
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/35                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة المدرسين ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/35teachers                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدرسين الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/35teachers1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        
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 البرامج التدريبية 
 ) برامج التطوير المهني ألسبوع التهيئة واالستعداد ( 

هـ2414/ 1 / 8ى هـ وحت1/4114 /  29 من تاريخ المنفذة   

 يحفظها هللا                                                                                                            إلى: المكرمة مديرة المدرسة:                                                                                       

 من: مديرة إدارة التدريب واالبتعاث  
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 الخطة أدناه:   وفقورة وكما عهدنا منكم التكامل نأمل منكم تمكين المستفيدات من الحضور  نرفع لكم جدول البرامج التدريبية للفترة المذك                                              
 

 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

1 
إدارة األزمات في  

 التعليم

  تدريب
الكتروني  
 عن بعد 

 الحطاب   د. أميرة مدارس ال قائدات   مساء   8 -14415/ 12/ 29 األربعاء  يوم ساعات 3
د. أميرة  
 الحطاب 

https://us02web.zoom.us/j/81371362074?pwd

=YUVCRTc0K1NSQjlyUElOcW44VVVBdz09 

2 

دور المعلم  
والمتعلم في  
المدرسة  
 اإللكترونية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 رسمية الغامدي  مشرفات  مساء   8 -14415/ 12/ 29 األربعاء  يوم ساعات 3
رسمية  
 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/87615953334?pwd

=ei9haUR4K1JiWTRmRFM2bzhqdi9vdz09 

3 
مهارات التعليم  

 عن بعد 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 صباحا 12-14419/ 12/ 29 األربعاء  يوم ساعات 3
وكيالت  

 مدارس ال
 حنان  العوفي 

حنان   
 العوفي 

https://us02web.zoom.us/j/82294189632?pwd

=bi9BZXVBN0tQS0JselN2ejg5SVV2dz09 

4 
التخطيط 

 االستراتيجي 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

  12 -14419/ 12/ 29 األربعاء  يوم ساعات 3
 صباحا 

وكيالت  
 مدارس ال

 باح الجابري ص
صباح  
 الجابري 

https://us02web.zoom.us/j/83731005474?pwd

=aTZwK20yRi9OdFY3S3NXbUkzVGtuQT09 

 وزارة التربية والتعليم
 بنات  -ية والتعليم بمنطقة املدينة املنورةاالدارة العامة للترب

 إدارة التدريب واالبتعاث -الشئون التعليمية

https://us02web.zoom.us/j/81371362074?pwd=YUVCRTc0K1NSQjlyUElOcW44VVVBdz09
https://us02web.zoom.us/j/81371362074?pwd=YUVCRTc0K1NSQjlyUElOcW44VVVBdz09
https://us02web.zoom.us/j/87615953334?pwd=ei9haUR4K1JiWTRmRFM2bzhqdi9vdz09
https://us02web.zoom.us/j/87615953334?pwd=ei9haUR4K1JiWTRmRFM2bzhqdi9vdz09
https://us02web.zoom.us/j/82294189632?pwd=bi9BZXVBN0tQS0JselN2ejg5SVV2dz09
https://us02web.zoom.us/j/82294189632?pwd=bi9BZXVBN0tQS0JselN2ejg5SVV2dz09
https://us02web.zoom.us/j/83731005474?pwd=aTZwK20yRi9OdFY3S3NXbUkzVGtuQT09
https://us02web.zoom.us/j/83731005474?pwd=aTZwK20yRi9OdFY3S3NXbUkzVGtuQT09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

 التقويم االلكتروني  5

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

  12 -14419/ 12/ 29 األربعاء  ميو ساعات 3
 صباحا 

 سمية سليماني  مشرفات 
سمية  
 سليماني 

https://us02web.zoom.us/j/82255346797?pwd

=bFN5R0JnUmQ0OGRmUUs0NlVyK1ErZz09 

6 
المعلم في  أدوات 

 عصر اإلنترنت 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

  12 -14419/ 12/ 29 األربعاء  يوم ساعات 3
 صباحا 

 هيفاء األحمدي  مشرفات 
هيفاء  

 األحمدي 

https://us02web.zoom.us/j/87340417631?

pwd=OXQwdDM0ajNQbTdFdTJWd2l5clN

kZz09 

 التقويم االلكتروني  7

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 سمية سليماني  مشرفات  مساء   8 -5 1442/ 1/ 1 الخميس  يوم ساعات 3
سمية  
 سليماني 

https://us02web.zoom.us/j/83357187683?

pwd=SzBpd2cyZ1d5STlnY2NUK0V0VUM

0UT09 

8 
إدارة األزمات في  

 التعليم

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 د.أميرة الحطاب  مدارس ال قائدات   مساء   8 -5 1442/ 1/ 1 الخميس  يوم ساعات 3
د.أميرة  
 الحطاب 

https://us02web.zoom.us/j/82077502936?

pwd=MTRIaUNIekpEc0g1bmRyYUFPNW

9Tdz09 

9 

دور المعلم  
والمتعلم في  
المدرسة  
 اإللكترونية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 سمية الغامدي ر مشرفات  مساء   8 -5 1442/ 1/ 1 الخميس  يوم ساعات 3
رسمية  
 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/88353792029?

