالتقويم وا��ختباراتتصميم اختبارات اكترونية29

بنان محمد حامد بن عوضالتربية الفنيةالمهارات الفنية للم��وع الفصلي30
الظاهري,خلود حسن صالح

نوار,ميرفت عبدالرحمن
باسودان

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

المتوسطه 1441-06-1992

التعليم ا��لكتروني وتقنياتدمج التقنية في التعليم31
التعليم

رضا عبد هللا عوض بركات
الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م ث 4 ت ق1441-06-25
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مكتب التعليم شرق جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

نوره متعب سعودمناهج وطرق تدريسالتخطيط للتدريس32
المطيري,منال زيد بريك

السهلي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ث/1441-06-25٨٤

المهمات ا��دائية ودورها في التحصيل33
الدرا��

مكتب ��ق26-06-1441- معلمة (ث)عائشة سلمان علي الجهنيمناهج وطرق تدريس

المهمات ا��دائية ودورها في التحصيل34
الدرا��

مركز التدريب26-06-1441- معلمة (ث)منال محمد سعيد المزينمناهج وطرق تدريس
التربوي الثاني

افنان حسين معتوقالتربية الفنيةا��حترافية المبتكرة لبدائل الخزف35
ط��قي,رنا جابر صالح

ا��حمدي,منى محمد أحمد
العمري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-06-26
��ق بنات

بنان محمد حامد بن عوضمناهج وطرق تدريسمجتمعات التعلم المهنية36
الظاهري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م /1441-06-3029

المهارات التخصصية لتدريس مقررات37
العلوم ال��عية

عائشة علي رآئحالعلوم ال��عية
ا��سمري,د��ل صالح عيد

الرفاعي,فاطمة مع�� محمد
علي الحازمي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

جنات الصغار1441-07-01

هنادي عبدالرحمن نا��بنالتقويم وا��ختباراتمهارات التفكير و التحصيل الدرا��38
ظافر

ثانوية 0268-07-1441- معلمة (ث)

بدر حامد عبد المحيطتعليم الراشدينالشخصية ا��نتاجية39
المالكي

مركز التدريب02-07-1441- وكيلة مدرسة/مساعدة
التربوي الثاني
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مكتب التعليم شرق جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

استمارات البحث العلمي بين النظرية40
والتطبيق

مهارات البحث ومصادر
المعلومات

الثانوية 0297-07-1441- معلمة (ث)��يفة محمد صالح العمري

بدر حامد عبد المحيطتعليم الراشدينالشخصية ا��نتاجية41
المالكي

مركز التدريب03-07-1441- وكيلة مدرسة/مساعدة
التربوي الثاني

م/0829-07-1441- معلمة (ب)أضواء زامل عبدهللا البركاتيالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد42

نوره متعب سعودالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد43
المطيري,آمال خليل امين

الضويمر

م 08100-07-1441- معلمة (ب)

كايزن وتطبيقاته في المؤسسات44
التعليمية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نجود علي اسماعيل المغربيالجودة والتميز
معلمة (ب)

م ث 4 ت ق1441-07-09

عفاف حمدان امباركالتربية الفنيةا��بداع الفني45
ال��يف ,افنان حسين معتوق

ط��قي,أماني فرج سالم
عبدالحميد

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-07-10
��ق بنات

استخدام برنامج سوكراتيف في بناء46
ا��سئلة لزيادة دافعية التعلم

مركز التدريب17-07-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)منى سليمان عبدهللا المباركالتقويم وا��ختبارات
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نوال مسلم عايض الصحفيتعليم الراشدينمهارات التعامل مع صعوبات العمل47
معلمة (ب)

م ث 4 ت ق1441-07-22

مرفت خيري علي تنكر,زينةالتقويم وا��ختباراتأفاق تقنية في التحصيل الدرا��48
رسام عائض البقمي,أمل

عبدالمحسن حمد الجحدلي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-07-22
��ق بنات

مكتب ��ق23-07-1441- معلمة (ث)عائشة سلمان علي الجهنيالتقويم وا��ختباراتتجويد ا��داء في ا��ختبارات العمليه49
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مكتب التعليم شرق جدة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

دمج مهارات التفكير في ا��سئلة50
ا��ختباريه

مكتب ��ق24-07-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)عائشة سلمان علي الجهنيالتقويم وا��ختبارات

