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  املقدمة

لنجــــا  أي إدارة أو مكسســــة يعتمــــد وبشــــكل     الركيــــزة األوىليــــكمن كــــثري مــــن املختصــــني يف علــــم اإلدارة  أن    

العنصــــر األول مــــن عناصـــر اإلدارة احلديثــــة. فــــالتخطيط يعــــد املــــن م الــــرئيس ل عمــــال     وهــــو التخطــــيطرئـــيس علــــ   

كسســة للوصــل إىل أفنــل النتــائج وفــق     املســتقبلية واملســاهم بتحقيــق األهــداف احملــددة واملعــدة مــن قبــل اإلدارة وامل       

 منهج قائم عل  اجلودة واالتقان.    

حاف ــــــة بــــــاإلدارة العامــــــة للتعلــــــيم    - بــــــنني -ومــــــن خــــــالل هــــــذة الرؤيــــــة تســــــع  إدارة التــــــدريب واالبتعــــــاث   

ة  األحســـاء يف رســـم اخلطـــط املســـتقبلية للـــربامج التدريبيـــة  ينـــدف يقيـــق النمـــو املهـــ  لشـــا لي الوظـــائف التعليميـــ        

وجتويد عمليات التدريب اإلدارية والفنية  وذلك لتحقيق املكشرات احملددة والوصول إىل أعل  النتـائج  ـا يتوافـق    

 مع التوجهات العليا لوزارة التعليم باململكة العربية السعودية. 

ج التدريبيــة أن ينــع بـني أيــديكم دليـل الــربام   ودة بــردارة التــدريب واالبتعـاث عليـ  يتشــرف فريـق التميــز واجلـ    

 هـ 1441-1441من العام احلايل  الثاينللفصل الدراسي 
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 فريق إعداد دليل الربامج التدريبية

 العمل احلالي في اإلدارة عمله في الفريق االسم
 رئيس قسم الدراسات والتخطيط املقرر واملعد لدليل برامج التدريب سامي سعد الوصالي

 مشرف تربوي بإدارة التدريب التنسيق واملتابعة اخلليفة فسعد عبد اللطي
 

 العمل احلالي في اإلدارة  عمله في الفريق   االسم
 مدير مركز تدريب املعلمني بالهفوف املراجعة  نصار  سعد القرين 

 مدير مركز تدريب املعلمني باملبرز املراجعة  عادل عبدالرحمن البوشل
 مشرف تربوي بإدارة التدريب املراجعة اللغوية  عبدالله إبراهيم اخلميس

 
 العمل احلالي في اإلدارة  عمله في الفريق   االسم

 مدير إدارة التدريب واالبتعاث اإلشراف العام محمد الفالح   نعبد الرحم د.
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 قنوات التواصل إلدارة التدريب واالبتعاث "بنني"       
 باركود موقع اإلدارة املوقع االلكتروني البريد االلكتروني رقم الهاتف

4818885 Edu18@hasaedu.info www. hasatadreeb.com 
 

 قنوات التواصل ملركز تدريب املعلمني باهلفوف "بنني"

 املركزباركود موقع  املوقع االلكتروني البريد االلكتروني رقم الهاتف

4895211 @hasaedu.info88Edu 
 

www. hasatadreeb.com 
 

 قنوات التواصل ملركز تدريب املعلمني باملربز "بنني"

 املركزباركود موقع  املوقع االلكتروني البريد االلكتروني رقم الهاتف

4598155 @hasaedu.info9train www. hasatadreeb.com 
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 بالربامج التدريبية: التسجيلشروط وضوابط 

 عددهالرئيس املباشر هو املسؤول عن ترشيح املتدرب في البرامج وحتديد  -1

" أو عن طريق التطبيقق   Hasatadreeb.comفي البرامج التدريبية من خالل موقع التدريب "    ايتم التسجيل إلكترونيً -2
 "  بنني األحساءحافظة واملعنون بق " تدريب مب "  IOS-Android"االلكتروني واملتوفر في نظامي 

للبرنقامج فقي هقاا القدليلا أمقا البقرامج املكتقوب مكقان رققم البرنقامج            في البرامج التي حتمل رقمًا اإلكترونيًميكن التسجيل  -3
حافظقة  "الرقم آلي" فهاه بقرامج يقتم ترشقيح املتقدربني فيهقا وفقق ققوائم املعلمقني املوجقودة لقدل اإلدارة العامقة للتعلقيم مب            

 األحساء.  

دقيقة لليقوم   11رة االستراحة ال تزيد عن على أن تكون فتصباحاً  8صباحاً ويبدأ البرنامج الساعة  0311احلضور الساعة  -9
 التدريبي الواحد.  

مقن   (%84ايابقه   ملقن تبلقن نسقبة    و البرنقامجا فقي حالقة ايقاب املتقدرب ألي يقوم مقن أيقام         ال متنح شهادة حضور البرنقامج   -5
 مج. ساعات البرنا

 . مقر تنفيا البرنامج توقيع حضور وانصراف املدربني واملتدربني في  -6

 حضور املتدربني في بداية كل فترة تدريبية.يوثق املدرب  -7

 يتم االستئاان من املدرب أوالً ثم من مدير املركز في حالة الظروف الطارئة. -8

 ال تتحمل اإلدارة العامة للتعليم أي التزامات مالية حلضور البرامج. -4
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  بربامج التدريب عن بعد التسجيلشروط   
تنفققا إدارة التققدريب واالبتعققاث بققرامج تدريبيققة عققن بعققد مققن خققالل ارفققة     3 بققرامج التققدريب عققن بعققد   

 افتراضية جتمع املدرب واملتدربني وكالً منهم في مكانه 
 وستتم عملية التدريب وفق اآللية التالية 3 

ميكققن للمتقققدربني التسققجيل فقققي البقققرامج عققن طريقققق التطبيقققق االلكترونققي إلدارة التقققدريب أو البوابقققة      -8
 االلكترونية. 

 " ساعات موزعة على يومان تدريبيني. 5ساعات برنامج التدريب عن بعد " -9

 بتعقاث   يتم حتضير املتدربني من قبل املدرب إلكترونياً من خقالل التطبيقق االلكترونقي إلدارة التقدريب واال     -1
 . مبحافظة األحساء

 ينطلق البرنامج التدريبي عن بعد الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية عشر ظهراً . -5

 ساعة .  95يرسل رابط ارفة التدريب عن بعد للمتدربني على جوالتهم قبل بداية البرنامج بق  -4

 بعد نهاية البرنامج التدريبي. شهادات البرنامج تكون متوفرة على التطبيق أو بوابة التدريب  -5

 القبول في برامج التدريب عن بعد تكون بعد موافقة الرئيس املباشر من خالل بوابة التدريب.  -0
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 دليل األلوان        

دليل األلوان3 أسلوب مت من خالله توزيع فئقات البقرامج التدريبيقة فقي القدليل علقى مجموعقة        
من األلوانا تساعد املستفيد على التعرف على فئة البرنامج من خقالل لونقها وهقي علقى النحقو      

 التالي3  
 ألوان البرامج التدريبية دليل 

 طريقة التسجيل في البرنامج  فئة البرنامج  اللون
  في مجال التدريب  املشرفني اجلددبرنامج تدريبي لتأهيل  برامج تدريب املدربني 
 بنني  - مبحافظة األحساءالتسجيل من خالل التطبيق اإللكتروني أو موقع التدريب اخلاص بإدارة التدريب  برامج عامة  
 قوائم محددة بأسماء املتدربني صادرة من إدارة التدريب واالبتعاث  برامج متكني املعلم 

 
برامج اإلشراف التربوي أو 
 مكاتب التعليم وإلدارات

 قوائم محددة بأسماء املتدربني صادرة من إدارة اإلشراف التربوي أو مكاتب التعليم واإلدارات 