pwd=OXFVYUc3QXZFYlh5eFBRYklaQk0

rdz09 

10 
مهارات التعليم  

 عن بعد 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 1 الخميس  يوم عات سا3
9- 12  

 صباحا 
 حنان  العوفي  وكيالت مدارس 

حنان   
 العوفي 

https://us02web.zoom.us/j/83935707761?

pwd=WWkzVlFOY3dxZlFOYkVDZk55MF

duZz09 

11 
أدوات المعلم في  
 عصر اإلنترنت 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/1 الخميس  يوم ساعات 3

9- 12  
 صباحا 

 هيفاء األحمدي  مشرفات 
هيفاء  

 األحمدي 

https://us02web.zoom.us/j/84096128224?

pwd=V0VCYlByS29GRzFhSEtXOCtpS0s

vQT09 

https://us02web.zoom.us/j/82255346797?pwd=bFN5R0JnUmQ0OGRmUUs0NlVyK1ErZz09
https://us02web.zoom.us/j/82255346797?pwd=bFN5R0JnUmQ0OGRmUUs0NlVyK1ErZz09
https://us02web.zoom.us/j/87340417631?pwd=OXQwdDM0ajNQbTdFdTJWd2l5clNkZz09
https://us02web.zoom.us/j/87340417631?pwd=OXQwdDM0ajNQbTdFdTJWd2l5clNkZz09
https://us02web.zoom.us/j/87340417631?pwd=OXQwdDM0ajNQbTdFdTJWd2l5clNkZz09
https://us02web.zoom.us/j/83357187683?pwd=SzBpd2cyZ1d5STlnY2NUK0V0VUM0UT09
https://us02web.zoom.us/j/83357187683?pwd=SzBpd2cyZ1d5STlnY2NUK0V0VUM0UT09
https://us02web.zoom.us/j/83357187683?pwd=SzBpd2cyZ1d5STlnY2NUK0V0VUM0UT09
https://us02web.zoom.us/j/82077502936?pwd=MTRIaUNIekpEc0g1bmRyYUFPNW9Tdz09
https://us02web.zoom.us/j/82077502936?pwd=MTRIaUNIekpEc0g1bmRyYUFPNW9Tdz09
https://us02web.zoom.us/j/82077502936?pwd=MTRIaUNIekpEc0g1bmRyYUFPNW9Tdz09
https://us02web.zoom.us/j/88353792029?pwd=OXFVYUc3QXZFYlh5eFBRYklaQk0rdz09
https://us02web.zoom.us/j/88353792029?pwd=OXFVYUc3QXZFYlh5eFBRYklaQk0rdz09
https://us02web.zoom.us/j/88353792029?pwd=OXFVYUc3QXZFYlh5eFBRYklaQk0rdz09
https://us02web.zoom.us/j/83935707761?pwd=WWkzVlFOY3dxZlFOYkVDZk55MFduZz09
https://us02web.zoom.us/j/83935707761?pwd=WWkzVlFOY3dxZlFOYkVDZk55MFduZz09
https://us02web.zoom.us/j/83935707761?pwd=WWkzVlFOY3dxZlFOYkVDZk55MFduZz09
https://us02web.zoom.us/j/84096128224?pwd=V0VCYlByS29GRzFhSEtXOCtpS0svQT09
https://us02web.zoom.us/j/84096128224?pwd=V0VCYlByS29GRzFhSEtXOCtpS0svQT09
https://us02web.zoom.us/j/84096128224?pwd=V0VCYlByS29GRzFhSEtXOCtpS0svQT09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

12 
التخطيط 

 االستراتيجي 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 1 الخميس  يوم ساعات 3

9- 12  
وكيالت   صباحا 

 مدارس ال
 صباح الجابري 

صباح  
 الجابري 

https://us02web.zoom.us/j/87116281196?

pwd=TUpDMWl4SndNY1VLU2wwQ3Z4U

1Y1Zz09 

 اتخاذ القرار   13

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 5 االثنين يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 
 حنين الردادي  قائدات المدارس 

حنين 
 الردادي 

https://us02web.zoom.us/j/81858421023?

pwd=VEU3UEFqMFcyeHovdHBVcktoWC

tFQT09 

14 
تصميم األلعاب  

 التفاعلية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 مساء   8 -5 1442/ 1/ 4 األحد  يوم ساعات 3
  معلمات

 الرياضيات  
 الهوساوي   رقية

رقية  
 الهوساوي 

https://us02web.zoom.us/j/82687404531?

pwd=L1VST1lGd0hMbFk3YzRrNENZVG

5hUT09 

15 
العصف الذهني  

 المعاكس 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 فاطمة القرافي    معلمات مساء   8 -5 1442/ 1/ 4 األحد  يوم ساعات 3
فاطمة  
 القرافي 

https://us02web.zoom.us/j/89114147443?

pwd=V3NodWMzNy9GNXJTdmhoNHIxR

VBJZz09 

16 

لعرض  دوات اأ
التفاعلية  

 االليكترونية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 رانيا بافقيه  رانيا بافقيه    معلمات مساء   8 -5 1442/ 1/ 5 االثنين يوم ساعات 3
https://us02web.zoom.us/j/83385784733?