دمج الرسم الكاريكاتيري في الحصة51
التعليمية

نوره متعب سعودمناهج وطرق تدريس
المطيري,آمال خليل امين

الضويمر

ب - 28211-07-1441- معلمة (ث)

مركز التدريب29-07-1441- معلمة (ث)مريم علي حسن الزهرانيمناهج وطرق تدريسا��لعاب التربوية52
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نجود علي اسماعيل المغربيتعليم الراشدينا��لقاء الفعال المؤثر53
معلمة (ب)

م ث 4 ت ق1441-08-01

عزة أحمد نصيبالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد54
الغامدي,عائشة علي رآئح

ا��سمري

مركز التدريب01-08-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -منال محمد سعيد المزينالتقويم وا��ختباراتا��سئلة ا��ختبارية بين البناء والتحليل55
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-05
التربوي الثاني

أمنة عمير صالح القرني,عزةالعلوم ال��عيةالتحصيل الدرا�� طرق وع��ج وتحفيز56
أحمد نصيب الغامدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-08
التربوي الثاني

صناعة القائد وبناء فريق عمل فعال57
2030

تهاني عبدالكريم دخيل هللالقيادة وا��دارة
اللهيبي

مركز التدريب19-08-1441- معلمة (ب)
التربوي الثاني
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مكتب التعليم برابغ

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

منى حميد عبد القادرالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم1
الهندي,بدرية خويتم بشير

الب��دي

قاعة 261-05-1441- معلمة (ب)

منى حميد عبد القادرالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم2
الهندي,بدرية خويتم بشير

الب��دي

قاعة 281-05-1441- معلمة (م)

- معلمة (ث) - معلمة (م) -غادة حامد أحمد العمريالتقويم وا��ختباراتأدوات تجويد المخرج التعليمي3
معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-06-04

سامية حمدان ضفيدعالتوجيه وا��رشادا��رشاد وقت ا��زمات4
الغانمي

مركز التدريب04-06-1441- مرشدة ط��بية
التربوي برابغ

التعليم ا��لكتروني وتقنياتدمج التقنية في التعليم5
التعليم

روزه عبيدهللا عابد
الصاعدي,بدور العفين بطي

الب��دي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

قاعة1441-06-052

مها عبيد هللا مرزوقالموهبة وا��بداعالذكاء ا��صطناعي6
مرجس,نبيلة حامد حميد

الحازمي

الثانوية الثانية08-06-1441- معلمة (ث)

النرجس10-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)منى حميد عبد القادر الهنديالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم7

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 82
المدرسية

عنبرة غيث مفرج ذوي فرج
هللا

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-16
التربوي برابغ

دور ا��رشاد في رفع مستوى التحصيل9
الدرا��

سامية حمدان ضفيدعالتوجيه وا��رشاد
الغانمي

مكتب التعليم18-06-1441- مرشدة ط��بية
برابغ
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مكتب التعليم برابغ

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

مكتب التعليم19-06-1441- معلمة (روضه)جوهرة محمد بركة الغانميرياض اطفالمهارات تعلم القراءة والكتابة10
برابغ

مركز التدريب19-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)أمينةنا�� غنام الحازمياللغة العربيةالفهم القرائي11
التربوي برابغ

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 122
المدرسية

عنبرة غيث مفرج ذوي فرج
هللا

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-23
التربوي برابغ

مهارات البحث ومصادرتطبيقات ا��يباد الذكية في التعليم13
المعلومات

مكتب التعليم03-07-1441- معلمة (روضه)ريم حامد حميد الذبياني
برابغ

قاعة ( 2 )08-07-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)أمينةنا�� غنام الحازمياللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية14

مكتب التعليم17-07-1441- معلمة (روضه)ريم حامد حميد الذبيانيالتربية الصحية والبدنيةبرنامج التربية الصحية البدنية15
برابغ

م��وع ممارس القيادةممارس القيادة المدرسية 162
المدرسية

عنبرة غيث مفرج ذوي فرج
هللا

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-07-21
التربوي برابغ
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مكتب التعليم بخليص- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

إعداد الوسيلة التعليمية في رياض1
ا��طفال

مركز التدريب24-05-1441- معلمة (روضه)د��ل سالم محمد الشنبريرياض اطفال
التربوي بخليص

عائشة طريبيش فزاعالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم2
الحربي,أمل محمد إبراهيم

