أوالً :
مركز التدريب الرتبوي بالليث



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األســــبـــوع األول 8419/5/22 - 81هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة

1

التقويم يف نظام املقررات

يومان

صباحي

األحد 14:9 / 5 /10هـ

الليث

2

مشروع حبث الدرس

5أيام

صباحي

األحد 14:9 / 5 /10هـ

الليث

:

خرائط املفاهيم

يومان

صباحي

األحد14:9/5 / 10هـ

الليث

املعلمني

4

قيادة جمموعات التعلم املهنية

يومان

صباحي

الثالثاء 14:9 /5 / 28هـ

الليث

قادة املدارس(الشرق)

معلمو الرتبية البدنية
مشرفو العلوم والرياضيات
ولغيت

املدرب

رقم القاعة
جممع

1

حممد الظويلمي

:

حممد علي العيايف

ثابت

علي حممد اجلبريي

5

قيادة جمموعات التعلم املهنية

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9 / 5 /28هـ

الليث

قادة املدارس(الوسط)

2

حممد عطية العمري

6

قيادة جمموعات التعلم املهنية

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/5 / 28هـ

الشواق

قادة املدارس(اجلنوب)

اخلالدية

علي بلقاسم الربكاتي

7

الدورة التأسيسية لرواد النشاط

:ايأم

صباحي

الثالثاء14:9 / 5 /28هـ

الليث

رواد النشاط

0

صناعة مؤشرات االداء

:أيام

صباحي

الثالثاء 14:9 / 5 / 28هـ

الليث

جممع

علي خلوفة

النشاط

مسؤولو التوعية مبكتب

الشؤون

تعليم الليث واجلنوب

املدرسية

نعم

ال

املتدربني

سعيد باسلوم

النشاط

حسان بن

الرتشيح

عدد

د .عبد اهلل الربكاتي



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع الثاني  8419 /5 /29 -25هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

9

التعلم النشط

يومان

صباحي

األحد 14:9/5 / 25هـ

سعيا

18

بناء اخلطط العالجية

الفئة املستفيدة
معلمو املرحلة املتوسطة
والثانوية(اجتماعيات)

رقم القاعة
سعيا

املدرب
بركات العمري

يومان

صباحي

األحد 14:9/5 / 25هـ

السعدية

معلمو الصفوف األولية

السعدية

يومان

صباحي

األحد 14:9/5 / 25هـ

الليث

معلمو املكتبات +املعلمون

2

عقاب اهلاللي

12

ادارة الوقت

 :أيام

صباحي

االثنني 14:9/5 /26هـ

الليث

املوظفني االداريني

1

أمحد الربكاتي

1:

فرضية اإلخالء يف املدارس

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/5 /26هـ

الليث

منسقو االمن والسالمة يف املدارس

الشؤون املدرسية

حسني الزبيدي

14

عجينة الورق

:أيام

صباحي

الثالثاء 14:9/5 /27هـ

الليث

معلمو الرتبية الفنية

:

علي العيايف

15

مبادئ تعليم اللغة اإلجنليزية

يومان

صباحي

األربعاء 14:9/5 /20هـ

الليث

معلمو اللغة االجنليزية

املوهوبني

سامل الرمحاني

16

تطبيقات التعلم النشط

يومان

صباحي

األربعاء 14:9/5 /20هـ

الليث

معلمو العلوم

2

عبداهلل اجلبريي

17

العمليات احلسابية االربعة

يومان

صباحي

األربعاء 14:9/5 /20ه

الليث

معلمو الرياضيات

سعيد ين العاص

حممد اليزيدي

10

بناء خطة تطوير املدارس

يوم واحد

صباحي

اخلميس 14:9/5 /29ه

الليث

السعودية

علي الزهراني

11

(الفصول الدراسية يف قوقل)

مشرفو وحدة تطوير املدارس
قادة مدارس تطوير



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

نعم

ال

املتدربني

محاد الغموي
أمحد الكناني

خدمات قوقل التعلمية

الرتشيح

عدد
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األسبوع الثالث  8419 / 6 / 6 – 2هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

