
 

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/500                   

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

                  https://almanahj.com/sa/500ministry                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/500ministry1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade500                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 السجل المدنً اسم المدرب نهاٌة التنفٌذ بداٌة  التنفٌذ تارٌخ النهاٌة تارٌخ البداٌة اسم البرنامج م

 م2 ص9 2442-22-11 2442-22-12 التعلم النشط 1
عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن 

 العوجان
1005890023 

 1001054020 علً مرٌزٌك الحربًعبدهللا  م03:4 م43:4 2442-22-11 2442-22-12 إدارة المخاطر و األزمات فً بٌئة العمل  2

3 
مهارات التعامل مع الطالب وفك المراحل 

 العمرٌة
 1000615078 طارق بن ٌوسف العصٌل م2 ص9 11-22-2442 12-22-2442

 1015932732 احمد عثمان العثمان م03:4 م43:4 2442-22-11 2442-22-12 توكٌد الذات للقادة 4

5 
التدرٌس باستخدام استراتٌجٌة التعلم 

 التعاونً
 1034708345 عبدهللا بن ٌحٌى مبارك الضرغام م2 ص9 11-22-2442 12-22-2442

 1026452852 سلٌمان عبدالعزٌز سلٌمان ال سلٌمان  م03:4 م43:4 2442-22-11 2442-22-12 دمج مهارات التفكٌر فً التدرٌس  6

 1074858000 علً بن أحمد عٌسى دغري م2 ص9 2442-22-11 2442-22-12 اإلنفو جرافٌك التعلٌمً  7

 1002635124 بن حمد معٌض الحارثً أحمد  م03:4 م43:4 2442-22-11 2442-22-12 فنٌات تعدٌل السلوك 8



9 
المفاهمً فً تدرٌس العلوم االستٌعاب  

 (2الطبٌعٌة )
 1003243480 علً بن مقبل عبدهللا المسند  م2 ص9 14-22-2442 22-2442-:1

 1010584439 دمحم بن عبدهللا دمحم الهندي  م03:4 م43:4 2442-22-14 2442-22-:1 المعلم المحترف 10

 1007146820 دمحم سلمان عبدالرحٌم الناصر م2 ص9 2442-22-14 2442-22-:1 استراتٌجٌة التعلم باللعب  11

12 
التعلم النشط فً مناهج العلوم الطبٌعٌة 

 المطورة 
 1022896870 دمحم سلٌمان عبد العزٌز البواردي  م03:4 م43:4 14-22-2442 22-2442-:1

 1005286917 ٌوسف بن سعد بن خلٌفه الدخٌل  م2 ص9 2442-22-14 2442-22-:1 اإلبداع فً حل المشكالت  13

 1003395926 عبدالمحسن بن دمحم عبدالمحسن الملحم م03:4 م43:4 2442-22-14 2442-22-:1 خصائص النمو 14

 