الرايقي

مركز التدريب27-05-1441- معلمة (ب)
التربوي بخليص

عائشة طريبيش فزاعالتقويم وا��ختباراتتحسين نواتج التعلم3
الحربي,أمل محمد إبراهيم

الرايقي

مركز التدريب28-05-1441- معلمة (م)
التربوي بخليص

سميرة عبدهللا حميدالتقويم وا��ختباراتأدوات ومهارات لرفع التحصيل الدرا��4
الصاعدي

مركز التدريب04-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
التربوي بخليص

ابتدائية جليل09-06-1441- معلمة (ب)مريم راشد حمد العرويمناهج وطرق تدريس��ح بطاقات التعلم النشط5

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فوزية أحمد محمد الصعيديمناهج وطرق تدريسمجتمعات التعلم المهنية6
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-09
التربوي بخليص

ابتدائية حشاش10-06-1441- معلمة (ب)عزة حسن عطية العمريمناهج وطرق تدريس��ح بطاقات التعلم النشط7

8Basic skills progressهند أحمد محمد سعيداللغة ا��نجليزية
الصعيدي,هاله عبد الرحمن

زيد الهاشمي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-11
التربوي بخليص

التعليم ا��لكتروني وتقنياتدمج التقنية في التعليم9
التعليم

سلوى عبد الستار محمد
حلواني

مدرسة ابتدائية11-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
ومتوسطة السهم

نور منصور دخيل هللاللغة العربيةالفهم القرائي10
الصعيدي,عامرة عبدهللا

محمد الحميري

مركز التدريب15-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
التربوي بخليص
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مكتب التعليم بخليص- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

م1 بخليص16-06-1441- معلمة (م)وجدان سالم واصل الغانميالحاسب ا��ليالمهارات الرقمية11

عائشة طريبيش فزاعالرياضياتدراسة ا��سئلة وتحليل النتائج12
الحربي,أمل محمد إبراهيم

الرايقي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي بخليص

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فوزية أحمد محمد الصعيديالتقويم وا��ختباراتالتقويم الصفي13
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-22
التربوي بخليص

التعليم ا��لكتروني وتقنياتمجتمع مايكروسوفت التعليمي14
التعليم

سلوى عبد الستار محمد
حلواني

مدرسة ابتدائية23-06-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
ومتوسطة السهم

15Timss 2019 ا��ختبارات الدولية
للمرحلة ا��بتدائية

إلهام محمد إسماعيلالرياضيات
قاسم,أح��م عطية محمد

الصحفي

مركز التدريب24-06-1441- معلمة (ب)
التربوي بخليص

سميرة عبدهللا حميدالتقويم وا��ختباراتدراسة ا��سئلة وتحليل النتائج16
الصاعدي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-26
التربوي بخليص

أسماء أحمد محمد سعيدالعلوم الطبيعيةمشاريع الكيمياء وا��حياء17
الصعيدي

الثانوية ا��ولى26-06-1441- معلمة (ث)
بخليص

إيمان دخيل هللا ناهرنشاط الطالباتنشاطنا إلكتروني18
الغانمي,نهى حميد محمد

الغانمي

مركز التدريب29-06-1441- رائدة نشاط
التربوي بخليص

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتطبيقات ا��يباد في التعليم19
التعليم

حنان محمد عبدالحميد
الصعيدي

م3وث302-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)

تنمية مهارات التفكير ا��بداعي لدى20
ا��طفال

مركز التدريب01-07-1441- قائدة مدرسةهناء محمد عبد هللا كسناويرياض اطفال
التربوي بخليص
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مكتب التعليم بخليص- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

نويفعة صالح عيدالتقويم وا��ختباراتدراسة ا��سئلة وتحليل النتائج21
الصحفي,نوره مبروك علي

المولد

مركز التدريب01-07-1441- معلمة (ب)
التربوي بخليص

التحصيل الدرا�� وفق معايير ا��سئلة22
الصفية و إدارة الصف

حنان محمد عبدالحميدالتقويم وا��ختبارات
الصعيدي

م3وث062-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)

نور منصور دخيل هللاللغة العربيةمحطات قرائية لتنمية المهارات اللغوية23
الصعيدي,بدرية حميد