 مبحافظة األحساءالتسجيل من خالل التطبيق اإللكتروني أو موقع التدريب اخلاص بإدارة التدريب واالبتعاث  برامج خبرات  
 مبحافظة األحساءالتسجيل من خالل التطبيق اإللكتروني أو موقع التدريب اخلاص بإدارة التدريب واالبتعاث  استراتيجيات التدريس 
 طريق تعبئة االستمارة اخلاصة ببرامج املشرفني التربويني وفق تعميم يصدر في حينهالتسجيل عن  برامج املشرفني التربويني 
 مبحافظة األحساء التسجيل من خالل التطبيق اإللكتروني أو موقع التدريب اخلاص بإدارة التدريب واالبتعاث ب برامج التدريب املسائية 
 مبحافظة األحساء اإللكتروني أو موقع التدريب اخلاص بإدارة التدريب واالبتعاث بالتسجيل من خالل التطبيق  برامج تدريب عن بعد 
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 برنامج تأهيل املدربني     
 ألاول  ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991برامج ألاسبوع الثاني من الفصل الدراس ي الثاني للعام 

تاريخ 

 ألاسبوع

رقم 

 البرنامج
 البرنامجاسم 

يوم 

 البرنامج

تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

1-9/6/
14

41
 هـ

9829 

 نصار سعد القرين 1/6 اليوم ألاول  ألاساليب التدريبية
مشرف 

 تربوي 

 تأهيل املدربين
قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 التدريب

 والتقديممهارات العرض 
اليوم 

 الثاني 
 نصار سعد القرين 2/6

مشرف 

 تربوي 

 ألانشطة التدريبية
اليوم 

 الثالث
3/6 

إبراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم

مشرف 

 تربوي 

 ألالعاب التدريبية
اليوم 

 الرابع 
 عادل عبدالرحمن بوشل 9/6

مشرف 

 تربوي 

 تحديد الاحتياج التدريبي
اليوم 

 الخامس
 عبدهللا إبراهيم الخميس 5/6

مشرف 

 تربوي 

 إعداد الحقيبة التدريبية
اليوم 

 السادس
 سامي سعد الوصالي 8/6

مشرف 

 تربوي 

تطبيقات في إعداد الحقيبة 

 التدريبية 

اليوم 

 السابع
 سامي سعد الوصالي 4/6

مشرف 

 تربوي 
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 "باهلفوفالربامج التدريبية ل سبوع الثالث " مركز تدريب املعلمني 
 

 الثاني  ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991برامج ألاسبوع الثالث من الفصل الدراس ي الثاني للعام 

 املدرباسم  تاريخ التنفيذ مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

2-
18/6/

14
41

 هـ 

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم محمد عبدالعزيز الحمدان 2/6 يومان التعلم التعاوني 9908

 2/6 يومان التخطيط للتدريس 9909
إبراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم سعود عبدالعزيز الظفر 2/6 يومان دمج مهارات التفكير 9904

 املتدربين صادرة من التدريبقوائم بأسماء  تمكين املعلم معلم أحمد عبدهللا الزهراني 2/6 يومان الاستقصاء 9900

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم مهند عبدالعزيز الدوغان 2/6 يومان التقويم من أجل التعلم 9906

 نايف سعد الربيعي 2/6 يومان املحسوسات اليدوية في الرياضيات 9909
 معلم رياضيات

 ابتدائي
 خالل التطبيق أو املوقعالتسجيل من  برامج عامة

9902 
ألاساسيات النظرية في الفيزياء 

 التطبيقية
 معلم فيزياء عبدهللا عثمان الجعفري  11/6 يومان

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة 

 املختصة

 عبدهللا عبداملحسن امللحم 11/6 يومان اختبارات القدرات والتحصيلي 9909

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 

  



 

 94من  19الصفحة 

 

 

 

 

 الربامج التدريبية ل سبوع الثالث " مركز تدريب املعلمني باملربز"        

 الثاني  ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991برامج ألاسبوع الثالث من الفصل الدراس ي الثاني للعام 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

2-
18/6/

14
41

 هـ

9969 
 من التدريب قوائم بأسماء املتدربين صادرة تمكين املعلم معلم محمد مبارك السليم 2/6 يومان إدارة البيئة الصفية

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم عبدالعزيز عبدهللا العيس ى 2/6 يومان خصائص النمو 9961

س 2/6 يومان دمج مهارات التفكير 9968 ِّ
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم عبدهللا إبراهيم الخمي 

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم سعد عبداللطيف الخليفة 2/6 يومان خرائط املفاهيم 9969

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم محمد سعود الخليفي 2/6 يومان التعلم التعاوني 9964

9960 
 مرشد طالبي عادل علي الناصر 2/6 يومان إلارشاد املعرفي السلوكي

برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

9966 
 صالح عبدالرحمن املعيوف 19/6 يومان نظام تكافل

مسؤول نظام 

 تكافل باملدارس
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم علي حبيب الخالص 19/6 ثالثة أيام بوابة املستقبل للمعلمين 9969

 

  



 

 94من  15الصفحة 

 

 

 

 

 " خارج مراكز تدريب املعلمنيالربامج التدريبية ل سبوع الثالث "        

 الثاني التدريبيألاسبوع  هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991برامج ألاسبوع الثالث من الفصل الدراس ي الثاني للعام 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

2-
18/6/

14
41

 هـ

9962 
التواصل مع النفس وآلاخرين في 

 بيئة العمل
 معلم ظافر سلمان الجربوع 9/6 ثالثة أيام

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 ثانوية ذات الصواري 

 9/6 ثالثة أيام الزيارة الصفية الفعالة 9969
عبدالعزيزعبدالرحمن 

 البوسعد
 مشرف تربوي 

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 جواثا الثانوية ألاهلية

 9/6 يومان الخرائط املعرفية 9999
عبداللطيف صالح 

 املذن

معلم ومنسق 

 املوهوبين
 منارات الخالدية ألاهلية التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9991 
استخدام خريطة املفاهيم في 

 الفيزياء
 معلم فيزياء سالم عيس ى الحضيري  9/6 يومان

برامج 

 متخصصة

صادرة من قوائم بأسماء املتدربين 

 الجهة املختصة
 ثانوية  أبي داود

 معلم أحمد محمد العمير 9/6 يومان التقويم الواقعي 9998
برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 ثانوية الجبيل

9999 

تطبيقات وأبحاث بروتوكوالت 

البيئي  GLOBEبرنامج جلوب 

 العالمي

 عبدهللا فرحان الفرحان 19/6 ثالثة أيام
معلم جلوب 

 في املدارس

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مدرسة محمد بن عبدالوهاب

9994 
البرنامج التأهيلي لجائزة التعليم 

 للتميز )فئة املعلم املتميز(
 بنات –مركز التدريب  خالل التطبيق أو املوقعالتسجيل من  برامج عامة معلم منصور عبدهللا املنصور  11/6 يومان

 املرشد الصحي أحمد صالح الحرشان 11/6 يومان مهام املرشد الصحي التقنية 9990
برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مدرسة الخالدية املتوسطة

 

  



 

 94من  16الصفحة 

 

 

 

 "باهلفوف" مركز تدريب املعلمني  الرابعالربامج التدريبية ل سبوع 

 الثالث  ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991للعام  الثانيبرامج ألاسبوع الرابع  من الفصل الدراس ي 

 اسم املدرب تاريخ التنفيذ مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج البرنامجفئة 

10-
19/6 /

14
49

 هـ 

 10/6 يومان مهارات التفكير الاساسية 9996
إبراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم

 10/6 ثالثة أيام استراتيجيات إلاقناع باللغة 9999
عبدالرؤوف عبدالعزيز 

 الخوفي
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم

 خالد جاسم البريكان 10/6 ثالثة أيام مهارات الكورت ألاول  9992
منسق 

 املوهوبين
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مرشد طالبي عبداللطيف صالح امللحم 10/6 يومان إلارشاد النفس ي الطالبي ثالثي ألابعاد 9999