pwd=TFVobzU2eDB3UjBMcDZNcXBNdE

NGQT09 

17 
صناعة األفالم  

 التعليمية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 سمر محالوي  معلمات  مساء   8 -5 1442/ 1/ 5 االثنين يوم ساعات 3
سمر  

 محالوي 

https://us02web.zoom.us/j/82604571396?

pwd=UG1KZHdNTzRjL3J4anBKSmtVL3

N0UT09 

18 
العصف الذهني  

 المعاكس 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 فاطمة القرافي  معلمات  مساء   8 -5 1442/ 1/ 6 الثالثاء  يوم ساعات 3
فاطمة  
 القرافي 

https://us02web.zoom.us/j/83238790380?

pwd=MllLRCtPZHNJcFpBTDBkSjVDeG5

UUT09 

https://us02web.zoom.us/j/87116281196?pwd=TUpDMWl4SndNY1VLU2wwQ3Z4U1Y1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/87116281196?pwd=TUpDMWl4SndNY1VLU2wwQ3Z4U1Y1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/87116281196?pwd=TUpDMWl4SndNY1VLU2wwQ3Z4U1Y1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81858421023?pwd=VEU3UEFqMFcyeHovdHBVcktoWCtFQT09
https://us02web.zoom.us/j/81858421023?pwd=VEU3UEFqMFcyeHovdHBVcktoWCtFQT09
https://us02web.zoom.us/j/81858421023?pwd=VEU3UEFqMFcyeHovdHBVcktoWCtFQT09
https://us02web.zoom.us/j/82687404531?pwd=L1VST1lGd0hMbFk3YzRrNENZVG5hUT09
https://us02web.zoom.us/j/82687404531?pwd=L1VST1lGd0hMbFk3YzRrNENZVG5hUT09
https://us02web.zoom.us/j/82687404531?pwd=L1VST1lGd0hMbFk3YzRrNENZVG5hUT09
https://us02web.zoom.us/j/89114147443?pwd=V3NodWMzNy9GNXJTdmhoNHIxRVBJZz09
https://us02web.zoom.us/j/89114147443?pwd=V3NodWMzNy9GNXJTdmhoNHIxRVBJZz09
https://us02web.zoom.us/j/89114147443?pwd=V3NodWMzNy9GNXJTdmhoNHIxRVBJZz09
https://us02web.zoom.us/j/83385784733?pwd=TFVobzU2eDB3UjBMcDZNcXBNdENGQT09
https://us02web.zoom.us/j/83385784733?pwd=TFVobzU2eDB3UjBMcDZNcXBNdENGQT09
https://us02web.zoom.us/j/83385784733?pwd=TFVobzU2eDB3UjBMcDZNcXBNdENGQT09
https://us02web.zoom.us/j/82604571396?pwd=UG1KZHdNTzRjL3J4anBKSmtVL3N0UT09
https://us02web.zoom.us/j/82604571396?pwd=UG1KZHdNTzRjL3J4anBKSmtVL3N0UT09
https://us02web.zoom.us/j/82604571396?pwd=UG1KZHdNTzRjL3J4anBKSmtVL3N0UT09
https://us02web.zoom.us/j/83238790380?pwd=MllLRCtPZHNJcFpBTDBkSjVDeG5UUT09
https://us02web.zoom.us/j/83238790380?pwd=MllLRCtPZHNJcFpBTDBkSjVDeG5UUT09
https://us02web.zoom.us/j/83238790380?pwd=MllLRCtPZHNJcFpBTDBkSjVDeG5UUT09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

19 
معلمة الرياضيات  

ومنهجية  
 الماجروهيل

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 مساء   8 -5 1442/ 1/ 6 الثالثاء  يوم ساعات 3
معلمات  

 الرياضيات 
 عبدالغني روضة 

روضة  
 عبدالغني 

https://us02web.zoom.us/j/83508340421?

pwd=RE9CSHYrY1NCUjU0MHpLR3lOc

W1xQT09 

20 
نظم إدارة التعلم  

 اإللكتروني 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 منال  القرافي  معلمات  مساء   8 -5 1442/ 1/ 6 الثالثاء  يوم ساعات 3
منال   
 القرافي 

https://us02web.zoom.us/j/89421011851?

pwd=amgzWUlNRk1IcWlFbjNIR1lPdGJk

Zz09 

21 
صناعة األفالم  

 التعليمية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 سمر محالوي  معلمات  مساء   8 -5 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
سمر  

 محالوي 

https://us02web.zoom.us/j/85351217313?

pwd=bW5pd0ZXR01kTGh2aW9YRFhKS

VgzZz09 

22 
تصميم األلعاب  

 التفاعلية 

تدريب  
الكتروني  

 عن بعد 
 رقية الهوساوي  معلمات  مساء   8 -5 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3

رقية  
 الهوساوي 

https://us02web.zoom.us/j/82736539286?

pwd=bHEzQkVvZDdxOVJxcEpnZjB2UDV

QUT09 

23 

ادوات العرض  
التفاعلية  

 االليكترونية 

تدريب  
الكتروني  

 عن بعد 
 رانيا بافقيه  رانيا بافقيه  معلمات  مساء   8 -5 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3

https://us02web.zoom.us/j/82111245964?