سلطان الصبحي

مركز التدريب14-07-1441- معلمة (م) - معلمة (ب)
التربوي بخليص

ابتدائية جليل15-07-1441- معلمة (ب)مريم راشد حمد العرويالقيادة وا��دارةمهارات بناء فرق العمل24

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فوزية أحمد محمد الصعيديالتقويم وا��ختباراتالتقويم الصفي25
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-21
التربوي بخليص

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فوزية أحمد محمد الصعيديالتقويم وا��ختباراتالتقويم الصفي26
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-07
التربوي بخليص

- م��فة تربوية - وكيلةفوزية أحمد محمد الصعيديتعليم الراشدينفن إدارة ا��جتماعات27
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-08-13
التربوي بخليص

حنان محمد عبدالحميدالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد28
الصعيدي

م3وث202-08-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)

هاله عبد الرحمن زيدالتقويم وا��ختباراتمواصفات اعداد ا��ختبار الجيد29
الهاشمي,هند أحمد محمد

سعيد الصعيدي

مركز التدريب21-08-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
التربوي بخليص
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إدارة اإلشراف التربوي- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

مدرسة حديقة02-06-1441- معلمة (ث)أفنان عبدالكريم أحمد رزقمناهج وطرق تدريستصميم التدريس1
ا��طفال

رندة عبدالوهاب حمودالقيادة وا��دارةمهارات القيادة الحديثة2
رجب,م��فه مقبول احمد

الغامدي

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-02
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -لمياء فايز حمزة الجهنيالتربية الصحية والبدنيةبرنامج التربية الصحية البدنية3
معلمة (ب) - م��فة تربوية

مركز التدريب1441-06-18
التربوي ا��ول
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إدارة التربية الخاصة- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

استراتيجيات تدريس طالبات صعوبات1
التعلم

ليلى جمعان أحمدالتربية الخاصة
الغامدي,أح��م أحمد حسين

البقمي

مركز التدريب01-06-1441- أخصائية تعليم خاص
التربوي ا��ول

مركز التدريب09-06-1441- أخصائية تعليم خاصنجاة صادقين محمد أزرعيالتربية الخاصةبرنامج التأهيل السمعي اللفظي2
التربوي ا��ول

مواءمة وتكييف مناهج التعليم العام3
لذي ا��عاقة السمعية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -سمر يوسف صالح الن��هللالتربية الخاصة
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-16
التربوي ا��ول
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إدارة التوجيه و اإلرشاد- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

ادارة التوجيه03-06-1441- م��فة تربويةسمر سليمان علي الخطيبالتوجيه وا��رشادالتعريف بعلم النفس السبرالي1
وا��رشاد

- معلمة (ب) - مرشدةسها يحيى محمد السليمانيالتوجيه وا��رشادخصائص النمو2
ط��بية

مركز التدريب1441-06-10
التربوي بخليص

دور ا��رشاد في رفع مستوى التحصيل3
الدرا��

مركز التدريب29-06-1441- مرشدة ط��بيةأميرة محمد سعيد عسيريالتوجيه وا��رشاد
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -حنان حامد واصل المزروعيالتوجيه وا��رشادا��رشاد وقت ا��زمات4
معلمة (ب) - مرشدة ط��بية

مركز التدريب1441-07-02
التربوي بخليص

مركز التدريب06-07-1441- مرشدة ط��بيةحنان حامد واصل المزروعيالتوجيه وا��رشادا��رشاد وقت ا��زمات5
التربوي بخليص

مركز التدريب06-08-1441- مرشدة ط��بيةرباب محمد عيد ابوعوفالتوجيه وا��رشادالتفوق الدرا��6
التربوي الثاني

دور ا��رشاد في رفع مستوى التحصيل7
الدرا��

مركز التدريب23-08-1441- مرشدة ط��بيةرباب محمد عيد ابوعوفالتوجيه وا��رشاد
التربوي الثاني
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وحدة تطوير المدارس- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

أماني أحمد عبدالرحمنمناهج وطرق تدريسمجتمعات التعلم المهنية1
رهبيني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

وفاء اسماعيل عبد الرحمنمناهج وطرق تدريستنمية الدافعية لدى المتعلمين2
خنكار

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب 1441-06-099

- معلمة (ث) - معلمة (م) -ليلى محمد حمد الشمريمناهج وطرق تدريسالتغذية الراجعة3
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-11
التربوي ا��ول