9929 
ضوابط و إجراءات القبول والتسجيل 

 بمدارس التعليم العام
 خالد سليم الدوسري  10/6 يومان

 -مدرسة  قائد

 وكيل
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 الربيعينايف سعد  10/6 يومان املحسوسات اليدوية في الرياضيات 9921
 معلم رياضيات

 ابتدائي
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم سعود عبدالعزيز الظفر 16/6 ثالثة أيام التفكير الفلسفي 9928

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة برامج متخصصة معلم عدنان سلمان الدريويش 12/6 يومان بناء القيم في ألانشطة الطالبية 9929

9924 
رفع التحصيل الدراس ي باستخدام 

 أساليب التعلم التعاوني
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة برامج متخصصة معلم علوم عبدهللا عثمان الجعفري  12/6 يومان

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مدرسة قائد أحمد عبدهللا الزهراني 12/6 يومان العملادارة املشاعر في بيئة  9926

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد محمد السماعيل 12/6 يومان تربية بال عقاب 9929

 

 

 

 



 

 94من  17الصفحة 

 

 

 

 

 "باملربز" مركز تدريب املعلمني  الرابعالربامج التدريبية ل سبوع 

 الثالث  ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991للعام  الثانيبرامج ألاسبوع الرابع  من الفصل الدراس ي 

تاريخ 

 ألاسبوع
 اسم البرنامج رقم البرنامج

مدة 

 البرنامج

تاريخ 

 التنفيذ
 طريقة التسجيل في البرنامج البرنامجفئة  الفئة املستهدفة اسم املدرب

10-
19/6 /

14
49

 هـ 

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة وكيل -مدرسة  قائد عبدهللا عبداللطيف الحمام 10/6 يومان آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج 9922

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة طالبي جديدمرشد  صالح عبدالرحمن املعيوف 10/6 يومان نظام نور إلارشادي 9929

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم صفوف أولية عبدهللا خالد الحليبي 10/6 يومان التقويم الواقعي 9999

ِّس 19/6 يومان العالقات إلانسانية في بيئة العمل 9991
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مدرسة قائد عبدهللا   إبراهيم الخمي 

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم محمد سعود الخليفي 12/6 يومان 81مهارات القرن  9920

9998 
تصميم مواقع إلانترنت باستخدام 

 ويبلي
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع بعدتدريب عن  شاغلي الوظائف التعليمية علي حبيب الخالص 12/6 يومان

 

  



 

 94من  18الصفحة 

 

 

 

 "خارج مراكز تدريب املعلمني "  الرابعالربامج التدريبية ل سبوع 

 الثالث  ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة   1991-1991برامج ألاسبوع الرابع من الفصل الدراس ي الثاني للعام 

 تاريخ

 ألاسبوع
 اسم البرنامج رقم البرنامج

مدة 

 البرنامج

تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

10-
19/6 /

14
49

 هـ

9999 

إعداد الدروس إلالكترونية 

 باستخدام كامتيجا ستوديو

Camtasia Studio 

 الخالصعلي حبيب  10/6 ثالثة أيام

شاغل 

الوظائف 

 التعليمية

 مدارس جواثا ألاهلية التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 ظافر سلمان الجربوع 16/6 يومان إلابداع في خطة النشاط 9994

 -رائد نشاط 

راغب بأعمال 

 النشاط

 مدرسة ألاحساء ألاهلية التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 16/6 يومان مجموعات التخصص إدارة 9990
عبداللطيف 

 عبدالرحمن البوسعد
 معلم مشرف

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة 

 املختصة

قاعة التدريب في  وحدة 

 تطوير املدارس

9996 
املهارات ألاساسية ملعلم التربية 

 إلاسالمية
 16/6 ثالثة أيام

سعود عبدالعزيز 

 بوحيمد

التربية معلمي 

 إلاسالمية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة 

 املختصة
 مدرسة سيبويه الابتدائية

9999 
استخدام خريطة املفاهيم في 

 الفيزياء
 معلمي الفيزياء سالم عيس ى الحضيري  16/6 يومان

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة 

 املختصة
 الجاحظ املتوسطةمدرسة 

9992 
التطبيقات التدريسية في التربية 

 البدنية
 16/6 ثالثة أيام

عبدالرؤوف يوسف 

 الجمعية

معلمي التربية 

 البدنية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة 

 املختصة

ألامير محمد بن فهد 

 الابتدائية

9999 
قياس التعلم النشط وفق 

 الوزاريةالبطاقة 
 مشرف تربوي  خالد عبد هللا الغنام 19/6 ثالثة أيام

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة 

 املختصة
 مدارس دور العلوم

 

 

 

 

 



 

 94من  14الصفحة 

 

 

 "باهلفوف" مركز تدريب املعلمني  اخلامسالربامج التدريبية ل سبوع 

 هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991الفصل الدراس ي الثاني للعام برامج ألاسبوع الخامس من 
ألاسبوع 

 التدريبي
 الرابع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

88-
86/6 /

14
49

 هـ

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد عبدالرحمن النعيم 88/6 ثالثة أيام التخطيط للمنهج 9199

 88/6 ثالثة أيام لغة الاشارة الوصفية 9191
صالح سعد بوسعد 

 الجميعه
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم

9198 
الحقيبة الثالثة ملعلمي الصفوف 

 ألاولية
 عبدهللا الصقرمحمد  88/6 ثالثة أيام

معلم صفوف 

 أولية

برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

 أحمد عبدهللا الجغيمان 88/6 يومان احترافية إعداد الجدول املدرس ي 9199
 -مدرسة  قائد

 وكيل
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم وليد صالح بوبشيت 88/6 يومان التدريس الذكي 9194

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم نصار سعد القرين 84/6 يومان إدارة التغيير التعليمية 9190

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم ماهر عبداللطيف العمر 80/6 يومان التقويم من أجل التعلم 9196

 محمد عبدهللا العامر 80/6 يومان السالمة املدرسية 9199

منسق  -معلم 

 -السالمة 

محضر 

 مختبرات

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 عبدهللا علي السعيد 80/6 يومان املقابلة إلارشادية 9192

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع عامةبرامج 

 

 

 

 

 



 

 94من  21الصفحة 

 

 

 

 

 

 "باملربز" مركز تدريب املعلمني  اخلامسالربامج التدريبية ل سبوع 

 هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991برامج ألاسبوع الخامس   من الفصل الدراس ي الثاني للعام 
ألاسبوع 

 التدريبي
 الرابع

 مدة البرنامج اسم البرنامج البرنامجرقم  تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

88-
86/6 /

14
49

 هـ

9199 
إجراءات سد العجز داخل الصف 

 املدرس ي
 عبدالعزيز جاسم البريكان 88/6 ثالثة أيام

شاغل وظائف 

 تعليمية
 خالل التطبيق أو املوقعالتسجيل من  برامج عامة

9119 
أساليب عملية في عالج ضعف تالوة 

 وحفظ الطالب للقرآن الكريم
 رائد صالح النعيم 88/6 يومان

معلم تربية 

إسالمية 

 صفوف أولية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 أحمد عايش السلطان 88/6 ثالثة أيام التعليم املتمايز 9111
 –علوم معلم 

 أحياء
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9118 
استخدام املحسوسات اليدوية في 

 تدريس الرياضيات
 معلم رياضيات عبدالعزيز عبدهللا بن عبيد 88/6 يومان

برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج خبرات معلم عثمان صالح الغامدي 80/6 يومان بناء املعرفة بالقراءة والكتابة 9119

 

 

  



 

 94من  21الصفحة 

 

 

 

 

 

 "خارج مراكز تدريب املعلمني "  اخلامسالربامج التدريبية ل سبوع 

 الرابع  ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة   1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام  برامج ألاسبوع الخامس