19

التطوير املهين ملعلمي احلاسب

يومان

صباحي

األحد  14:9 / 6 / 2هـ

طفيل

28

اسرتاتيجيات تدريس القران الكريم

يومان

صباحي

االثنني  14:9 /6 /:هـ

الليث

يومان

صباحي

االثنني 14:9 /6 / :هـ

الليث

 4أيام

مسائي

االثنني  14:9 /6 / :هـ

الليث

21
22

طرق التعويض يف الئحة
السلوك املعدلة
اخلصائص النفسية
واالجتماعية للكبار

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

معلمو احلاسب اآللي

الطفيل بن عمرو

نايف النعريي

املوهوبني

جابر احلضرييت

:

د .علي الشهابي

معلمو القران الكريم
مبدارس التحفيظ
مرشدو الطالب
معلمي برامج تعليم
الكبار

:

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

مده الثعليب
حممد اجلبريي

2:

التدريس املتمايز

يومان

صباحي

األربعاء  14:9 /6 / 5هـ

الليث

معلمو العلوم

1

علي عبيد العسايف

24

قيم املهنة

يومان

صباحي

األربعاء  14:9 /6 /5هـ

الليث

املوظفني االداريني

الشؤون املدرسية

د .حممد النعريي



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع الرابع  8419 /6 / 81 – 9هـ
م

يومان

صباحي

األحد  14:9 /6 /9هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

جممع النشاط

علي اخلريي

26

تأثري القيادة يف فريق العمل

يوم واحد

صباحي

االثنني  14:9 / 6 /18هـ

جدم

قادة املدارس(الشرق)

مدرسة األمري أمحد

علي حممد اجلبريي

27

تأثري القيادة يف فريق العمل

يوم واحد

صباحي

االثنني  14:9 / 6 /18هـ

السعدية

قادة املدارس (الشمال)

السعدية

حممد عطية العمري

20

تأثري القيادة يف فريق العمل

يوم واحد

صباحي

االثنني  14:9 / 6 /18هـ

الشواق

قادة املدارس (اجلنوب)

الصديق

علي الربكاتي

يومان

صباحي

الثالثاء  14:9 /6 / 11هـ

الليث

معلمو الرياضيات

أبي عبيدة

:8

تطبيقات قوقل التعليمية

يومان

مسائي

الثالثاء 14:9 / 6 / 11هـ

بين يزيد

املعلمني

بين يزيد

حممد محيد اليزيدي

:1

مهارات االتصال

:أيام

صباحي

الثالثاء  14:9 / 6 /11هـ

الليث

املوظفني االداريني

:

امحد الربكاتي

25

29

اسم الربنامج
تطبيقات علوم احلركة
يف الرتبية البدنية

خمطط عمليات
تدريس الرياضيات

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

التنفيذ

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

عبد العزيز عبيد
الربكاتي



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع اخلامس  8419 / 6/22 – 86هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة
معلمو الرياضيات للمرحلة

:2

احملسوسات اليدوية يف الرياضيات

يومان

صباحي

األحد  14:0 /6 /16هـ

الليث

::

املهارات التخصيصة1

يومان

صباحي

األحد  14:9 /6 /16هـ

الليث

:4

املدارس املعززة للسلوك االجيابي

:أيام

صباحي

األحد  14:9 /6 /16هـ

الليث

:5

التعلم النشط

 2أيام

صباحي

األحد  14:9 /6 /16هـ

الليث

:6

االستيعاب املفاهيمي

يومان

صباحي

األحد  14:9 /6 /16هـ

طفيل

معلمو العلوم

:7

التعلم باالستقصاء

صباحي

االثنني  14:9 /6 /17هـ

الليث

املعلمون

:0

منوذج تطوير املدارس

صباحي

األربعاء  14:9 /6 /19هـ

الليث

يومان
يوم
واحد

االبتدائية

معلمو الرتبية االسالمية
يف نظام املقررات
مشرفو التوجيه واالرشاد
رواد النشاط يف املدارس