هدى ابراهيم عثمانالقيادة وا��دارةتنمية مهارات ا����اف المتقدمة4
أهيف,إيمان عبد الرحمن عبد

الغفور حولدار

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-06-17
التربوي ا��ول

إيمان عبد الرحمن عبدمناهج وطرق تدريسا��دارة الصفية5
الغفور حولدار,هدى ابراهيم

عثمان أهيف

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

التعليم ا��لكتروني وتقنياتدمج التقنية في التعليم6
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فوزية حسين علوي باروم
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-08
التربوي ا��ول

tadreeb-jeddah.com لمعرفة عدد المقاعد المخصصة والتسجيل في البرامج التدريبية عبر بوابة المنجز ا��لكتروني



إدارة نشاط الطالبات- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -وفاء عبدهللا مو�� السالمالتربية الفنيةالزخرفة ا��س��مية1
معلمة (ب)

ث 1441-06-0482

- معلمة (ث) - معلمة (م) -حياة عبدهللا حمدان الغامدينشاط الطالباتالبرنامج التعليمي للقيم ا��ولمبية2
معلمة (ب)

ا��ندلس1441-06-08

سميرة مصطفى يحيتعليم الراشدينبناء المبادارات3
الساعدي

- رائدة نشاط - م��فة
تربوية

35 /ث1441-06-08

مركز التدريب08-06-1441- رائدة نشاطجميلة علي خ�� الخ��نشاط الطالباتالدورة التأسيسية لرائدات النشاط4
التربوي ا��ول

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نوره غزاي غويزي الحربينشاط الطالباتالتربية البدنية المعزز لصحة الطالبات5
معلمة (ب)

مدارس الع��1441-06-09
التميزة ا��هلية

- معلمة (ث) - معلمة (م) -منيره محمد داود سميطنشاط الطالباتالتربية البدنية المعزز لصحة الطالبات6
معلمة (ب)

مدرسة البيت1441-06-18
السعيد

اماني عبود صالح بازهير,هبةنشاط الطالباتالبرنامج التعليمي للقيم ا��ولمبية7
محمد البشير الجزائري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م1441-06-1889

منيره محمد داود سميط,منارنشاط الطالباتالتربية البدنية المعزز لصحة الطالبات8
ابراهيم السيد عبد الكريم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

البيت السعيد1441-06-22

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نوره غزاي غويزي الحربينشاط الطالباتالبرنامج التعليمي للقيم ا��ولمبية9
معلمة (ب)

ث1441-06-2433

سارة صالح أحمدنشاط الطالباتدورة إعداد مدربي الم��ح المدر��10
الصحفي,نادية عواض

مقبول الثبيتي

مدارس نور ا��يمان30-06-1441- رائدة نشاط
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إدارة نشاط الطالبات- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نوره غزاي غويزي الحربينشاط الطالباتالبرنامج التعليمي للقيم ا��ولمبية11
معلمة (ب)

م 1441-07-219

سارة صالح أحمدنشاط الطالباتمهارات الحوار وا��تصال12
الصحفي,حنان أحمد عمر آل

إبراهيم

ب 2129-07-1441- رائدة نشاط

ب/2129-07-1441- رائدة نشاطريما عبد العزيز أحمد حبي��نشاط الطالباتمهارات الحوار وا��تصال13
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إدارة تعليم الكبار- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

طرق ووسائل معالجة الضعف اللغوي1
في تعليم الكبار

المركز 85 لتعليم03-06-1441- معلمة (تعليم كبار)أسماء سليمان محمد أبوستةتعليم الكبار
الكبار بمقر ث 36 (

الفترة المسائية )

مركز 81 لتعليم13-07-1441- معلمة (تعليم كبار)أسماء سليمان محمد أبوستةالتقويم وا��ختباراتبناء ا��ختبار الجيد2
الكبار بمقر ب 143
( الفترة المسائية )
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إدارة الموهوبات- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -حنان علي أحمد الغامديالموهبة وا��بداعالتوثيق ا��لكتروني1
معلمة (ب)

ا��بتدائية الثالثة1441-06-23
بعد المائتان

استراتيجيات التدريس وفق منحى2
STEM

- معلمة (ث) - معلمة (م) -عبير علي صالح الخبتيالموهبة وا��بداع
معلمة (ب)

مركز الموهوبات1441-07-08
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إدارة رياض األطفال- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