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

 مكان التنفيذ

88-
86/6 /

14
49

 هـ 

9114 
 ظافر سلمان الجربوع 89/6 يومان آلية عمل الدماغ أثناء التفكير

رائد  -معلم 

 نشاط
 مدرسة جواثا ألاهلية التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9110 

الاستراتيجيات الحديثة في مواد 

 اللغة العربية
 علي محمد الفرحان 89/6 يومان

معلم اللغة 

 العربية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 الجبيل املتوسطة

9116 
 معلم مشرف نبيل علي الطويرة 89/6 يومان ألاساليب إلاشراقية

برامج 

 متخصصة

بأسماء املتدربين صادرة من قوائم 

 الجهة املختصة

قاعة التدريب في  وحدة تطوير 

 املدارس

9119 

طرق تدريس العلوم للمرحلة 

 الابتدائية
 89/6 يومان

عبدالعزيز عبدالرحمن     

 البوسعد

معلم علوم 

 ابتدائي

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 النسفي )ت.ق(مدرسة إلامام 

9112 
 تركي عايض التركي 89/6 يومان وسائل عملية إلدارة صفية فاعلة

معلم صفوف 

 أولية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مدرسة أبي أيوب الانصاري 

 مدرسة النزهة الابتدائية التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مدرسة قائد سعد سعيد الحارثي 80/6 يومان سيكولوجية التعامل مع املعلمين 9119

 

 

 

 

 

 

 



 

 94من  22الصفحة 

 

 

 

 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني السادس "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الخامس ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991الفصل الدراس ي الثاني للعام  من السادسبرامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

24
 /6-  3/7 /

19
91

 هـ

 خالل التطبيق أو املوقعالتسجيل من  برامج عامة معلم سعود عبدالعزيز الظفر 99/6 ثالثة أيام تحليل العالقات البشرية 9189

 رياض خالد املحيش 89/6 ثالثة أيام الاستيعاب املفاهيمي 9181

معلم علوم 

للمرحلة 

 الثانوية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 فهد محمد الخالدي 89/6 ثالثة أيام تطوير مهارات املعلمين في البرمجة 9188
معلم الحاسب 

 آلالي

برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

 89/6 يومان ألانماط الشخصية 9189
إبراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم
 مشرف تربوي 

برامج 

 مشرفين
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد عبدهللا الزهراني 89/6 يومان إدارة املشاعر في بيئة العمل 9184

 يومان بوصلة التفكير 9180
 

1/9 
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مدرسة قائد حمد إبراهيم العميرين

9186 
تنمية املهارات للوقاية من الوقوع في 

 املخالفات
 يومان

 

1/9 
 من خالل التطبيق أو املوقعالتسجيل  برامج عامة معلم أحمد عبدالرحمن الكويتي

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم محمد سعود الخليفي 1/9 يومان التحفيز املعتمد على املجاالت الخمسة 9189

 

  



 

 94من  23الصفحة 

 

 

 

 

 

 "باملربزمركز تدريب املعلمني السادس "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الخامس ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام  السادسبرامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

24
 /6-  3/7 /

19
91

 هـ

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد جبر الجبر 89/6 يومان فن تشكيل املعادن )النحاس( 9182

9189 
التوجيه وإلارشاد طرقه ونظرياته 

 وأساسياته
 عبدهللا علي السعيد 89/6 ثالثة أيام

شاغل وظائف 

 تعليمية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

س 89/6 يومان أنماط الطالب في التعلم 9199 ِّ
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم عبدهللا إبراهيم الخمي 

9191 
بناء املفهوم وغرس القيمة في مواد 

 التربية الاسالمية
 بندر عايد الشراري  89/6 ثالثة أيام

معلم تربية 

 اسالمية
 أو املوقعالتسجيل من خالل التطبيق  برامج عامة

 عادل عبد الرحمن البوشل 99/6 يومان التخطيط الاستراتيجي الشخص ي 9198

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

تدريب عن 

 بعد
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع

ليمدمج التطبيقات التقنية في التع 9199 التطبيق أو املوقعالتسجيل من خالل  برامج خبرات معلم عمار صالح الخليفة 8/9 يومان   

9194 
بناء الاختبارات التحريرية في مواد 

 الصفوف ألاولية
 حزام مطر العصيمي 8/9 يومان

معلم صفوف 

 أولية

برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

 

  



 

 94من  29الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 مركز تدريب املعلمني "السادس "خارج الربامج التدريبية ل سبوع 

 الخامس ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام  ألاسبوع السادسبرامج 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ في البرنامجطريقة التسجيل  فئة البرنامج

24
 /6-  3/7 /

19
91

 هـ

9190 
برنامج نظام نور للمرحلة 

 املتوسطة
 89/6 يومان

عبداللطيف عبدهللا 

 العثمان
 برامج عامة معلم

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

مقر لجنة نظام نور بحانب 

 ثانوية حراء

 89/6 ثالثة أيام التعلم النشط 9196
فؤاد عبدالرحمن 

 الدقيل
 وكيل

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مكتب التعليم بالهفوف

 معلم أحمد  عبدالرحمن املال 99/6 يومان التحفيز التربوي  9199
برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة

قاعة التدريب في  وحدة 

 تطوير املدارس

 مشرف تربوي  علي حبيب الخالص 8/9 يومان ( 8مهارات تقنية للمشرفين )  9192
برامج 

 مشرفين

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

مدرسة الحسن بن علي 

 الابتدائية

9199 
التعلم الذاتي في مواد اللغة 

 العربية
 محمد امللحم عبدالعزيز  8/9 يومان

معلم اللغة 

 العربية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مدرسة ألانصار الابتدائية

9149 
التعلم الذاتي في مواد اللغة 

 العربية
 معلم علي محمد الفرحان 8/9 يومان

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 املتوسطةمدرسة الطرف 

 

 

 

 

 



 

 94من  25الصفحة 

 

 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني السابع "الربامج التدريبية ل سبوع 

 السادس ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام السابع برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

6-
11/7 /

19
91

 هـ

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة املدرسة قائد عبدامللك  عبدهللا  الشعيبي 6/9 ثالثة أيام نظام نور للمرحلة الابتدائية 9141

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج مشرفين مشرف تربوي  عبدالرؤوف عبدالعزيز الخوفي 6/9 ثالثة أيام استراتيجيات إلاقناع باللغة 9148

9149 
مهارات التدريس مع طالب التربية 

 الفكرية
 عدنان خليفة العيس ى 6/9 يومان

معلم تربية 

 فكرية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم عبدهللا عيس ى البطنين 6/9 يومان التلعيب الرقمياستراتيجية  9144

9140 
أدوات تحسين نواتج التعلم في اللغة 

 إلانجليزية
 عبدالرحمن عثمان امللحم 6/9 يومان

معلم لغة 

 إنجليزية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9146 
في الدليلين إلاجرائي والتنظيمي  دراسة

 إلدارة تعليم الكبار
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم عماد عبدهللا الكنعان 6/9 يومان

 نصار سعد القرين 2/9 يومان الاشراف إلاداري الفعال 9149
 مدرسة قائد

 وكيل مدرسة
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9142 
تطبيقات استراتيجيات التعلم النشط 

 في مواد التربية الاسالمية
 عبدالرحمن فهد املواس 2/9 يومان

معلم التربية 

 الاسالمية
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة برامج متخصصة

 9/9 يومين الاعتماد املدرس ي 9149
عبداملنعم عبد العزيز 

 الحسين
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم

 أحمد عبدهللا الزهراني 9/9 يومان إدارة املشاعر في بيئة العمل 9109

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تدريب عن بعد

 

 

 



 

 94من  26الصفحة 

 

 

 

 

 "باملربزمركز تدريب املعلمني السابع "الربامج التدريبية ل سبوع 

 السادس ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام  السابعبرامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