مشرفو وحده تطوير املدارس
 +قادة مدارس متكني

رقم القاعة

املدرب

1

حممد اليزيدي

2

جابر احلضرييت

املوهوبني

صفر عاطي املالكي

:

عبداهلل العيايف

الطفيل بن عمرو

مخيس البجالي

1

علي بن عفيف

2

علي الزهراني



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع السادس  8419 / 6 / 22 –21هـ
م

اسم الربنامج

:9

فنيات يف العملية اإلرشادية

ثالثة أيام

48

التقويم الذاتي املؤسسي

يوم واحد

صباحي

 5أيام

صباحي

األحد  14:9 /6/2:هـ

يوم واحد

صباحي

الثالثاء  14:9 /6/25هـ

الليث

:أيام

صباحي

الثالثاء  14:9 /6/25هـ

الليث

معلمو الرتبية اخلاصة

41
42
4:
44
45

التطوير املهين ملعلمي
ومشريف اللغة اإلجنليزية
إدارة اخلالفات يف بيئة العمل
اسرتاتيجيات تدريس ذوي
االحتياجات اخلاصة
احملسوسات اليدوية يف الرياضيات
جتويد أعمال االختبارات والقبول
يف املدارس

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

صباحي

األحد  14:9 /6/2:هـ

الليث

مرشدو الليث وبين يزيد

:

د علي الشهابي

األحد  14:9 /6/2:هـ

الليث

منسقو اجلودة

املوهوبني

علي املسعودي

الليث

1

مشعل املالكي

قادة املدارس

2

حممد احلسين

التنفيذ

معلمو ومشرفو اللغة
االجنليزية

مدرسة
السعودية

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

حممد سعيد املهداوي

يومان

صباحي

األربعاء 14:9 /6 /26

سعيا

معلمو الرياضيات

سعيا

غالم املالكي

يومان

صباحي

األربعاء 14:9 /6 /26

الشواق

قادة ووكالء املدارس

اخلالدية

عوض النعريي



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع السابع  8419 / 2 / 5 –8هـ
م
46

ورشة أدلة االختبارات

يومان

صباحي

األحد  14:9 /7 / 1هـ

الليث

املشرفون وقادة املدارس

:

مبارك الرمحاني

47

اسرتاتيجيات التعلم النشط

يوم واحد

صباحي

األحد  14:9 / 7 / 1هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

40

اإلدارة الصفية اجليدة

يوم واحد

صباحي

األحد  14:9 /7 / 1هـ

الشواق

معلمو الصفوف االولية

49

التقويم املتمركز حول املتعلم

يومان

صباحي

االثنني  14:9 / 7 / 2هـ

الشواق

معلمو العلوم

58

جودة العمليات التدريسية

51
52

اسم الربنامج

املمارسات التدريبية للمهارة القرائية
بني الواقع واملأمول
التعلم النشط

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

التنفيذ

جممع
النشاط
سعود بن
عبداحملسن
سعود بن
عبد احملسن

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

سعيد باسلوم
حممد درويش النعريي
علي السبعي

يوم واحد

صباحي

االثنني  14:9 /7 / :هـ

الليث

منسقو اجلودة

1

د .حممد الصالحي

يوم واحد

صباحي

األربعاء  14:9 /7 /5هـ

الليث

ممثلو اجلودة

1

طارق الزهراني

يوم واحد

صباحي

اخلميس  14:9 /7 /6هـ

الليث

املعلمون

:

حممد علي العيايف



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .
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األسبوع الثامن  8419 / 2 / 82 – 1هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

5:

فنيات يف املقابلة االرشادية

يومان

صباحي

األحد 14:9 / 7 / 0هـ

طفيل

مرشدو الشمال

الطفيل بن عمرو

علي اخلريي

54

دمج مهارات التفكري يف التدريس

يومان

صباحي

األحد 14:9 /7 / 0هـ

الليث

املعلمون

1

علي بن عفيف

55

بناء خطة تطوير املدارس

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9 /7 / 0هـ

الليث

56

واقع أسئلة االختبارات

يومان

صباحي

االثنني 14:9 /7 /9هـ

الليث

التنفيذ

الرتشيح

عدد

نعم ال

املتدربني

مشرفو وحدة تطوير
املدارس

علي الز اهراني

:

قادة مدارس تطوير
معلمو املرحلة

2

جابر احلضرييت

57

االسعافات األولية

يوم واحد

صباحي

الثالثاء  14:9/7 /18هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

جممع النشاط

حممد الشهري

50

االدارة الصفية اجليدة

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/7 /18هـ

سعيا

معلمو الصفوف االولية

سعيا

أمحد الكناني

59

االدارة الصفية

يومان

صباحي

األربعاء 14:9 /7 /11

الليث

املعلمون

:

أمحد الربكاتي

68

مناهضة التنمر بني االقران

يومان

صباحي

األربعاء  14:9 /7 /11هـ

الليث

املعلمون

املوهوبني

د .عبداهلل الزبيدي

يومان

صباحي

األربعاء  14:9 /7 /11هـ

الليث

معلمو الرتبية اخلاصة

السعودية

أمحد حسن الكناني

يوم واحد

صباحي

اخلميس  14:9 /7 /12هـ

الليث

معلمو الصفوف االولية

1

أمحد عبداجمليد الكناني

61

مقياس ستانفورد بينية
الصورة اخلامسة

 62التعلم النشط بني الواقع واملأمول

املتوسطة والثانوية
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األسبوع التاسع  8419 / 2/89 -85هـ
اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

م

:أيام

صباحي

األحد 14:9/7 / 15هـ

الليث

معلمو الرتبية اخلاصة

64

إدارة معامل احلاسب اآللي باملدرسة

يومان

صباحي

األحد 14:9/7 / 15هـ

الليث

65

لغة اجلسد

:أيام

صباحي

األحد 14:9/7 / 15هـ

الليث

املوظفون االداريون

66

تطوير مهارات القيادات

يومان

صباحي

االثنني 14:9/7 / 16هـ

الليث

رؤساء األقسام

6:

اسم الربنامج
املهارات العشر لتطوير أداء معلمي
الرتبية اخلاصة

املدة والفرتة

معلمو احلاسب اآللي
باملدارس

رقم
القاعة

املدرب

1

مجعان الربكاتي

2

حممد فايز املهداوي

:

حممد احلسين

الشؤون
املدرسية

67

إدارة عمليات النظام

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/7 / 10هـ

الليث

منسقو اجلودة

املوهوبني

60

الرؤوس املرقمة

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/ 7 / 10هـ

الليث

املعلمون

1

حممد علي العيايف

69

مهارات الكشف والتدخل املبكر

يومان

صباحي

األربعاء  14:9 /7 /10هـ

الليث

املعلمون

2

سامل عبداهلل الزبيدي

78

مهارات االشراف الرتبوي املتقدمة

يوم واحد

صباحي

اخلميس  14:9 /7 /19هـ

الليث

:

مشرفو املواد بوحدة تطوير

مبدارس تطوير

نعم

ال

املتدربني

جمموعة من املدربني
د .عطية يتيم اهلاللي

املعلمون واملشرفون

الرتشيح

عدد
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للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .
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ثانياً :
مركز التدريب الرتبوي بأضم
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األسبوع األول 8419/5/22 -81هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

مركز التدريب

أخصائيو التدريب مبدارس

الرتبوي بأضم

أضم

املدرب

رقم
القاعة

1

بناء املبادرات الرتبوية

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/5/10هـ

2

جتارب الفيزياء

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/5/10هـ

:

بناء املفاهيم وغرس القيم

يومان

صباحي

االثنني 14:9/5/19هـ

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/5/19هـ

5

تصميم املواقع

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/5/28هـ

6

التطوير املهين للمعلمني

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/5/21هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/5/21هـ

4

7

االختبارات العملية يف مناهج
الكيمياء

االستخدامات الرياضية
للسبورة الذكية

مركز التدريب
مركز التدريب
الرتبوي بأضم

الرتبوي بأضم

1

اهلاللي
حسن حامد

مسؤولو التوعية اإلسالمية

1

معلمو الكيمياء

2

هادي مهدي املالكي

معلمو احلاسب اآللي

2

عبداهلل البقيلي

2

عطيه حامد املالكي

1

علي محدان املالكي

الرتبوي بأضم

مركز التدريب

معلمو الدراسات االجتماعية

الرتبوي بأضم

والوطنية (املرشحون)