ريم يوسف محمد عليرياض اطفالا��ركان التعليمية1
صفدر

الروضة 0427-06-1441- معلمة (روضه)

مركز التدريب29-06-1441- معلمة (روضه)غدير محمد احمد بالحمررياض اطفالمهارات التعامل مع ا��طفال2
التربوي الثاني

مركز التدريب01-07-1441- معلمة (روضه)جواهر عايض عمر الصبحيرياض اطفالالبيئة التربوية لرياض ا��طفال3
التربوي الثاني

- وكيلة مدرسة/مساعدة -عيشة علي مرت�� محمودرياض اطفالمعايير التعلم المبكر النمائية4
قائدة مدرسة - معلمة

(روضه)

مكتب ��ق1441-07-07

برعم عالمي08-07-1441- معلمة (روضه)ساميه أحمد عباس الشتيويرياض اطفالمهارات التعامل مع ا��طفال5
الصغير

مكتب التعليم08-07-1441- معلمة (روضه)جوهرة محمد بركة الغانميرياض اطفالمهارات التعامل مع ا��طفال6
برابغ

- م��فة تربوية - وكيلةوداد سالم صالح قبوسرياض اطفالتجويد بيئات رياض ا��طفال7
مدرسة/مساعدة - قائدة
مدرسة - معلمة (روضه)

مركز التدريب1441-07-14
التربوي ا��ول

مكتب ��ق14-07-1441- معلمة (روضه)زينب أحمد محمد بن حفيظرياض اطفالتوجيه سلوك ا��طفال8

مركز التدريب16-07-1441- معلمة (روضه)افتنان ابراهيم أحمد حلوانيرياض اطفالالبيئة التربوية لرياض ا��طفال9
التربوي ا��ول

مكتب التعليم17-07-1441- معلمة (روضه)جوهرة محمد بركة الغانميرياض اطفالتوجيه سلوك ا��طفال10
برابغ
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إدارة رياض األطفال- بنات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتطبيقات جوجل الذكية11
التعليم

نوره ضواحي نغيمش
العتيبي

- م��فة تربوية - قائدة
مدرسة - معلمة (روضه)

مركز التدريب1441-07-28
التربوي ا��ول

مركز التدريب05-08-1441- معلمة (روضه)رائدة مهيوب محمد الهذليرياض اطفالتجويد بيئات رياض ا��طفال12
التربوي ا��ول

- وكيلة مدرسة/مساعدة -عيشة علي مرت�� محمودرياض اطفالبحث الدرس في رياض ا��طفال13
قائدة مدرسة - معلمة

(روضه)

مكتب ��ق1441-08-07

مركز تدريب14-08-1441- معلمة (روضه)زينب أحمد محمد بن حفيظرياض اطفالا��ركان التعليمية14
معلمات رياض

ا��طفال

مركز التدريب20-08-1441- معلمة (روضه)هناء محمد عبد هللا كسناويرياض اطفالخصائص نمو ا��طفال15
التربوي بخليص

- م��فة تربوية - وكيلةوداد سالم صالح قبوسرياض اطفالمعايير التعلم المبكر النمائية16
مدرسة/مساعدة - قائدة
مدرسة - معلمة (روضه)

روضة الحسون1441-08-20

- م��فة تربوية - وكيلةأميرة أحمد عبيد باهميمرياض اطفالبحث الدرس في رياض ا��طفال17
مدرسة/مساعدة - قائدة
مدرسة - معلمة (روضه)

مركز التدريب1441-08-26
التربوي ا��ول

مركز التدريب27-08-1441- معلمة (روضه)هناء محمد عبد هللا كسناويرياض اطفالمهارات التعامل مع ا��طفال18
التربوي بخليص
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إدارة اإلعالم التربوي

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -هيفاء عيد علي الثقفيا��ع��م التربويأساسيات تحرير الخبر الصحفي1
معلمة (ب)

مكتب تعليم وسط1441-07-02
جدة

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نوره علي نا�� الياميا��ع��م التربويالتقارير الصحفية2
معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-08-02
شمال
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إدارة األمن والسالمة المدرسية

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

ناهد محمد اسماعيلا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية1
الفرشوطي

- م��فة تربوية - وكيلة
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

- م��فة تربوية - وكيلةمها راجح علي ال��يفا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية2
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

- م��فة تربوية - وكيلةتهاني صالح مرزوق العوي��ا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية3
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

