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 المؤهالت العلمية : 
 هـ 1438بكالوريوس دراسات إسالمية بتقدير جيد جداً من جامعة الجوف  -

 هـ 1404دبلوم كلية متوسطة رياضيات بتقدير جيد جداً كلية التربية بالجوف  -

 1433الشامل لتطوير المناهج والنمو المهني للمعلمات منذ عام مدربة مركزية بالمشروع  -

 هـ 1427برنامج أساسيات الحوسبة واالنترنت عام  -

 الخبرة العملية : 
 هـ حتى اآلن 1422رئيسة قسم الصفوف األولية بإدارة اإلشراف التربوي بالجوف من عام  -

 هـ 1422هـ إلى 1417مشرفة صفوف أولية من عام  -

 1417هـ إلى عام 1404من عام  ةفي المرحلة المتوسط معلمة رياضيات -

 هـ 1433مدربة مركزية في التطوير المهني ضمن المشروع الشامل لتطوير المناهج -

 مدربة متعاونة مع إدارة التدريب واإلبتعاث لعدد من البرامج التعليمية الوزارية والخاصة . -

 هـ1427للحوار الوطني منذ عام  زمدربة معتمدة في مركز الملك عبدا لعزي -

 هـ 1436عضوه في أكاديمية الحوار للتدريب من عام  -

 هـ1437منسقة للبرنامج الوقائي الوطني للطالب والطالبات )فطن(  -

 تحسين األداء التعليمي لطالب وطالبات المرحلة االبتدائية ) حسن ( مشروع لمنسقة  -

 هـ1437منسقة مشروع الحقيبة المثالية  -

 هـ 1426ي مجلس التربية والتعليم عام عضوه ف -

 هـ1435عضوه في المجلس االستشاري في دورته الثانية عام  -

  

 