pwd=S2tTUExUNlU0L2pSend1RzJqVndv

Zz09 

24 
نظم إدارة التعلم  

 اإللكتروني 

تدريب  
الكتروني  

 عن بعد 
 منال  القرافي  معلمات  مساء   8 -5 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3

   منال
 القرافي 

https://us02web.zoom.us/j/81538769508?

pwd=Z3lxN1h3S0EyMnNkS2FEc1BRZW

dzZz09 

https://us02web.zoom.us/j/83508340421?pwd=RE9CSHYrY1NCUjU0MHpLR3lOcW1xQT09
https://us02web.zoom.us/j/83508340421?pwd=RE9CSHYrY1NCUjU0MHpLR3lOcW1xQT09
https://us02web.zoom.us/j/83508340421?pwd=RE9CSHYrY1NCUjU0MHpLR3lOcW1xQT09
https://us02web.zoom.us/j/89421011851?pwd=amgzWUlNRk1IcWlFbjNIR1lPdGJkZz09
https://us02web.zoom.us/j/89421011851?pwd=amgzWUlNRk1IcWlFbjNIR1lPdGJkZz09
https://us02web.zoom.us/j/89421011851?pwd=amgzWUlNRk1IcWlFbjNIR1lPdGJkZz09
https://us02web.zoom.us/j/85351217313?pwd=bW5pd0ZXR01kTGh2aW9YRFhKSVgzZz09
https://us02web.zoom.us/j/85351217313?pwd=bW5pd0ZXR01kTGh2aW9YRFhKSVgzZz09
https://us02web.zoom.us/j/85351217313?pwd=bW5pd0ZXR01kTGh2aW9YRFhKSVgzZz09
https://us02web.zoom.us/j/82736539286?pwd=bHEzQkVvZDdxOVJxcEpnZjB2UDVQUT09
https://us02web.zoom.us/j/82736539286?pwd=bHEzQkVvZDdxOVJxcEpnZjB2UDVQUT09
https://us02web.zoom.us/j/82736539286?pwd=bHEzQkVvZDdxOVJxcEpnZjB2UDVQUT09
https://us02web.zoom.us/j/82111245964?pwd=S2tTUExUNlU0L2pSend1RzJqVndvZz09
https://us02web.zoom.us/j/82111245964?pwd=S2tTUExUNlU0L2pSend1RzJqVndvZz09
https://us02web.zoom.us/j/82111245964?pwd=S2tTUExUNlU0L2pSend1RzJqVndvZz09
https://us02web.zoom.us/j/81538769508?pwd=Z3lxN1h3S0EyMnNkS2FEc1BRZWdzZz09
https://us02web.zoom.us/j/81538769508?pwd=Z3lxN1h3S0EyMnNkS2FEc1BRZWdzZz09
https://us02web.zoom.us/j/81538769508?pwd=Z3lxN1h3S0EyMnNkS2FEc1BRZWdzZz09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

25 

التعلم باالستقصاء  
لمعلمات رياض  

 األطفال 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 مساء   8 -5 8/1/1442 الخميس  يوم عات سا3
معلمات رياض  

 أطفال 
 نوال الغامدي 

نوال  
 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/82791419752?

pwd=akI3VzdVVnJ4UUVmeXQrOXNSNE

Jrdz09 

26 
إدارة التفاعل  

 الصفي. 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 6 الثالثاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات  
منقوالت  
ومن  مستجدات( 

ترغب من  
المعلمات  
 األخريات 

 فاطمة القرافي  كوثر صالح كريدا 

https://us02web.zoom.us/j/85125368495?

pwd=ZWY0dTU2OFpZRExWZTJrNFlpUF

l3dz09 

27 

استراتيجيات  
صناعة مهارات  

طالب القرن  
 الحادي والعشرين. 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 6 الثالثاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات منقوالت  
ومن  مستجدات( 

ترغب من  
معلمات  ال

 األخريات 

عفاف خضر  
 القرشي 

 رانيا بافقية 
https://us02web.zoom.us/j/89384038521?

pwd=cyt2dU50eDRVS3lreUNpZjNoZEtlU

T09 

28 

دور المعلمة في  
تعزيز األمن  

نفسي والصحي  ال
جائحة   في ظل
 . 19-كوفيد

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات منقوالت  
ومن  مستجدات( 

ترغب من  
المعلمات  
 األخريات 

 فاطمة علي بلشرف   
 سارة فهد العويس 

ايمان  
 سمباوة 

https://us02web.zoom.us/j/84443563038?

pwd=TFZNWXJqYzRLdm9vaGkxcjFKT2g

xQT09 

29 

  النظرية تقنية التعلم 
  والتطبيق في

 المقرر الدراسي. 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات  
منقوالت  

ومن  ستجدات( م
ترغب من  
المعلمات  
 األخريات 

 عهود بدر الحربي 
نوال  

 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/84685482680?