ن��ين عبدالرحمن محمدا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية4
نظيف

- م��فة تربوية - قائدة
مدرسة

مركز التدريب1441-06-03
التربوي ا��ول

ناهد محمد اسماعيلا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية5
الفرشوطي

- م��فة تربوية - وكيلة
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-06-04
التربوي ا��ول

ن��ين عبدالرحمن محمدا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية6
نظيف

- م��فة تربوية - قائدة
مدرسة

مركز التدريب1441-06-04
التربوي ا��ول

- م��فة تربوية - وكيلةمها راجح علي ال��يفا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية7
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-06-04
التربوي ا��ول

- م��فة تربوية - وكيلةتهاني صالح مرزوق العوي��ا��من والس��مةالقيادة الفعالة في الس��مة المدرسية8
مدرسة/مساعدة - قائدة

مدرسة

مركز التدريب1441-06-04
التربوي ا��ول
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إدارة تقنية المعلومات

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

المتوسطة / 0478-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)وفاء صالح ابوبكر باوارثالحاسب ا��ليصيانة معامل الحاسب ا��لي وإدارتها1

تمكين خدمات تقنية المعلومات في2
المدارس

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

- وكيلة مدرسة/مساعدة -هدى عبدهللا محمد الزهراني
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-04
التربوي ا��ول

تمكين خدمات تقنية المعلومات في3
المدارس

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

- وكيلة مدرسة/مساعدة -هدى عبدهللا محمد الزهراني
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-11
التربوي ا��ول

الثانوية الثانية18-06-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)فكريه محمد يوسف كوناالحاسب ا��ليصيانة معامل الحاسب ا��لي وإدارتها4
والتسعون

احتراف العروض التقديمية مع برنامج5
prezi

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -عائشه خيري محمد ال مبارك
معلمة (ب)

مكتب التعليم1441-06-22
بال��ق / القاعة

الكبرى

فوزيه معيض يحيىالحاسب ا��ليأنا أبرمج6
القحطاني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

إدارة التخطيط1441-06-24
والمعلومات

سلوى عطية هللا عطا هللالحاسب ا��ليالحوسبة السحابية7
الب��دي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

قاعة 1441-06-292

تمكين معلمات بوابة المستقبل من8
استخدام خدمات البريد الرسمي

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

فوزيه معيض يحيى
القحطاني

مكتب تعليم01-07-1441- معلمة (ث) - معلمة (م)
جنوب جدة - بنات

التعليم ا��لكتروني وتقنياتا��من السيبراني9
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -فاطمة علي عي�� الزبيدي
معلمة (ب)

مكتب تعليم1441-07-14
جنوب بنات

احتراف تصميم ا��نفوجرافيك باستخدام10
adobe illustrator

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

سماح عبدالواحد عبدهللا
الشعيبي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-20
التربوي ا��ول

التعليم ا��لكتروني وتقنياتا��من السيبراني11
التعليم

سماح عبدالواحد عبدهللا
الشعيبي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-08-14
التربوي ا��ول
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إدارة التجهيزات المدرسية

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

- معلمة (ث) - معلمة (م) -خديجة علي سالم بامحيسونمصادر التعلم والمختبراتا��رشفة الرقمية لفهرسة الملفات1
معلمة (ب)

م 1441-06-0220

- وكيلة مدرسة/مساعدة -فاطمةعبدهللا محمد بجيليمصادر التعلم والمختبراتآلية الرجيع2
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-08
التربوي الثاني

استخدام جهاز العرض التفاعلي3
والصيانة ا��ولية

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

حنان سالم علي
الشمراني,نور حسين عبد

القادر الجفري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م1441-06-0899

خديجة محمد عبد الحميدمصادر التعلم والمختبراترفع ا��حتياج ا��لكتروني في نظام فارس4
أصيل

- وكيلة مدرسة/مساعدة -
قائدة مدرسة

مركز التدريب1441-06-09
التربوي الثاني

م ت ق 091-06-1441- مح��ة مختبرخديجة علي سالم بامحيسونمصادر التعلم والمختبراتمهارات العمل في المختبرات5

استخدام جهاز العرض التفاعلي6
والصيانة ا��ولية

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

علياء عبدهللا بديوي
الحمياني,هند حمدان محمد

القريقري

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م تق1441-06-119

ث 151232-06-1441- مح��ة مختبرخديجة علي سالم بامحيسونمصادر التعلم والمختبراتمهارات العمل في المختبرات7