6-
11/7 /

19
91

 هـ

 إبراهيم صالح الخوفي 6/9 يومان الاستجابة الوقائية )خطط إلاخالء( 9101
منسق السالمة 

 املدرسية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 أحمد محمد الهبوب 6/9 يومان رفق إلارشادي 9108

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 أو املوقعالتسجيل من خالل التطبيق  برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم محمد أحمد بن معن 6/9 يومان إدارة مراكز مصادر التعلم 9109

 عبداملحسن عبدهللا القنيان 6/9 ثالثة أيام الاستيعاب املفاهيمي 9104
معلم 

 الرياضيات
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

س 9/9 يومان العالقات إلانسانية في بيئة العمل 9100 ِّ
 عبدهللا  إبراهيم الخمي 

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

تدريب عن 

 بعد
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم عادل عبد الرحمن البوشل 2/9 يومان التخطيط الاستراتيجي الشخص ي 9106

9109 
التحفيز وأثره على التحصيل الدراس ي 

 ونماذج عليه
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم علي أحمد املحيسن 2/9 ثالثة أيام

 خالد فهد الشدي 2/9 يومان التوظيف الهادف لإلذاعة املدرسية 9102
مشرف إذاعة 

 مدرسية
 املوقعالتسجيل من خالل التطبيق أو  برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة املدرسة قائد عبداللطيف صالح املذن 2/9 يومان الكايزن )التحسين املستمر( 9109

 

 

 

  



 

 94من  27الصفحة 

 

 

 

 تدريب املعلمني " السابع "خارج مراكزالربامج التدريبية ل سبوع 

 السادس ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام السابع برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

6-
11/7 /

19
91

 هـ

 معلم فهد محمد ألاقنم 6/9 ثالثة أيام سكاتس باد 9169

مركز 

استراتيجيات 

 التدريس

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 مدرسة التويثير الابتدائية

9161 
بناء القيم والسلوك في نفوس 

 الطالب
 سعيد جاسم الحول  9/9 ثالثة أيام

معلم التربية 

 إلاسالمية
 برامج عامة

التطبيق أو التسجيل من خالل 

 املوقع
 ثانوية امللك خالد

 معلم أحمد محمد العمير 9/9 يومان TIMSSمهارات تقويم  9168
برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 ثانوية الجفر

 معلم مشرف عبدهللا محمد املهيني 9/9 يومان التقويم الصفي 9169
برامج 

 متخصصة

املتدربين صادرة من قوائم بأسماء 

 الجهة املختصة

قاعة التدريب في  وحدة تطوير 

 املدارس

 2/9 يومان القيم ألاوملبية 9164
عبدالعزيز سعود 

 السليم

معلم التربية 

 البدنية

برامج  

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة

مدرسة الامير محمد بن جلوي 

 الابتدائية بالعيون 

 معلم زكي صالح النصر 9/9 يومان "الكورت" لتنمية مهارات التفكير 9160

مركز 

استراتيجيات 

 التدريس

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 مدرسة الرميلة الابتدائية

 مشرف تربوي  سامي سعد الوصالي 9/9 يومان فنيات التحغيز الاشرافي 9166
برامج 

 مشرفين

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

مدرسة الحسن بن علي 

 الابتدائية

 

 

 

 

 



 

 94من  28الصفحة 

 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني الثامن "الربامج التدريبية ل سبوع 

 السابع ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام الثامن برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج البرنامجاسم  رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

13-
17/7 /

19
91

 هـ

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم محمد سعود الخليفي 19/9 يومان التعلم النشط 9169

 19/9 يومان دمج مهارات التفكير 9162
إبراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم سعود عبدالعزيز الظفر 19/9 يومان إدارة البيئة الصفية 9169

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع املعلمتمكين  معلم أحمد عبدهللا الزهراني 19/9 يومان خصائص النمو 9199

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم سعد عبداللطيف الخليفة 19/9 يومان خرائط املفاهيم 9191

 معلم حمد خالد الصقر 19/9 يومان الذكاءات املتعددة 9198
مركز استراتيجيات 

 التدريس
 املوقعالتسجيل من خالل التطبيق أو 

 معلم محمد أحمد املسعود 10/9 يومان خرائط املفاهيم 9199
مركز استراتيجيات 

 التدريس
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع

 عبدهللا صالح امللحم 10/9 يومان صيانة املختبرات املدرسية 9194
محضر 

 املختبرات
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 عبدهللا خالد بورسيس 10/9 يومان إلابداع في تدريب الطالب 9190
 -رائد نشاط 

 معلم
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 عبدهللا أحمد الصقر 10/9 ثالثة أيام مهارات إلارشاد الصحي املدرس ي 9196
مرشد  -معلم 

 صحي
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 

 

 

 

 

 

 



 

 94من  24الصفحة 

 

 

 

 "باملربزمركز تدريب املعلمني الثامن "الربامج التدريبية ل سبوع 

 السابع ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام  الثامنبرامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 املدرباسم 

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

13-
17/7 /

19
91

 هـ

س 19/9 يومان دمج مهارات التفكير 9199 ِّ
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم عبدهللا إبراهيم الخمي 

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم عمر محمد الجويبر 19/9 يومان الاستقصاء 9192

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم صالح عبدالعزيز بوعبيد 19/9 يومان خرائط املفاهيم 9199

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم معلم مهند عبدالعزيز الدوغان 19/9 يومان التخطيط للتدريس 9129

 سامي صالح العليان 19/9 يومان التعلم النشط 9121
معلم املرحلة 

 الابتدائية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تمكين املعلم

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم علي حبيب الخالص 19/9 ثالثة أيام بوابة املستقبل للمعلمين 9128

 محمد عبدالعزيز الراجح 10/9 ثالثة أيام الطلبة في املدارسالحد من التنمر بين  9129

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد جبر الجبر 10/9 يومان قوالب جبس بالسليكون  9124

9120 
 GLOBEمبادئ ومفاهيم برنامج جلوب 

 البيئي العالمي
 عبدهللا فرحان الفرحان 10/9 يومان

معلم تخصص 

 علمي
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 سامي سعد الوصالي 16/9 يومان املفاتيح العشر للشخصية الناجحة 9126

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 خالل التطبيق أو املوقعالتسجيل من  تدريب عن بعد

 

 

 

 

 



 

 94من  31الصفحة 

 

 

 

 تدريب املعلمني " الثامن "خارج مراكزالربامج التدريبية ل سبوع 

 السابع ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام الثامن برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج البرنامجرقم  تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

13-
17/7 /

19
91

 هـ

9129 
البرنامج إلاثرائي للموهوبين حل 

 املشكالت بطرق إبداعية
 مبارك محمد الفرحان 19/9 ثالثة أيام

منسق 

 املوهوبين
 برامج عامة

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

قاعة التدريب بإدارة املوهوبين 

 4مبنى رقم 

9122 
طبيقات أساسية في التربية ت

 البدنية
 عبدالعزيز سعود الكليب 14/9 يومان

معلم التربية 

 البدنية
 برامج عامة

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

قاعة التدريب في مكتب تعليم  

 شمال ألاحساء

 برامج عامة مدرسة قائد سعد سعيد الحارثي 14/9 يومان لتحسين ألاداء DEMINGنموذج  9129
التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 مدارس ديوان املعارف ألاهلية

9199 
البرنامج التعليمي للقيم ألاوملبية 

 في الرياضة املدرسية
 فيصل حسن الشاوي  14/9 يومان

معلم التربية 

 البدنية
 برامج عامة

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

قاعة التدريب في مكتب تعليم  

 شرق ألاحساء

 معلم علوم سالم عيس ى الحضيري  14/9 يومان التخطيط لتدريس العلوم 9191
برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 ثانوية أبي داود