pwd=K0hiRUJzcFFXQi9acnV3cnViR2ZtU

T09 

https://us02web.zoom.us/j/82791419752?pwd=akI3VzdVVnJ4UUVmeXQrOXNSNEJrdz09
https://us02web.zoom.us/j/82791419752?pwd=akI3VzdVVnJ4UUVmeXQrOXNSNEJrdz09
https://us02web.zoom.us/j/82791419752?pwd=akI3VzdVVnJ4UUVmeXQrOXNSNEJrdz09
https://us02web.zoom.us/j/85125368495?pwd=ZWY0dTU2OFpZRExWZTJrNFlpUFl3dz09
https://us02web.zoom.us/j/85125368495?pwd=ZWY0dTU2OFpZRExWZTJrNFlpUFl3dz09
https://us02web.zoom.us/j/85125368495?pwd=ZWY0dTU2OFpZRExWZTJrNFlpUFl3dz09
https://us02web.zoom.us/j/89384038521?pwd=cyt2dU50eDRVS3lreUNpZjNoZEtlUT09
https://us02web.zoom.us/j/89384038521?pwd=cyt2dU50eDRVS3lreUNpZjNoZEtlUT09
https://us02web.zoom.us/j/89384038521?pwd=cyt2dU50eDRVS3lreUNpZjNoZEtlUT09
https://us02web.zoom.us/j/84443563038?pwd=TFZNWXJqYzRLdm9vaGkxcjFKT2gxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84443563038?pwd=TFZNWXJqYzRLdm9vaGkxcjFKT2gxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84443563038?pwd=TFZNWXJqYzRLdm9vaGkxcjFKT2gxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84685482680?pwd=K0hiRUJzcFFXQi9acnV3cnViR2ZtUT09
https://us02web.zoom.us/j/84685482680?pwd=K0hiRUJzcFFXQi9acnV3cnViR2ZtUT09
https://us02web.zoom.us/j/84685482680?pwd=K0hiRUJzcFFXQi9acnV3cnViR2ZtUT09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

30 
آلية   البديل التقويم

 وأدوات. 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات  
منقوالت  
ومن  مستجدات( 

ترغب من  
المعلمات  
 األخريات 

أسماء حامد  
 الحازمي  

 حنان  
عبد السالم  

 الحياني 

صباح  
 الجابري 

https://us02web.zoom.us/j/84078713702?

pwd=eUY2YnB2Ky9NM3Z1SEdzVXdzdW

t1dz09 

31 
نواتج التعلم جودة  

 أداء. 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات  
منقوالت  
ومن  مستجدات( 

ترغب من  
المعلمات  

 ات األخري 

 شادية علي صباغ 
سمية  
 سليماني 

https://us02web.zoom.us/j/81988795285?

pwd=SmIvREprVnJsUTVjMkhWOXVLbjd

pZz09 

 التحفيز الصفي  32

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 4 األحد  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

جميع شاغالت  
الوظائف  
 التعليمية 

)مكتب تعليم  
 شمال ( 

سارة  سحر السيد 
 السحيمي 

د.أميرة  
 الحطاب 

730?https://us02web.zoom.us/j/82331741

pwd=VzliMVJPMXQycGtIS1BxZHRNLzFl

UT09 

33 
تطبيقات التعلم  

 اإللكتروني 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 5 االثنين يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات التربية  
 اإلسالمية 

)مكتب تعليم  
 شمال ( 

 أمل العمري 
نوال  

 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/81482298674?

pwd=bHFsTHFNS1lHbVlsWGdNMGYwc2

96Zz09 

34 
  بدايات ملهمة

Inspiring tart  

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 6 الثالثاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات مادة  
 اللغة اإلنجليزية 

تب تعليم  )مك
 شمال ( 

 أمل الجهني 
سمر  

 محالوي 

https://us02web.zoom.us/j/85150269083?

pwd=bFB6V2NhUjlRdEppTCs0NjdBNlkv

UT09 

https://us02web.zoom.us/j/84078713702?pwd=eUY2YnB2Ky9NM3Z1SEdzVXdzdWt1dz09
https://us02web.zoom.us/j/84078713702?pwd=eUY2YnB2Ky9NM3Z1SEdzVXdzdWt1dz09
https://us02web.zoom.us/j/84078713702?pwd=eUY2YnB2Ky9NM3Z1SEdzVXdzdWt1dz09
https://us02web.zoom.us/j/81988795285?pwd=SmIvREprVnJsUTVjMkhWOXVLbjdpZz09
https://us02web.zoom.us/j/81988795285?pwd=SmIvREprVnJsUTVjMkhWOXVLbjdpZz09
https://us02web.zoom.us/j/81988795285?pwd=SmIvREprVnJsUTVjMkhWOXVLbjdpZz09
https://us02web.zoom.us/j/82331741730?pwd=VzliMVJPMXQycGtIS1BxZHRNLzFlUT09
https://us02web.zoom.us/j/82331741730?pwd=VzliMVJPMXQycGtIS1BxZHRNLzFlUT09
https://us02web.zoom.us/j/82331741730?pwd=VzliMVJPMXQycGtIS1BxZHRNLzFlUT09
https://us02web.zoom.us/j/81482298674?pwd=bHFsTHFNS1lHbVlsWGdNMGYwc296Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81482298674?pwd=bHFsTHFNS1lHbVlsWGdNMGYwc296Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81482298674?pwd=bHFsTHFNS1lHbVlsWGdNMGYwc296Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85150269083?pwd=bFB6V2NhUjlRdEppTCs0NjdBNlkvUT09
https://us02web.zoom.us/j/85150269083?pwd=bFB6V2NhUjlRdEppTCs0NjdBNlkvUT09
https://us02web.zoom.us/j/85150269083?pwd=bFB6V2NhUjlRdEppTCs0NjdBNlkvUT09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