استخدام جهاز العرض التفاعلي8
والصيانة ا��ولية

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

نوال ابراهيم عطيةهللا
الب��ي,خلود محمد حسن

عاشور

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

الثانوية السابعة1441-06-16
والستون

التعليم ا��لكتروني وتقنياتخدمات قوقل ا��حترافية9
التعليم

م - 16104-06-1441- أمينة مصادر تعلمأريج عبدهللا بكر بناني

إثراء التعليم بإستخدام السبورة10
التفاعلية

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

نوال ابراهيم عطيةهللا
الب��ي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

م 1441-06-1779
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إدارة التجهيزات المدرسية

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

استخدام جهاز العرض التفاعلي11
والصيانة ا��ولية

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

علياء عبدهللا بديوي
الحمياني,ندى محمد عدنان

رمزي خياط

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ث الموهوبات1441-06-22

ث 23100-06-1441- مح��ة مختبرخديجة علي سالم بامحيسونمصادر التعلم والمختبراتمهارات العمل في المختبرات12

13IQ التعليم ا��لكتروني وتقنياتادارة الشاشات التفاعلية
التعليم

حنان سالم علي
الشمراني,علياء عبدهللا

بديوي الحمياني

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب/1441-06-2447

14IQ التعليم ا��لكتروني وتقنياتادارة الشاشات التفاعلية
التعليم

حنان سالم علي
الشمراني,نوال ابراهيم

عطيةهللا الب��ي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

ب\ 1441-06-29130

التعليم ا��لكتروني وتقنياتاستخدام الهلوجرام في التعليم15
التعليم

غادة عبدالرحيم عبد الحميد
السيد

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-01
التربوي ا��ول

حسناء ��اج محمدسعيدالحاسب ا��ليالواقع المعزز - التطبيق اورازما16
عرب

ث/0141-07-1441- أمينة مصادر تعلم

دور القائدات نحو المختبرات وتقنيات17
التعليم

- وكيلة مدرسة/مساعدة -خديجة علي سالم بامحيسونمصادر التعلم والمختبرات
قائدة مدرسة

مكتب ا��اف1441-07-06
الجنوب

دور القائدات نحو المختبرات وتقنيات18
التعليم

- وكيلة مدرسة/مساعدة -خديجة علي سالم بامحيسونمصادر التعلم والمختبرات
قائدة مدرسة

مكتب ا��اف1441-07-07
الجنوب

إثراء التعليم بإستخدام السبورة19
التفاعلية

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -نوره حسن محمد القرني
معلمة (ب)

م تق 1441-07-086

دور القائدات نحو المختبرات وتقنيات20
التعليم

- وكيلة مدرسة/مساعدة -خديجة علي سالم بامحيسونمصادر التعلم والمختبرات
قائدة مدرسة

مكتب ا��اف1441-07-09
الشمال
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إدارة التجهيزات المدرسية

الفئة المستهدفةاسم المدرب/ةالمجالاسم البرنامج التدريبيى#
بداية تاريخ

التنفيذ
مقر التنفيذ

التدريب

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتطبيقات ا��يباد في التعليم21
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -دارين محمد مغرم العمري
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-14
التربوي ا��ول

إثراء التعليم بإستخدام السبورة22
التفاعلية

التعليم ا��لكتروني وتقنيات
التعليم

- معلمة (ث) - معلمة (م) -صالحه احمد عطيه الغامدي
معلمة (ب)

الثانوية 1441-07-1549

التعليم ا��لكتروني وتقنياتتطبيقات ا��يباد في التعليم23
التعليم

آمنه وخي�� دخيل هللا
السلمي

- معلمة (ث) - معلمة (م) -
معلمة (ب)

مركز التدريب1441-07-21
التربوي ا��ول

حسناء ��اج محمدسعيدالحاسب ا��ليالواقع المعزز - التطبيق اورازما24
عرب

ث/2141-07-1441- أمينة مصادر تعلم

25google sites-مهارات البحث ومصادرملف ا��نجاز ا��لكتروني
المعلومات

متوسطة - تحفيظ01-08-1441- أمينة مصادر تعلماشواق محمد ابراهيم قادري
القرآن التاسعة
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