9198 
استخدام املؤثرات الصوتية و 

 الجرافيك في مواد الاجتماعيات
 معلم محمد جربوع الدعجاني 14/9 يومان

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 متوسطة الصالحية

 معلم محمد سعود الخليفي 16/9 يومان التعلم التعاوني 9199

مركز 

استراتيجيات 

 التدريس

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 مدرسة الرميلة الثانوية

 

 

 

 

 

 



 

 94من  31الصفحة 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني التاسع "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الثامن ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام التاسع برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

21-
29/7 /

19
91

 هـ

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم خالد  صالح الغانم 89/9 ثالثة أيام التعلم النشط 9194

 محمد عبدهللا العامر 89/9 يومان السالمة املدرسية 9190

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التطبيق أو املوقعالتسجيل من خالل  برامج عامة

 محمد سلمان الحامد 89/9 يومان مهارات التعامل مع طالب بطء التعلم 9196

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 أحمد عايش السلطان 89/9 ثالثة أيام التعليم املتمايز 9199
معلم العلوم / 

 ألاحياء
 من خالل التطبيق أو املوقعالتسجيل  برامج عامة

 محمد عبدهللا الصقر 89/9 يومان التدريس الفعال 9192
معلم صفوف 

 أولية

برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

 مشرف تربوي  نصار سعد القرين 88/9 يومان قانون في القيادة 81 9199
برامج 

 مشرفين
 أو املوقعالتسجيل من خالل التطبيق 

9899 
فصول متركزة حول الطالب )تجربة 

 كندية(
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج خبرات معلم محمد صالح املاض ي 89/9 يومان

 89/9 يومان معادلة الوثائق 9891
محمد عبداللطيف 

 الجعفري 

 -مدرسة  قائد

 وكيل
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 عبدهللا خالد الحليبي 89/9 يومان التقويم الواقعي 9898
معلم صفوف 

 أولية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9899 
تحسين نواتج التعلم في الاختبارات 

 TIMSSالدولية 
 أحمد سعد املغربي 89/9 يومان

معلم العلوم 

 ابتدائي
 املوقعالتسجيل من خالل التطبيق أو  برامج عامة

 

 

 

 



 

 94من  32الصفحة 

 

 

 

 "باملربزمركز تدريب املعلمني التاسع "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الثامن ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام  التاسعبرامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

21-
29/7 /

19
91

 هـ

 سعود حمد املغلوث 89/9 يومان تعزيز السلوك إلايجابي 9894

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد جبر الجبر 89/9 يومان فن تشكيل املعادن )النحاس( 9890

9896 
تنمية املهارات للوقاية من الوقوع في 

 املخالفات
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد عبدالرحمن الكويتي 89/9 يومان

 ماهر عبدهللا العيس ى 89/9 ثالثة أيام التطوع في امليدان التربوي  9899
رائد  -معلم 

 النشاط
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9892 
Competency-based Learning 

 التعليم القائم على الكفايات
 عبدهللا محمد الحسين 89/9 يومان

مشرفي اللغة 

إلانجليزية في 

 مكاتب التعليم

 برامج متخصصة
صادرة من الجهة قوائم بأسماء املتدربين 

 املختصة

 مصطفى أحمد الرمضان 89/9 يومان البرنامج التربوي الفردي 9899
معلم التربية 

 الخاصة
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 

 

 

  



 

 94من  33الصفحة 

 

 

 

 مركز تدريب املعلمني "التاسع "خارج الربامج التدريبية ل سبوع 

 الثامن ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991الثاني للعام من الفصل الدراس ي برامج ألاسبوع التاسع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

21-
29/7 /

19
91

 هـ

9819 

تجويد نواتج التعلم من خالل 

تنمية مهارات التفكير في مواد 

 التربية إلاسالمية

 خليفة عبد هللا العباد 81/9 ثالثة أيام
معلم التربية 

 إلاسالمية
 برامج عامة

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 مدرسة عثمان بن عفان

9811 
مهارات الحصول على بطاقة 

 النشطالتعلم 
 81/9 ثالثة أيام

أسامةعبد الرحمن 

 السيد الهاشم

معلم 

الصفوف 

 ألاولية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة

مدرسة الامام عاصم لتحفيظ 

 القرآن

9818 
أفكار إبداعية في تدريس اللغة 

 إلانجليزية
 81/9 ثالثة أيام

طالل عبداللطيف 

 الخوفي

اللغة معلم 

 إلانجليزية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 ثانوية حراء

 81/9 يومان مبادئ في علم التجويد 9819
عبدالعزيز مبارك 

 السليم
 معلم

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة

قاعة التدريب في مكتب تعليم 

 شمال ألاحساء

9814 
الاستراتيجيات الحديثة في مواد 

 اللغة العربية
 عبدالعزيز محمد امللحم 81/9 يومان

معلم اللغة 

 العربية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مدرسة ألانصار الابتدائية

 مرشد طالبي الراجح محمد عبدالعزيز  89/9 يومان التوجيه وإلارشاد التعليمي واملنهي 9810
برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 إدارة التوجيه والارشاد

 81/9 ثالثة أيام الناجح قائدال 9816
عبداملحسن بداح 

 البداح
 برامج عامة مدرسة قائد

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 متوسطة ألاندلس

 

 

 

 

 



 

 94من  39الصفحة 

 

 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني العاشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 التاسع ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام عاشر برامج ألاسبوع ال

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 املدرباسم 

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

27
 /7-  2/8 /

19
91

 هـ

 إبراهيم صالح الخوفي 89/9 يومان الاستجابة الوقائية )خطط إلاخالء( 9819
منسق السالمة 

 املدرسية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

9812 
والتنظيمي دراسة في الدليلين إلاجرائي 

 إلدارة تعليم الكبار
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم عماد عبدهللا الكنعان 89/9 يومان

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة وكيل -معلم  أحمد عبدهللا العمير 89/9 يومان إدارة الفعاليات 9819

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم محمد سليمان الحواس 89/9 يومان التميزمهارات املشاركة في جوائز  9889

 مشرف تربوي  أحمد عبدهللا الزهراني 89/9 يومان التعامل مع ضغوط العمل 9881
برامج 

 مشرفين
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع

 89/9 يومان مهارات التفكير الاساسية 9888
إبراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم العلوم أحمد سعد املغربي 89/9 ثالثة أيام التعليم املتمايز في العلوم 9889

9884 
أساليب عملية في عالج ضعف تالوة 

 للقرآن الكريموحفظ الطالب 
 رائد صالح النعيم 89/9 يومان

معلم مواد 

التربية 

إلاسالمية 

 صفوف أولية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 مدرسة قائد محمد فهد محمد الجيبان 89/9 يومان صعوبات التعلم 9880
برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

 

 

 

 

 



 

 94من  35الصفحة 

 

 

 

 

 

 "باملربزمركز تدريب املعلمني العاشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 التاسع ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام  برامج ألاسبوع العاشر 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 املدرباسم 

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

27
 /7-  2/8 /

19
91

 هـ

 فيصل حسن الشاوي  89/9 ثالثة أيام تجويد مخرجات منهج التربية البدنية 9886
معلم التربية 

 البدنية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 89/9 يومان التقويم الواقعي 9889
عبدالعزيز عبدالرحمن 

 البوسعد
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم العلوم

9882 
إعداد الدروس إلالكترونية باستخدام 

 موفافي فيديو سويت
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم علي حبيب الخالص 89/9 ثالثة أيام

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم سعود عبدالعزيز الظفر 82/9 أيامثالثة  التفكير الفلسفي 9889

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج خبرات معلم جواد علي الحدب 89/9 يومان القراءة في التعليم ألاسترالي 9899

س عبدهللا 89/9 يومان فهم الشخصيات في بيئة العمل 9891 ِّ
 مشرف تربوي  إبراهيم الخمي 