35 

تحليل محتوى  
كتب العلوم في  

بتدائية  المرحلة اال
في ضوء مجال  

العمليات المعرفية  
وجدول 

 المواصفات 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 مساء   8 -5 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3

معلمات العلوم  
للمرحلة  
 االبتدائية 

)مكتب تعليم  
 شمال ( 

 حنان بيك  
 حنان فيصل 

فاطمة  
 القرافي 

https://us02web.zoom.us/j/89899123599?

pwd=Lzd5bnNDVXFRZjFZM3F4STBXZm

M0dz09 

36 

استراتيجيات  
التدريس لمعلم  

 21القرن 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات مادة  
 الرياضيات 

ليم  )مكتب تع 
 شمال ( 

 ميسون الحجيلي 
هيفاء  

 االحمدي 

https://us02web.zoom.us/j/84827595017?

pwd=dnk0bFhaL2NSTE9oQ05rb3RYV1hr

QT09 

37 

مهارات البحوث  
اإلجرائية وتطوير  

ات المعلم  كفاي
 المهنية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

جميع شاغالت  
الوظائف  
 التعليمية 

)مكتب تعليم  
 شمال ( 

 د.عبير المغذوي 
روضة  
 عبدالغني 

https://us02web.zoom.us/j/85758656473?

pwd=SjNHM2lQY0o4RDBoWFRFaG11U

Wh6UT09 

38 

  2030التعليم 
دليل التخطيط نحو  

 المستقبل 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 مساء   8 -5 1442/ 1/  7 األربعاء  يوم ساعات 3

معلمات العلوم  
 الشرعية 

)مكتب تعليم  
 شرق(

د. زكية عطا هلل  
 منصور 

حنان  
 في العو

https://us02web.zoom.us/j/84490789349?

pwd=SDQ5dEsvT2orVEtpME9HTXZTWU

RBdz09 

39 

الخبرات  
التدريسية في مادة  

 التربية األسرية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 مساء   8 -5 1442/ 1/  7 األربعاء  يوم ساعات 3

معلمات التربية  
األسرية جميع  

 المراحل 
)مكتب تعليم  

 شرق(

 بسمة حادي  
رنا الحربي  منيرة  

 القحطاني 

سمية  
 سليماني 

.zoom.us/j/84899051673?https://us02web

pwd=OVlNMDFRc1FVT1F3OWhQc0Mwd

lJIZz09 

40 
تجويد التعليم عن  
بعد في معالجة  

 المهارات 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 5 االثنين يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات  
الصفوف  

 األولية 
)مكتب تعليم  

 شرق(

 سومية النزهة 
رسمية  
 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/88207644149?

pwd=WXFQVnlTTEltVWFyRGplTkdQeDV

tZz09 

https://us02web.zoom.us/j/89899123599?pwd=Lzd5bnNDVXFRZjFZM3F4STBXZmM0dz09
https://us02web.zoom.us/j/89899123599?pwd=Lzd5bnNDVXFRZjFZM3F4STBXZmM0dz09
https://us02web.zoom.us/j/89899123599?pwd=Lzd5bnNDVXFRZjFZM3F4STBXZmM0dz09
https://us02web.zoom.us/j/84827595017?pwd=dnk0bFhaL2NSTE9oQ05rb3RYV1hrQT09
https://us02web.zoom.us/j/84827595017?pwd=dnk0bFhaL2NSTE9oQ05rb3RYV1hrQT09
https://us02web.zoom.us/j/84827595017?pwd=dnk0bFhaL2NSTE9oQ05rb3RYV1hrQT09
https://us02web.zoom.us/j/85758656473?pwd=SjNHM2lQY0o4RDBoWFRFaG11UWh6UT09
https://us02web.zoom.us/j/85758656473?pwd=SjNHM2lQY0o4RDBoWFRFaG11UWh6UT09
https://us02web.zoom.us/j/85758656473?pwd=SjNHM2lQY0o4RDBoWFRFaG11UWh6UT09
https://us02web.zoom.us/j/84490789349?pwd=SDQ5dEsvT2orVEtpME9HTXZTWURBdz09
https://us02web.zoom.us/j/84490789349?pwd=SDQ5dEsvT2orVEtpME9HTXZTWURBdz09
https://us02web.zoom.us/j/84490789349?pwd=SDQ5dEsvT2orVEtpME9HTXZTWURBdz09
https://us02web.zoom.us/j/84899051673?pwd=OVlNMDFRc1FVT1F3OWhQc0MwdlJIZz09
https://us02web.zoom.us/j/84899051673?pwd=OVlNMDFRc1FVT1F3OWhQc0MwdlJIZz09
https://us02web.zoom.us/j/84899051673?pwd=OVlNMDFRc1FVT1F3OWhQc0MwdlJIZz09
https://us02web.zoom.us/j/88207644149?pwd=WXFQVnlTTEltVWFyRGplTkdQeDVtZz09
https://us02web.zoom.us/j/88207644149?pwd=WXFQVnlTTEltVWFyRGplTkdQeDVtZz09
https://us02web.zoom.us/j/88207644149?pwd=WXFQVnlTTEltVWFyRGplTkdQeDVtZz09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