مركز التدريب
الرتبوي بأضم

معلمو الرياضيات

ال

املتدربني

حسني حسين

معلمو الفيزياء

مركز التدريب
مركز التدريب

نعم

2

الرتبوي بأضم

التنفيذ

عدد

الساعدي
عطية حامد
العمري
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األسبوع الثاني 8419/5/29 -25هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

مركز التدريب

معلمو اللغة اإلجنليزية

الرتبوي بأضم

بأضم وربوع العني

املدرب

رقم
القاعة

0

مشروع تطوير معلمي ومشريف

مخسة أيام

صباحي

األحد 14:9/5/25هـ

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/5/25هـ

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/5/26هـ

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/5/27هـ

12

ملف اإلجناز

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/5/27هـ

1:

التخطيط التنفيذي

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/5/20هـ

14

مشروع حبث الدرس

يوم واحد

صباحي

اخلميس 14:9/5/29هـ

9
18
11

اللغة اإلجنليزية
استخدام التقنية يف تدريس
الرياضيات
الزيارة الصفية
قانون كرة القدم اخلماسية
(الصاالت )

1

معلمو الرياضيات

2

أمحد إبراهيم املالكي

قادة املدارس

2

أمحد عيضه املالكي

معلمو الرتبية البدنية

:

حامد علي املالكي

معلمو اللغة العربية

2

فيصل سامل املالكي

اإلداريون مبكتب التعليم

2

حسن حممد املالكي

1

حممد أمحد الظويلمي

الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
قاعة التدريب
مبدرسة الفاروق
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم

نعم
مشعل رمضان املالكي

مركز التدريب

مركز التدريب

مشرفو العلوم والرياضيات

الرتبوي بأضم

ولغيت

التنفيذ
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ال

عدد
املتدربني
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األسبوع الثالث 8419/6/6 -2هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

الفئة املستفيدة

مقر التنفيذ

املدرب

رقم
القاعة

15

تطبيقات اجلودة الشاملة يف

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/6/2هـ

16

تطبيقات التعلم النشط

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/6/2هـ

17

اسرتاتيجيات التعلم النشط

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/6/:هـ

ثالثة أيام

صباحي

االثنني 14:9/6/:هـ

يومان

صباحي

االثنني 14:9/6/:هـ

يومان

صباحي

الثالثاء 14:9/6/4هـ

10

19
28

مناهج الرتبية اإلسالمية

املشروع الشامل ملناهج الرتبية
اإلسالمية
املدارس املعززة للسلوك
اإلجيابي
االتصال الفعال

مركز التدريب
الرتبوي بأضم

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

معلمو الرياضيات

2

مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب

معلمو الدراسات االجتماعية

الرتبوي بأضم

والوطنية

مركز التدريب

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

حسن أمحد
املالكي
علي محدان
املالكي
عطيه حامد

1

املالكي

املعلمون اجلدد واملنقولون
والذين مل يتدربوا على

الرتبوي بأضم

2

خبيت رده العمري

الربنامج

قاعة التدريب مبدرسة

قادة املدارس

الفاروق
مركز التدريب

أمناء مصادر التعلم وأمناء

الرتبوي بأضم

تقنيات التعليم

:
1



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

صفر عاطي
املالكي
عبداهلل حسن
املالكي
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األسبوع الرابع 8419/6/81 -9هــ
م

اسم الربنامج

21

االستيعاب املفاهيمي

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

الفئة املستفيدة

مقر التنفيذ

املدرب

رقم
القاعة

22
2:
24

استخدام مادة السليكون يف
العمل الفين
املشروع الشامل ملناهج لغيت
():
إصابات املالعب وطرق عالجها