  أهم منجزاتي المهنية 
 الجهة المقدم إليها  تاريخه  اسمه نوع المنتج  م

ورقة عمل قدمتها  1

في لقاء الصفوف 

األولية والمنعقد في 

 حائل 

في عنان اللقاء تطوير البيئة المدرسية 

المرحلة االبتدائية وعنوان الورقة ) نحو 

 بيئة تعليمية آمنة (

اإلدارة العامة  1-3/3/1439

 لإلشراف التربوي

عبر ورقة عمل  2

 برنامج لقاء

 الوزاري 

التقويم المستمر ودور لجنة التوجيه 

 واإلرشاد في مدارس المرحلة االبتدائية 

على 7/4/1438

 مستوى المناطق 

اإلدارة العامة 

 لإلشراف التربوي 

مكتب التربية  1438/1439فاعلية البرنامج الوقائي الوطني للطالب  بحث تربوي  3



والطالبات فطن في تنمية المهارات 

الشخصية واالجتماعية لدى طالب 

 وطالبات المرحلة الثانوية 

العربي لدول 

 الخليج 

 المؤتمر العلمي الثاني بقيادة الطلبة  تقرير ختامي  4

 ) المواطنة والبيئة (

اإلدارة العامة  هـ  29/3/1438

 للنشاط الطالبي

 للمؤتمرالعلمي الثاني بقيادة الطلبة  كتاب  5

 ) المواطنة والبيئة (

وزارة الثقافة  م28/3/2017

واإلعالم , مكتبة 

 الملك فهد 

في مقررات  استراتيجيات التعلم الحديثة كتاب  6

 الصفوف األولية من النظرية إلى التطبيق

وزارة الثقافة  م28/3/2017

واإلعالم , مكتبة 

 الملك فهد 

فاعلية التدريس باستخدام إستراتيجية  بحث تربوي  7

 القصة في مقرر لغتي للصفوف األولية

اإلدارة العامة  1437

 لإلشراف التربوي 

الكوادر التعليمية  درجة التوافق بين دراسة ميدانية  8

وتخصصاتهم األكاديمية في تدريس 

ن المرحلة االبتدائية في منطقة الجوف م

 وجهة نظر قائدات المدارس 

اإلدارة العامة  هـ1436/1437

 لإلشراف التربوي

-1438-1437 نحو بيئة تعليمية آمنه  مشروع  9

1439 

مكاتب التعليم 

 بمنطقة الجوف

-1438-1437 إشراف األقران تحت مظلة المشرفة  مشروع  10

1439 

مدارس )وحدة 

 تطوير المدارس(

لوحة جدارية  11

 الكترونية 

البرنامج الوطني الوقائي للطالب 

 والطالبات )فطن(

كافة منسوبي  هـ1438

 التعليم والطالبات 

تطوير أسلوب الزيارات التبادلية بين  ورقة عمل  12

من خالل دمج  معلمات الصفوف األولية

إشراف األقران واإلشراف التأملي 

 واإللكتروني

اإلدارة العامة  22/6/1438

 لإلشراف التربوي

لوحة جدارية  13

 الكترونية 

 لدعم مشروع نحو بيئة تعليمية آمنة 

 وإستراتيجية القصة 

معلمات وطالبات  هـ1438

 الصفوف األولية 

 معلمات المرحلة ب هـElecta Live 1438غرفة الصف االفتراضية  منصة تعليمية  14

-11 دليل سفراء األمل  دليل إرشادي  15

15/11/1437 

إدارة التوجيه 

 واإلرشاد 

 معلمات المرحلة ب هـnahedalsalem 1435 مدونة تعليمية  16

 مدارس المرحلة ب  1427 حقيبة معلمة الصفوف األولية حقيبة الكترونية  17

واقع التقويم المستمر في تشخيص  بحث تربوي  18

المرحلة االبتدائية في منطقة الجوف 

ودراسة معوقات تطبيقه والعمل على 

 تطويرها

إدارة اإلشراف  هـ25/5/1430

 التربوي

 

 المشاركات العلمية واللقاءات التعليمية التي حضرتها بعض 



البيئة المدرسية في المرحلة قدمت ورقة عمل في لقاء الصفوف األولية المنعقد في حائل بعنوان تطوير  -

 هـ4/3/1439-1االبتدائية عنوان الورقة )نحو بيئة تعليمية آمنة ( خالل الفترة من 

  1438/1439شاركت في تحكيم أوراق العمل المقدمة في لقاء القادة الثاني للعام الدراسي  -

وحدة تطوير المدارس  ) مبادرة تحسين مهارات القراءة واإلمالء ( بالتعاون معشاركت في ورشة عمل  -

 هـ13/2/1439في 

لقاء اإلشراف التربوي مؤشرات رئيسات األقسام وفق اإلصدار الخامس لمنظومة قيادة األداء اإلشرافي  -

 هـ5/2/1439والمدرسي والمنعقد في 

لقاء الصفوف األولية بعنوان ) الكفايات اللغوية لمعلم اللغة العربية في الصفوف األولية ( عبر منصة  -

 29/1/1439اء الوزارية عن بعد في لق

 23/12/1438نفذت لقاء للمعلمات المستجدات في تدريس الصف األول في  -

لمديرات المكاتب وفي 20/12/1438نفذت ورشة عمل بعنوان) التخطيط لتدريس المنهج ( في  -

 لمشرفات مكتب طبرجل )عن بعد ( 10/1/1439لمشرفات الصفوف األولية وفي 22/12/1438

والمنعقد بقيادة الطلبة والملتقى الطالبي للحوار   الثاني العلميشاركت في اللجنة العلمية في المؤتمر  -

 نظمته اإلدارة العامة للنشاط . 29/3/1438-27بالجوف خالل الفترة 

 هـ1437/1438لجنة االنضباط المدرسي في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عضوه في  -

 /2-30/1خالل الفترة  الرئيسية لتنظيم لقاء معايير التقويم في المرحلة االبتدائيةشاركت في اللجنة  -

 على مستوى المناطق والمنعقد بالجوف . 2/1438

في  حضور لقاء عن بعد عبر برنامج لقاء اإللكتروني بعنوان صياغة األسئلة لمعلم الصفوف األولية -

 هـ8/8/1438

  21/7/1438في ر تدشين مبادرات وحدة تطويالمشاركة في  -

المشاركة  في لجنة الرصد لورشة عمل) رصد القضايا والمشكالت واالحتياجات االجتماعية والظواهر  -

 6/6/1438في  السلبية في المجتمع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات االجتماعية

 27/4/1438)عن بعد ( في  لقاء األساليب اإلشرافية عبر برنامج لقاءحضور برنامج   -

مؤشرات األداء اإلشرافي والمدرسي  حضور لقاء تربوي ضمن برنامج لقاء عبر الشبكة المرئية -

 2/3/1438في  وأثرها في بناء الخطة

نظمته اإلدارة العامة  1/6/1438المشاركة في ورشة عمل دعم تعلم الطالب في مشروع بوصلة التعليم  -

 للتعليم بمنطقة الجوف .