41 

الية تفعيل التقنية  
في مادة الدراسات  

االجتماعية  
 والوطنية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 ايام  3 ساعات 3
الثاء الى  الث

 الخميس 
6-8  /1  /14429- 12  

 صباحا 

معلمات مادة  
الدراسات  
االجتماعية  

-والوطنية 
معلمه من كل  
مدرسه في  
المراحل  

 -الثالث
) مكتب تعليم  

 غرب( 

 فاطمة الصبحي 
أميرة  
 الحطاب 

https://us02web.zoom.us/j/87352583748?

pwd=NWg3SGNhZytjWXNGcWF4UmZ4

RjB4dz09 

42 

  البرنامج التدريبي 
)التعلم االلكتروني  

  بين المفهوم 
 والتطبيق(

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا  

معلمات العلوم  
بجميع  

 المراحل  
ليم  ) مكتب تع
 غرب( 

 عنبرة الحيسوني 
 امال العيد  

روضة  
 عبدالغني 

https://us02web.zoom.us/j/89091666451?

pwd=c1JSaG45RHB0cEFHaUlEcUlaZUtq

QT09 

43 

االستعداد  
م  والجاهزية للعا

الدراسي لمعلمات  
التربية االسرية  

لمرحلتي  
المتوسطة  
 والثانوية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات التربية  
األسرية  

مدارس  ب
المرحلة الثانوية  

والمتوسطة  
التابعة لمكتب  
تعليم غرب  

 المدينة 

منال الحجيلي   
 الجهني   منال

 رانيا بافقية 

https://us02web.zoom.us/j/89075692982?

pwd=ZnVmNWVNajNhU1NQZzZSTGtTY

0YxZz09 

44 

االستعداد  
والجاهزية للعام  

الدراسي لمعلمات  
التربية االسرية  
 المرحلة االبتدائية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات التربية  
األسرية  

مدارس  ب
المرحلة  

االبتدائية التابعة  
لمكتب تعليم  
 غرب المدينة 

سلمى المولد   
 اسالم لشكر 

رسمية  
 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/86055528164?pw

d=bFJjekw5VENwV3gweDN1VGhpRit1UT0

9 

https://us02web.zoom.us/j/87352583748?pwd=NWg3SGNhZytjWXNGcWF4UmZ4RjB4dz09
https://us02web.zoom.us/j/87352583748?pwd=NWg3SGNhZytjWXNGcWF4UmZ4RjB4dz09
https://us02web.zoom.us/j/87352583748?pwd=NWg3SGNhZytjWXNGcWF4UmZ4RjB4dz09
https://us02web.zoom.us/j/89091666451?pwd=c1JSaG45RHB0cEFHaUlEcUlaZUtqQT09
https://us02web.zoom.us/j/89091666451?pwd=c1JSaG45RHB0cEFHaUlEcUlaZUtqQT09
https://us02web.zoom.us/j/89091666451?pwd=c1JSaG45RHB0cEFHaUlEcUlaZUtqQT09
https://us02web.zoom.us/j/89075692982?pwd=ZnVmNWVNajNhU1NQZzZSTGtTY0YxZz09
https://us02web.zoom.us/j/89075692982?pwd=ZnVmNWVNajNhU1NQZzZSTGtTY0YxZz09
https://us02web.zoom.us/j/89075692982?pwd=ZnVmNWVNajNhU1NQZzZSTGtTY0YxZz09
https://us02web.zoom.us/j/86055528164?pwd=bFJjekw5VENwV3gweDN1VGhpRit1UT09
https://us02web.zoom.us/j/86055528164?pwd=bFJjekw5VENwV3gweDN1VGhpRit1UT09
https://us02web.zoom.us/j/86055528164?pwd=bFJjekw5VENwV3gweDN1VGhpRit1UT09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

45 
التعلم المدمج  

 والمناهج الدراسية 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

  معلمات
  الحاسب اآللي 

المرحلة  في 
المتوسطة  
 والثانوية 

مكتب تعليم  ) 
 غرب( 

 نهله نافع 
 األحمدي  أريج 

سمر  
 محالوي 

https://us02web.zoom.us/j/81038774452?pw

d=V0RsSzY1MXdWZEpSOWR3cW5ia3d0U

T09 

46 
الكفايات اللغوية  

 األولية   للصفوف

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات  
الصفوف  

 األولية 
) مكتب تعليم  

 غرب( 

هند رشيد  
 الصاعدي 

هيفاء  
 االحمدي 

s02web.zoom.us/j/84617147191?pwhttps://u

d=Tml6SnZYMFZ2L014VldTeDdETzQ4UT0

9 

47 
القيادة في التعلم  

 اإللكتروني 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 5 االثنين يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

القائدات  
ت  في  التربويا 

المرحلة  
االبتدائية بمكتب  

 تعليم غرب 

حنان عبدالوهاب  
 حمزه القرافي 

هيفاء  
 االحمدي 

https://us02web.zoom.us/j/88318983416?pw

d=MEYxRi9tVllUZm5HOXhWWC9FelJnQT0

9 

القيادة في التعلم   48
 اإللكتروني 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