برامج 

 مشرفين
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع

9898 

الدمج بين التعلم النشط 

واستراتيجيات التعليم الحديثة في 

 التدريس

 معلم سلطان أحمد الكليب 89/9 ثالثة أيام
برامج 

 متخصصة
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة

 

 

 

 

 

 



 

 94من  36الصفحة 

 

 

 

 

 

 مركز تدريب املعلمني "العاشر "خارج الربامج التدريبية ل سبوع 

 التاسع ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991برامج ألاسبوع العاشر  من الفصل الدراس ي الثاني للعام 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

27
 /7-  2/8 /

19
91

 هـ

9899 
برنامج نظام نور للمرحلة 

 املتوسطة
 89/9 يومان

عبداللطيف عبدهللا 

 العثمان
 برامج عامة معلم

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

مقر لجنة نظام نور بحانب 

 ثانوية حراء

 89/9 ثالثة أيام مهارات التفكير إلابداعي 9894
عبداملنعم عبدالرحمن 

 املخيمر

منسق 

 املوهوبين
 برامج عامة

التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 مدرسة البحتري الابتدائية

9890 
بناء الاختبارات في مواد التربية 

 إلاسالمية
 إبراهيم امللحموليد  89/9 يومان

معلم التربية 

 إلاسالمية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة

مدرسة دور العلوم ألاهلية 

 الثانوية

9896 
ألاخالقيات املهنية ملعلم التربية 

 البدنية
 بندر على السلطان 82/9 يومان

معلمي التربية 

 البدنية

برامج 

 متخصصة

املتدربين صادرة من قوائم بأسماء 

 الجهة املختصة
 مدرسة امللك خالد الثانوية

 

 

 

 

 

  



 

 94من  37الصفحة 

 

 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني احلادي عشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 العاشر ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991الفصل الدراس ي الثاني للعام من برامج ألاسبوع الحادي عشر  

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

5-4/8 /
19

91
 هـ

 املوقعالتسجيل من خالل التطبيق أو  برامج عامة معلم عبدهللا عيس ى البطنين 0/2 يومان استراتيجية التلعيب الرقمي 9899

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم أحمد محمد السماعيل 0/2 يومان تربية بال عقاب 9892

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مدرسة قائد سامي حسين الراشد 0/2 يومان هندسة إدارة ضغوط العمل 9899

9849 
 كيف تصمم موقعك التعليمي

(Google Suite) 
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج خبرات معلم عثمان صالح الغامدي 0/2 ثالثة أيام

9841 
بناء الاختبارات وفقا لجدول 

 املواصفات
 وحيد عيس ى املحيفيظ 0/2 يومان

معلم 

 اجتماعيات
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من الجهة املختصة برامج متخصصة

 محمد سعود الخليفي 6/2 يومان التحفيز املعتمد على املجاالت الخمسة 9848

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تدريب عن بعد

 6/2 يومين خدمة املستفيد 9849
عبداملنعم عبدالعزيز 

 الحسين
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم

 سامي سعد الوصالي 9/2 يومان املفاتيح العشر للشخصية الناجحة 9844
 مدرسة قائد

 وكيل مدرسة
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج مشرفين مشرف تربوي  حمد إبراهيم العميرين 2/2 يومان بوصلة التفكير 9840

 2/2 يومان الشخصيةألانماط  9846
ابراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع تدريب عن بعد

 

 

 

 



 

 94من  38الصفحة 

 

 

 

 

 "املربزمركز تدريب املعلمني احلادي عشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 العاشر ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991الفصل الدراس ي الثاني للعام  من  الحادي عشربرامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

5-4/8 /
19

91
 هـ

 خالد فهد الشدي 0/2 يومان الهادف لإلذاعة املدرسيةالتوظيف  9849
مشرف إذاعة 

 مدرسية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 ماهر عبدهللا املحمود 0/2 يومان تصويبات لغوية 9842
معلم اللغة 

 العربية
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 إبراهيم حمد السليم 0/2 يومان املقاصف املدرسية 9849

مسؤول 

املقصف 

 املدرس ي

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 سعود عبدالعزيز السبيعي 0/2 يومان القيادة وفلسفة التغيير 9809
 -مدرسة  قائد

 وكيل
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 مصطفى أحمد الرمضان 9/2 يومان مدخل إلى التربية الخاصة 9801
 -مدرسة  قائد

 وكيل
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94من  34الصفحة 

 

 

 

 

 

 مركز تدريب املعلمني "احلادي عشر "خارج الربامج التدريبية ل سبوع 

 العاشر ألاسبوع التدريبي التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظةهـ تنفذ في مكاتب 1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام الحادي عشر برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

5-4/8 /
19

91
 هـ

 6/2 ثالثة أيام الابتدائيةبرنامج نور للمرحلة  9808
عبداللطيف عبدهللا 

 العثمان

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية

 برامج عامة
التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع

مقر نظام نور بجانب ثانوية 

 حراء

 معلم أحمد عبد الرحمن املال 6/2 ثالثة أيام تنسيق وتقديم العروض 9809
برامج 

 متخصصة

ن قوائم بأسماء املتدربين صادرة م

 الجهة املختصة

قاعة التدريب في  وحدة تطوير 

 املدارس

 6/2 ثالثة أيام تطبيقات التعلم النشط 9804
زكريا عبدالرحمن 

 الراجح

معلم املرحلة 

 الابتدائية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة

مدرسة عثمان بن عفان 

 الابتدائية

 أحمد جبر الجبر 0/2 يومان فنون مجال الطباعة 9800
معلمين التربية 

 الفنية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مكتب التعليم بالشمال

 

 

 

  



 

 94من  91الصفحة 

 

 

 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني الثاين عشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الحادي عشر ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام الثاني عشر برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

12-
16/8 /

19
91

 هـ

9806 
نظام نور املرحلة الثانوية نظام 

 املقررات
 عبداللطيف ابراهيم املقرن  18/2 ثالثة أيام

مسؤول نظام 

 نور باملدارس
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 عبدالعزيز جاسم البريكان 18/2 يومان املعلم املكلف حقوق وواجبات 9809

محضر  -معلم 

محضر  -مختبر 

 حاسب

 املوقعالتسجيل من خالل التطبيق أو  برامج عامة

9802 
تطوير مهارات أعضاء لجنة التميز 

 والجودة
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم فيصل إبراهيم الحوشاني 18/2 يومان

 إبراهيم حمد السليم 18/2 يومان املقاصف املدرسية 9809

مسؤول 

املقصف 

 املدرس ي

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 سعود عبدالعزيز الظفر 14/2 يومان نافذة جوهاري التعليمية  9899

شاغلي 

الوظائف 

 التعليمية 

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع عن بعد 

 

 

 

 

 

  



 

 94من  91الصفحة 

 

 

 

 "باملربزمركز تدريب املعلمني الثاين عشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الحادي عشر ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991الفصل الدراس ي الثاني للعام  من الثاني عشر برامج ألاسبوع 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

12-
16/8 /

19
91

 هـ

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مشرف تربوي  عادل عبد الرحمن البوشل 18/2 ثالثة أيام التخطيط الاستراتيجي الشخص ي 9869

 ماهر عبدهللا العيس ى 18/2 ثالثة أيام التطوع في امليدان التربوي  9861
رائد  -معلم 

 النشاط
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة

 10/2 يومان القيادة والتطوير املنهي للمعلم 9868
عبدالعزيز عبدالرحمن 

 البوسعد
 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة مدرسة قائد

 

 

 مركز تدريب املعلمني "الثاين عشر "خارج الربامج التدريبية ل سبوع 

 الحادي عشر ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991الفصل الدراس ي الثاني للعام  برامج ألاسبوع الثاني عشر  من