عمل ضمن برنامج لقاء الوزاري عن بعد بعنوان التقويم المستمر تطبيقه وأدواته المشاركة في ورقة  -

 هـ7/4/1438في  وأساليبه

  12/3/1438في إدارة اإلشراف التربوي  المشاركة في ورشة عمل بناء الخطة التشغيلية -

ر في مع إدارة التخطيط والتطوي المشاركة في ورشة عمل التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس األداء -

29/2/1438 

في  12/1/1438في  تنظيم ) ندوة ( وإدارة الحوار  ضمن فعاليات أسبوع تالحم للوقاية من التطرف -

 مسرح إدارة التعليم 

مركز الملك  9/1/1438في  مبادرة لتعزيز التالحم الوطني المشاركة في ورشة عمل بعنوان) تمكين ( -

 عبدا لعزيز للحوار الوطني

  28/4/1437تنظيم وتنفيذ لقاء تعريفي لمشروع الحقيبة المثالية في  -

ضمن  بتطبيق استبانه على طالبات المرحلة الثانوية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)التعاون مع  -

 مشروع أخالقيات األمانة العلمية بين طلبة مدارس وجامعات السعودية

الوطني الوقائي برنامج التنظيم وتنفيذ لقاء تربوي بعنوان المهام والمسئوليات لمنسقات ومدربات  -

  28/2/1437في (  فطنللطالب والطالبات  )

في  المشاركة مع جامعة الجوف في ورشة عمل بعنوان الخطة اإلستراتيجية في المجتمع المحلي -

23/8/1437 



استمارة تقويم الطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في دراسة بنود المشاركة في ورشة عمل  -

25/8/1437 

 25/4/1437إدارة اإلشراف التربوي في  حضور لقاء بعنوان دور القيادة المدرسية في التعلم النشط -

ورشة عمل بعنوان تطوير المهارات اإلشرافية لمشرفات الصفوف األولية من خالل تنظيم وتنفيذ  -

  17/2/1437 شرافيمنظومة األداء اإل

لجنة التحكيم في برنامج ) مهارات الحوار واإللقاء الفعال ( مع إدارة النشاط الطالبي في شاركت في  -

10-11/2/1437 

لجنة التوصيات وإعداد التقرير النهائي في لقاء رفع كفاءة المدارس لمشرفي ومشرفات عضوه في  -

 هـ .5/3/1437-3 والمنعقد بالجوف خالل الفترة  القيادة المدرسية

عضوه في اللجنة العلمية وتنظيم المقر في لقاء تحسين الممارسات اإلشرافية لمديري ومديرات  -

 18/7/1436والمنعقدة في فندق النزل في هـ .3/1/1437-1والمنعقد بالجوف خالل الفترة   المكاتب

تقويم المستمر وفق نتائج المشاركة في لقاء تصميم أدلة تنظيمية وإجرائية لتطوير أساليب تطبيق ال -

 هـ5/5/1436-3والمنعقد في مكة المكرمة خالل الفترة من  الدراسات

 المشاركة في اللجان المنظمة لورشة عمل حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات  -

-14المشاركة في ورش عمل تطوير الخطط اإلشرافية والمنعقد في المنطقة الشرقية خالل الفترة  -

16/2/1435  

 16/6/1435ندوة بعنوان نشر ثقافة التغيير في كلية التقنية للبنات في  تنفيذ -

 6/4/1434خالل الفترة من   رئيسة اللجنة الميدانية لتصنيف المدارس األهلية في االختبارات المدرسية -

 26/5/1436و 

ة استشراقية حضور فعاليات المؤتمر التربوي الدولي األول تطوير األداء األكاديمي لكليات التربية رؤي -

 6/5/1436-5( خالل الفترة من في )جامعة الجوف 

-21خالل الفترة  21و ب 13والمنعقد في ب المشاركة في  لجان  الملتقى المدرسي للمناهج  المطورة -