  12 -9 1442/ 1 /6 ثاء الثال يوم ساعات 3
 صباحا 

القائدات  
ت  في  التربويا 

المرحلة  
المتوسطة  

والثانوية بمكتب  
 تعليم غرب 

 

حنان عبدالوهاب  
 حمزه القرافي 

نوال  
 الغامدي 

om.us/j/83101148457?pwhttps://us02web.zo

d=SDFBRGIxYXh1UTBCZXVDWUlBSU96Z

z09 

https://us02web.zoom.us/j/81038774452?pwd=V0RsSzY1MXdWZEpSOWR3cW5ia3d0UT09
https://us02web.zoom.us/j/81038774452?pwd=V0RsSzY1MXdWZEpSOWR3cW5ia3d0UT09
https://us02web.zoom.us/j/81038774452?pwd=V0RsSzY1MXdWZEpSOWR3cW5ia3d0UT09
https://us02web.zoom.us/j/84617147191?pwd=Tml6SnZYMFZ2L014VldTeDdETzQ4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84617147191?pwd=Tml6SnZYMFZ2L014VldTeDdETzQ4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84617147191?pwd=Tml6SnZYMFZ2L014VldTeDdETzQ4UT09
https://us02web.zoom.us/j/88318983416?pwd=MEYxRi9tVllUZm5HOXhWWC9FelJnQT09
https://us02web.zoom.us/j/88318983416?pwd=MEYxRi9tVllUZm5HOXhWWC9FelJnQT09
https://us02web.zoom.us/j/88318983416?pwd=MEYxRi9tVllUZm5HOXhWWC9FelJnQT09
https://us02web.zoom.us/j/83101148457?pwd=SDFBRGIxYXh1UTBCZXVDWUlBSU96Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83101148457?pwd=SDFBRGIxYXh1UTBCZXVDWUlBSU96Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83101148457?pwd=SDFBRGIxYXh1UTBCZXVDWUlBSU96Zz09


 

 نوعه البرنامج   م
 مدة البرنامج 

 رابط القاعة اإلفتراضية   المنسقة  المدربة  فئة المستهدفين  وقت التنفيذ  التاريخ  يوم التنفيذ 

 أيام  ساعات 

49 
Adaption is 

the key   أنت
 مفتاح التغيير 

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 5 االثنين يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

اللغة  معلمات  
اإلنجليزية في  

  المرحلة
  االبتدائية

 المتوسطة و
بمكتب تعليم  

 غرب 

عائشة    آمال فيرق 
عواطف   مطرفي ال

 الرحيلي 
 منى المساوي 

روضة  
 عبدالغني 

https://us02web.zoom.us/j/88685661557?pw

d=RXMzc1N2RDJaV2Z0a3FEOEdXZmtVZz

09 

50 
تكنولوجيا التعليم  

 ناتها وتفاعل مكو

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 8/1/1442 الخميس  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات التربية  
الفنية للمرحلتين  

االبتدائية  
 والمتوسطة 

بمكتب تعليم  
 غرب 

أحمد  زينب  
 لخطابي ا

فاطمة  
 القرافي 

https://us02web.zoom.us/j/83908866443?pw

d=RUM3NVdJQUNaSEtEWmhlOWxrR1FRd

z09 

 معًا ألداٍء فاعل  51

تدريب  
الكتروني  
 عن بعد 

 1442/ 1/ 7 األربعاء  يوم ساعات 3
9- 12  

 صباحا 

معلمات اللغة  
بمكتب   العربية 

 تعليم غرب 

ابتسام عبدالرحمن  
 القعيضب 

فاطمة نافع  
 الرشيدي 

رسمية  
 الغامدي 

https://us02web.zoom.us/j/81666406412?pw

d=RHhid29ydC9UaTJ2Rm9rYWFvcGNWUT

09 

 

 ريب واالبتعاث مديرة إدارة التد 

 مضحي احملمدي بنت  مريم                                           

 

https://us02web.zoom.us/j/88685661557?pwd=RXMzc1N2RDJaV2Z0a3FEOEdXZmtVZz09
https://us02web.zoom.us/j/88685661557?pwd=RXMzc1N2RDJaV2Z0a3FEOEdXZmtVZz09
https://us02web.zoom.us/j/88685661557?pwd=RXMzc1N2RDJaV2Z0a3FEOEdXZmtVZz09
https://us02web.zoom.us/j/83908866443?pwd=RUM3NVdJQUNaSEtEWmhlOWxrR1FRdz09
https://us02web.zoom.us/j/83908866443?pwd=RUM3NVdJQUNaSEtEWmhlOWxrR1FRdz09
https://us02web.zoom.us/j/83908866443?pwd=RUM3NVdJQUNaSEtEWmhlOWxrR1FRdz09
https://us02web.zoom.us/j/81666406412?pwd=RHhid29ydC9UaTJ2Rm9rYWFvcGNWUT09
https://us02web.zoom.us/j/81666406412?pwd=RHhid29ydC9UaTJ2Rm9rYWFvcGNWUT09
https://us02web.zoom.us/j/81666406412?pwd=RHhid29ydC9UaTJ2Rm9rYWFvcGNWUT09