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

التدريس الفعال ملراحل الصفوف  3629 هـ1991/ 12-16/8

 ألاولية
 19/2 ثالثة أيام

حمدي عبدالحميد 

 الجعفري 

معلم صفوف 

 أولية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 الابتدائيةمدرسة أسامة بن زيد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94من  92الصفحة 

 

 

 "باهلفوفمركز تدريب املعلمني الثالث عشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الثاني عشر ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين بالهفوف1991-1991برامج ألاسبوع الثالث عشر من الفصل الدراس ي الثاني للعام 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

14- 
23/8 /

19
91

 هـ

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم محمد سعود الخليفي 19/2 يومان التعلم التعاوني  9864

 19/2 يومان التعلم النشط 9860
إبراهيم عبدهللا 

 العبدالعظيم
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم سعود عبدالعزيز الظفر 19/2 يومان إدارة البيئة الصفية 9866

 من التدريبقوائم بأسماء املتدربين صادرة  تمكين املعلم معلم أحمد عبدهللا الزهراني 19/2 يومان خصائص النمو 9869

 أحمد محمد املاجد 19/2 يومان دمج مهارات التفكير 9862
معلم املرحلة 

 الابتدائية
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم

 

 "باملربزمركز تدريب املعلمني الثالث عشر "الربامج التدريبية ل سبوع 

 الثاني  عشر ألاسبوع التدريبي هـ بمركز تدريب املعلمين باملبرز1991-1991الثاني للعام من الفصل الدراس ي الثالث عشر  برامج ألاسبوع

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

14- 
23/8 /

19
91

 هـ

9869 
 

 التعلم النشط
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم سامي صالح العليان 19/2 يومان

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم سعد عبداللطيف الخليفة 19/2 يومان خرائط املفاهيم 9899

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم عمر محمد الجويبر 19/2 يومان إدارة البيئة الصفية 9891

 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم صالح عبدالعزيز بوعبيد 19/2 يومان التخطيط للتدريس 9898

س 19/2 يومان دمج مهارات التفكير 9899 ِّ
 قوائم بأسماء املتدربين صادرة من التدريب تمكين املعلم معلم عبدهللا إبراهيم الخمي 

 التسجيل من خالل التطبيق أو املوقع برامج عامة معلم عدنان سلمان الدريويش 81/2 يومان صناعة البرامج النوعية 9894

 املوقع التسجيل من خالل التطبيق أو  برامج عامة معلم علي حبيب الخالص 81/2 ثالثة أيام بوابة املستقبل للمعلمين 9890

 

 

 



 

 94من  93الصفحة 

 

 

 

 

 

 مركز تدريب املعلمني "الثالث عشر "خارج الربامج التدريبية ل سبوع 

 الثاني عشر ألاسبوع التدريبي هـ تنفذ في مكاتب التعليم أو إلادارات أو مدارس املحافظة1991-1991من الفصل الدراس ي الثاني للعام برامج ألاسبوع الثالث عشر 

 مدة البرنامج اسم البرنامج رقم البرنامج تاريخ ألاسبوع
تاريخ 

 التنفيذ
 اسم املدرب

الفئة 

 املستهدفة
 مكان التنفيذ طريقة التسجيل في البرنامج فئة البرنامج

14- 
23/8 /

19
91

 هـ

 مشرف تربوي  سعد سعيد الحارثي 89/2 ثالثة أيام احتراف تدريب البرامج التعليمية 9896
برامج 

 مشرفين

 التسجيل من خالل التطبيق أو 

 املوقع
 مدرسة ديوان املعارف ألاهلية

 89/2 يومان القيم ألاوملبية 9899
عبدالعزيز سعود 

 السليم

معلم التربية 

 البدنية

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة
 مدرسة الشعبة املتوسطة

 احمد العمير عبدهللا 81/2 ثالثة أيام بناء الخطة التطويرية 9892
فريق التميز 

 والجودة

برامج 

 متخصصة

قوائم بأسماء املتدربين صادرة من 

 الجهة املختصة

قاعة التدريب في  وحدة 

 تطوير املدارس

 

 

 

 

 

  



 

 94من  99الصفحة 

 

 

 

 
                                                                                 

                     

 

 برامج القيادات التربوية واإلداريةبرامج القيادات التربوية واإلدارية 

  



 

 94من  95الصفحة 

 

 

 

 
 برامج القيادات التربوية واإلدارية: برامج تستهدف مساعدي املدير العام 

 ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام باإلدارة العامة للتعليم ب  حاف ة األحساء 

 املكان الفئة املستهدفة املدرب تاريخ التنفيذ املدة اسم البرنامج

 مركز تدريب املعلمين  مديرو إلادارات ورؤساء ألاقسام  محمد الحريجي  11/6 يومان بناء املؤشرات واملقارنة املرجعية

 مركز تدريب املعلمين  مديرو إلادارات ورؤساء ألاقسام  د. مسفر القحطاني   8/7 يومان الاستثنائية القيادة 

4um2http://goo.gl/forms/kpozVz 
     
 
 

  

http://goo.gl/forms/kpozVz9um5
http://goo.gl/forms/kpozVz9um5


 

 94من  96الصفحة 

 

 
 
 
 

 الشراكة اجملتمعية مع جامعة  امللك فيصلالربامج 
 
 
 

 



 

 94من  97الصفحة 

 

 

 

 "لشا لي الوظائف التعليمية "  الشراكة اجملتمعية مع جامعة  امللك فيصل برامج

 الفئة املستهدفة  عدد الساعات  منفذ البرنامج اسم البرنامج م

 للمعايير العلمية 1
ً
 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعة 12 د. خالد بن سعد املطرب  بناء الاختبارات التحصيلية وفقا

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات  6 د. عمر محمد أحمد القشيري  Google Driveتصميم الاختبارات الالكترونية باستخدام تطبيقات  8

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات 19 أ.د أحمد عبدالفتاح الزكي  أساليب إبداعية في التدريس  9

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات  9 د. شريف عادل جابر تقنية إلانفو جرافيك ودورها في املجال التربوي  4

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات 2 د. عمر محمد درويش  التنمر إلالكتروني وأساليب مواجهته  0

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعة  18 د. عمر محمد درويش  الواقع املعزز وأساليب تطبيقه في التعليم  6

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات  9 د. عمر محمد أحمد القشيري  تصميم الاختبارات الالكترونية  9

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات  9 د. فؤاد املظفر  الوجدانية في تدريس القرآن الكريمالتربية  2

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات  19 أ.د أحمد عبدالفتاح الزكي  مهارات إبداعية في إلادارة الصفية  9

 شاغلو الوظائف التعليمية  ساعات  9 د. حسام سعد  Flipped Learningاستراتيجيات التعلم املقلوب  19

 على العنوان التالي 3 ووفق الشروط والضوابط اخلاصة باجلامعة تنفا البرامج أعاله في كلية التربية بجامعة امللك فيصل وميكن التسجيل في البرامج من خالل الرابط اخلاص باجلامعة 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/Education/Pages/TR_program.aspx 
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 الشراكة اجملتمعية مع جامعة  امللك فيصل "للمشرفني التربويني "  برامج

 الفئة املستهدفة  عدد الساعات  البرنامجمنفذ  اسم البرنامج م

 مشرف تربوي  ساعة 18 د. محمد عبداللطيف املال إلاشراف التربوي الفعال 1

 مشرف تربوي  ساعات  9 د. عمر محمد أحمد القشيري  الجدولة إلالكترونية وفن إدارة املواعيد 8

 مشرف تربوي  أيام  4 خالد محمد زهران  تصميم وبناء الحقائب التعليمية  9

  على العنوان التالي 3 ووفق الشروط والضوابط اخلاصة باجلامعة تنفا البرامج أعاله في كلية التربية بجامعة امللك فيصل وميكن التسجيل في البرامج من خالل الرابط اخلاص باجلامعة 
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/Education/Pages/TR_program.aspx 
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