30/4/1434 

)حسن ( في  لمشروع تحسين األداء التعليمي لطالبات المرحلة االبتدائيةتخطيط وتنفيذ لقاء تعريفي  -

26/12/1434 

 هـ13/11/1434في  دراسة منظومة تقويم الطالب(تخطيط وتنفيذ ورشة عمل ) -

بعنوان تطبيقات عملية لغرس القيم   المشاركة في ورشة عمل عبر الشبكة عبر برنامج لقاء -

 هـ 17/7/1434

 28/1/1434لقاء تعريفي بمشروع المعلم الجديد للمشرفات في تخطيط وتنفيذ  -

 5/2/1434 التقارير في األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي مسار ابتكاررئيسة لجنة التخطيط وإعداد  -

 هـ1433عام  عضوه في لجنة مقابالت المتقدمات لشاغلي الوظائف التعليمية -

-23لجنة إعداد الورش في اللقاء السادس عشر لإلشراف التربوي والمنعقد بالجوف  في عضوه في  -

27/5/1433  

وإجراءات القبول واستكمال إجراءات قبول الطالب والطالبات الذين تقل عضوه في لجنة دراسة الملفات  -

 ً  هـ29/8/1432بالتعاون مع إدارة االختبارات والقبول  أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوما

في  حضور المنتدى الدولي للتعليم العام و المشاركة في ورشة عمل )تحسين الممارسات التربوية ( -

 هـ .14/3/1432ى الدولي للتعليم العام بالرياض بتاريخ المعرض والمنتد

( تم تنظيمه من  عضوه في لجنة تنظيم ورش العمل في لقاء )بعنوان الرؤية المستقبلية للتعليم بالمملكة -

 22/11/1431قبل مركز الملك عبدا لعزيز للحوار الوطني في 

 28/1/1430في  أساليب الكشف عن الموهوباتالمشاركة في ورشة عمل  -

  19/4/1430 حضور لقاء تعريفي لمشروع تطوير العلوم والرياضيات -

قاعة الملك والمشاركة في الورش والمنعقد في  حضور ملتقى المدربين المعتمدين لنشر ثقافة الحوار -

 هـ . 13/7/1430-11فيصل بفندق االنتركونتال 



من قبل  الملك عبدا لعزيز للحوار الوطني  المشاركة في ورشة عمل دراسة تقويمية شاملة ألداء مركز -

 هـ 24/11/1429جامعة القصيم 

 29/5/1429-26لجنة تطبيق االختبارات الوطنية على مدارس العين في عضوه في  -

لجنة دراسة مشروع تدوير اإلدارات التربوية من قبل األمانة العامة شاركت ضمن عينة الدراسة في  -

  22/3/1428في  لمجلس الوزارة

لجنة التوصيات في اللقاء الثاني لمديرات ومسئوالت التعليم األهلي واألجنبي بإدارات عضوه في  -

 هـ9/2/1428في  التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة

 المشاركة في اللقاءات الحوارية في المناطق والذي ينظمه مركز الملك عبدا لعزيز للحوار الوطني -

  3/1426/ 18( في فندق النزل شتركة للتعامل مع الثقافات العالميةنحن واآلخر رؤية وطنية م)

 البرامج التدريبية التي نفذتها بعض 

 ه تنظيم مركز التدريب بدومة 4/3/1439برنامج تدريبي بعنوان )التدريس التبادلي (في  -

 هـ تنظيم إدارة النشاط 24/2/1439برنامج تدريبي )تنمية مهارات االتصال في الحوار( في  -

 هـ تنظيم إدارة التدريب15/1/1439-14برنامج تدريبي بعنوان ) التدريس الفاعل لمنهج لغتي ( في  -

 هـ تنظيم إدارة التدريب  23/5/1438( في مشروع الجدارات الوظيفية )التعليم والتعلم -

 تنظيم إدارة اإلشراف  11/6/1438)عن بعد ( في  تدريبي بعنوان التدريس الممتع  برنامج -

 تنظيم نادي الحي الصيفي 12/9/1438-10 برنامج  تدريبي صناعة الزهور ) عمل تطوعي ( -

مرات بناًء على طلب ) إدارة التدريب ( ) إدارة التخطيط (  3نفذ برنامج تدريبي التنسيق اإلداري  -

  15/7/1438و  13/6/1438

 تنظيم ) عين للتدريب ( 19/5/1438برنامج  تدريبي التنسيق اإلداري )عن بعد ( في  -

تنظيم إدارة التدريب في محافظة دومة الجندل 7/2/1438في  برنامج  تدريبي إستراتيجية التعلم باللعب -

 . 

 تنظيم إدارة التخطيط والتطوير  11/1/1438في  برنامج تدريبي ملف اإلنجاز -

 تنظيم إدارة التدريب  1/1/1438تمكين ممارسات التقويم المستمر في برنامج تدريبي  -

 تنظيم نادي معطاء الموسمي  16/5/1437تنمية مهارات اإلتصال في الحوار في برنامج تدريبي  -

 تنظيم إدارة التدريب  25/11/1436 التدريس الفاعل في منهج لغتيبرنامج تدريبي  -

 تنظيم إدارة التدريب  3/11/1436تأهيل المعلمات المستجدات في تدريس الصفوف األولية في برنامج  -

برنامج تدريبي ضمن المشروع الشامل للتطوير المهني للمعلمات منهج لغتي المستوى األول والثاني  -

 تنظيم إدارة التدريب 9/1/1436و 11/3/1435 والثالث

 تنظيم إدارة التدريب  10/11/1434و  26/10/1434 في ) التخطيط للفهم (برنامج تدريبي  -

هـ تنظيم إدارة 30/4/1434برنامج تدريبي ) تصميم تدريس الكفايات اللغوية في منهاج لغتي (   -

  التدريب

 تنظيم إدارة التدريب  10/1/1434تهيئة المعلم الجديد في  برنامج تدريبي  -

 تنظيم إدارة التدريب  9/11/1433برنامج تدريبي التقويم البديل في  -

 تنظيم إدارة التدريب  28/7/1433في  الحقيبة التدريبية للقيادات المدرسيةبرنامج  -

في  التطوير المهني لمعلمي العلوم الشرعية في المشروع الشامل لتطوير المناهجبرنامج تدريبي  -

 تنظيم إدارة التدريب  11/4/1433

 تنظيم إدارة التدريب  15/10/1432في  فية والتقويمحقيبة المعلمة لألنشطة الصبرنامج تدريبي  -

تنظيم  12/7/1432في  تطوير مناهج الرياضيات والعلوم  للصف الثالثبرنامج تدريب ضمن مشروع  -

 إدارة التدريب 

تنظيم  1/5/1432في  التدريس باستخدام إستراتيجية العصف الذهني للصفوف المبكرةبرنامج تدريبي  -

 إدارة التدريب 

في ضمن المشروع الشامل لتطوير المناهج تطوير منهج لغتي للصف األول ج تدريب برنام -

 تنظيم إدارة التدريب  22/3/1431



ضمن مشروع  1/2/1431للصف األول والثاني في  العلوم والرياضياتمنهج تطوير  برنامج تدريب  -

 تنظيم إدارة التدريبتطوير العلوم والرياضيات 

 تنظيم إدارة التدريب 10/11/1431التفكير للصفوف األولية في برنامج تدريبي تعليم  -

ً برنامج تدريبي   -   تنظيم إدارة التدريب 28/12/1430في  كيف تعد درساً ناجحا

 األساليب واإلستراتيجيات المقترحة لتحقيق مهارات مادة التعبير للصف الثالث االبتدائيبرنامج تدريبي  -

 ب تنظيم إدارة التدري 22/10/1430في 

تنظيم  24/3/1430في  تعليم التفكير اإلبداعي في المنهج المدرسي للصفوف المبكرةبرنامج تدريبي  -

 إدارة التدريب

 تنظيم إدارة التدريب  3/11/1428برنامج تدريبي إدارة الصف في  -

 تنظيم إدارة التدريب  9/8/1427مهارات تدريس الرياضيات في برنامج تدريبي  -

 البرامج التدريبية التي حضرتها وحصلت عليها بشهادة معتمدة بعض 

لمدة هـ 5/2/1439والمنعقدة بتاريخ ( ساعة تدريبية 40دورة القيادة الحديثة وإدارة التغيير بواقع ) -

والمعتمدة من , أيام من مركز مجلس الجودة للتدريب لنخبة من الدكاترة والمدربين المعتمدين 5

  للتدريب التقني بجدهالمؤسسة العامة 

هـ والذي تنظمه وحدة 26/2/1439-25برنامج تدريبي بعنوان مجتمعات التعلم المهنية خالل الفترة  -

 تطوير المدارس 

 هـ )صباحاً(22/1/1439-20برنامج تدريبي بعنوان التكامل في تدريس اللغة العربية خالل الفترة  -

اته بقيادة الدكتور فهد البكر والمنعقد في برنامج تدريبي بعنوان التعلم النشط واستراتيجي -

 أيام والذي تنظمه إدارة اإلشراف  3هـ  ) مساًء( لمدة 19/1/1439

إلى  2017-6-20 منساعة تدريبية  32من أكاديمية أي بي أس بواقع   TOTتدريب المدربين كورس  -

5-8-2017 

 والذي ينظمه نادي الفنار الموسمي  17/10/1438-16برنامج مونتاج األفالم في  -

في  األكاديمية العربية لعلوم التدريبدورة التصميم التعليمي لمدة ثالث أيام ) عن بعد ( من  -

 هـ18/11/1438

في  باألكاديمية العربية لعلوم التدرية ثالث أيام ) عن بعد ( من تصميم األنفوجرافيك لمددورة  -

28/7/1438 

  7/6/1438في  األكاديمية العربية لعلوم التدريبيومان ) عن بعد (  صناعة الرسوم المتحركةدورة  -

  3/6/1438من إدارة التخطيط في  برنامج تواصل -

  13/3/1438ساعة من إدارة التدريب في  20بواقع  مشروع الجدارات الوظيفية للتعليم والتعلم -

  9/1/1438في  للحوار الوطني زمركز الملك عبدا لعزيمن  للوقاية من التطرفتبيان دورة تدريبية  -

اإلدارة العامة لبرنامج من  برنامج مهارات فطن الشخصية واالجتماعية للمرحلة المتوسطة والثانوية -

 ساعة تدريبية  12بواقع  17/8/1437فطن في 

  22/5/1437برنامج تدريبي التنسيق اإلداري من معهد اإلدارة في  -

  14/4/1437برنامج تدريبي السبورة التفاعلية من إدارة التجهيزات المدرسية في  -

  9/4/1437-8في  مهارات الحوار الفعال من جمعية التنمية األسرية بالجوفبرنامج  -

اإلدارة العامة تطوير مهارات مشرفي الصفوف األولية من خالل منظومة األداء اإلشرافي  من برنامج  -

 ثالث أيام  15/1/1437-13لإلشراف التربوي التعليم األساسي وعقد في إدارة التعليم بالباحة في 

 ساعة  12بواقع  3/2/1436في  مركز فيض الخبرةمن  ملف انجاز المشرفةبرنامج تدريبي  -

 25/2/1436-22تنمية المهارات اإلشرافية واإلدارية من مركز رواد المهارات في برنامج تدريبي  -

 ساعة  20بواقع  2/1/1436في  من إدارة التدريب التهيئة لسالسل العلوم الطبيعيةبرنامج  -

إدارة نظام نور بالمركز الوطني للمعلومات من  الخدمات اإللكترونية لبرنامج حسن في نظام نوربرنامج  -

   13/1/1436في  التربوية

   27/3/1435برنامج المهارات اإلشرافية من وحدة تطوير المدارس في  -



 ساعة  20بواقع  1/1/1435من إدارة تعليم البنين في  إعداد الحقائب التدريبيةبرنامج تدريبي  -

 18/12/1434من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي في  الشبكة لمشروع )حسن ( برنامج تعريفي عبر -

  20/10/1434برنامج مهارات التدريب من إدارة التدريب بنين في   -

 من إدارة التدريب  20/6/1434برنامج تقييم أثر التدريب في  -

اإلدارة من  برنامج تدريبي المستوى الثالث للتطوير المهني للمدربات المركزيات بالمشروع الشامل -

 ساعة تدريبية .   25بواقع  29/5/1434-25في فندق توليب في  العامة للتدريب واالبتعاث

 ساعة تدريبية  20بواقع  28/3/1434إدارة التدريب في  ( االستيعاب المفاهيمي )علومبرنامج  -

  17/3/1434إدارة التدريب في  التطوير المهني لمعلمات التربية األسرية في المناهج المطورةبرنامج  -

 3/1/1434من إدارة التوعية اإلسالمية في  الفعال واتخاذ القرار إدارة األزمات وحل المشكالتبرنامج  -

 20بواقع  27/11/1433من إدارة اإلشراف في  االستيعاب المفاهيمي )رياضيات (برنامج تدريبي  -

 ساعة تدريبية  

ل من اإلدارة العامة للتدريب واإلبتعاث بواقع ثالث مهارات التعامل مع ضغوط العمبرنامج تدريبي  -

  15/11/1433ساعات في 

 ساعة تدريبية  20بواقع   19/7/1433برنامج تدريبي المعلم الجديد من إدارة التدريب في  -

من اإلدارة العامة  المشروع الشامل لتطوير المناهج )لغتي (المنعقد في الرياضضمن برنامج تدريبي  -

 ساعة تدريبية  25بواقع  هـ29/5/1433للتدريب واإلبتعاث في 

 ساعة تدريبية  12بواقع  هـ12/3/1433ارة اإلشراف في  برنامج التعلم النشط من إد -

 ساعة تدريبية 15بواقع  هـ21/10/1432برنامج تدريبي التقويم البديل من مركز ميادين في  -

 ساعة تدريبية  15بواقع  3/11/1432برنامج التعليم المتمايز من إدارة التدريب في  -

 التربويين في مناهج العلوم الشرعية بالمشروع الشاملبرنامج تطوير المدربين المركزيين والمشرفين  -

 ساعة تدريبية  20بواقع  هـ8/8/1432من اإلدارة العامة للتدريب في 

 ساعة تدريبية  25بواقع  23/7/1432من مركز ميادين في  االستراتيجيات الحديثة في التدريسبرنامج  -

  16/1/1431من إدارة اإلشراف في  كرةالتعلم التعاوني في المنهج المدرسي للصفوف المببرنامج  -

 ساعة تدريبية  15بواقع  13/3/1431من إدارة التدريب في  تنمية مهارات التفكيربرنامج  -

ساعة  20بواقع  23/10/1431من إدارة التدريب في  تأهيل المشرفات لسالسل العلوم المطورةبرنامج  -

 تدريبية 

 ساعة تدريبية  15بواقع  29/11/1431برنامج إعداد ورش العمل التربوية من إدارة التدريب في  -

 ساعة  15بواقع  29/6/1430في  مشروع تطوير مناهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية -

 ساعة تدريبية  12بواقع  6/1/1430من إدارة التدريب في  فن التعامل مع األخطاءبرنامج  -

من مركز النافع للتدريب في  المهارات األساسية للتفكير من خالل المواد الدراسيةتنمية برنامج  -

 ساعة تدريبية  25بواقع  21/5/1430

 ساعة تدريبية  12بواقع  15/4/1430من إدارة التدريب في  دمج التفكير بالتدريسبرنامج  -

 ثالث أيام  19/5/1429 من مركز الميادين للتدريب والتطوير في تعليم التفكير اإلبداعيبرنامج  -

ساعة  25بواقع  10/11/1429في  مركز قوافل المعرفة للتدريب من مهارات البحث العلميبرنامج  -

 تدريبية 

 ساعة تدريبية  12بواقع  3/6/1429من إدارة التدريب في  أخصائي تدريببرنامج  -

   22/10/1428من مركز النافع للتدريب في  األساليب الحديثة في اإلشراف الفعالبرنامج تدريبي  -

ساعة  25بواقع  10/3/1327مركز النافع للتدريب في  من تنمية مهارات القيادة النسويةبرنامج  -

 تدريبية 

 ساعة تدريبية  12بواقع 10/1/1426برنامج التخطيط اإلداري من إدارة التدريب في  -

 17/11/1426من إدارة التخطيط التربوي في  التخطيط االستراتيجي في الميدان التربويبرنامج  -

 ساعة تدريبية  20بواقع  13/11/1425برنامج مهارات في التدريب من إدارة التدريب في  -

 