ثالثة أيام

صباحي

األحد 14:9/6/9هـ

يومان

صباحي

األحد 14:9/6/9هـ

يومان

صباحي

الثالثاء 14:9/6/11هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/6/12هـ

معلمو العلوم

1

معلمو الرتبية الفنية

2

سلمان مسيلي املالكي

معلمو اللغة العربية

2

عوض حرتوش املالكي

معلمو الرتبية البدنية

1

بريك بركي املالكي

الرتبوي بأضم

الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم

نعم

ال

املتدربني

حسن الساعدي

مركز التدريب

مركز التدريب

التنفيذ

عدد

هادي العفيفي
حممد الظويلمي



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع اخلامس 8419/6/22 -86هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

املدرب

رقم
القاعة

25

كيفية بناء اخلطة العالجية

يومان

صباحي

األحد 14:9/6/16هـ

26

البناء القيمي

يومان

صباحي

األحد 14:9/6/16هـ

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/6/10هـ

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/6/10هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/6/19هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/6/19هـ

27
20
29
:8

مبادئ وتكوين الفرق املهنية
التعلُّمية
املعلم احملرتف
دور قائد املدرسة يف ربط
املناهج حبياة الطالب
نظم إدارة احملتوى اإللكرتوني

مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم

معلمو الصفوف األولية

1

معلو الرتبية االسالمية

2

أخصائيو التدريب

1

معلمو العلوم

2

قادة املدارس

1

معلمو احلاسب اآللي

2

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

سراج صاحل ـ
فارس عاطي
خبيت رده العمري



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

حسن حممد
املالكي
هادي مهدي
املالكي
حامد جعفر
املالكي
عبداهلل محاد
البقيلي
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األسبوع السادس 8419/6/22 -21هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
:1

الرتبية املثالية لطالبنا

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/6/2:هـ

:2

لقاء قادة املدارس الليلية

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/6/2:هـ

::

بناء جدول املواصفات

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/6/24هـ

:4

نظام املقررات

يومان

صباحي

االثنني 14:9/6/24هـ

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/6/25هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/6/26هـ

:5
:6

العادات العشر للشخصية
الناجحة
توظيف كتاب النشاط

مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم

املرشدون الطالبيون

1

قادة املدارس الليلية

2

معلمو الرياضيات

1

معلمو نظام املقررات

2

اإلداريون مبكتب التعليم

1

معلمو اللغة العربية

1



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

عويض مجعان
املالكي
علي فيصل
املالكي
أمحد إبراهيم
املالكي
عطيه حامد
املالكي
حسني حسين
اهلاللي
عوض حرتوش
املالكي
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األسبوع السابع 8419/2/5 -8هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

مركز التدريب الرتبوي

وكالء املدارس وبعض

بأضم

املعلمني

رقم

املدرب

القاعة
:7

القيادة الواعدة

ثالثة أيام

صباحي

األحد 14:9/7/1هـ

:0

اسرتاتيجيات التقويم

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/7/1هـ

:9

التخطيط لدروس لغيت

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/7/2هـ

يومان

صباحي

الثالثاء 14:9/7/:هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/7/4هـ

48
41

تدريس مهارات االشغال يف
الرتبية الفنية
اكتساب اللغة

مركز التدريب الرتبوي

معلمو اللغة العربية
معلمو الرتبية الفنية

2

معلمو اللغة اإلجنليزية

1

مركز التدريب الرتبوي
بأضم
بأضم

سريج حسني -
حسن حممد

2

بأضم

مركز التدريب الرتبوي

1

معلمو الرياضيات

مركز التدريب الرتبوي

نعم

ال

املتدربني

أمحد عيضه -

2

بأضم

التنفيذ

عدد



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

علي محدان
املالكي
فيصل سامل
املالكي
سلمان مسيلي
املالكي
مشعل رمضان
املالكي
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األسبوع الثامن 8419/2/82 - 1هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

مركز التدريب

القائمون بأعمال اإلرشاد

الرتبوي بأضم

الطالبي

املدرب

رقم
القاعة

42

مهام القائم بأعمال اإلرشاد

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/7/0هـ

4:

التدريس املتنوع

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/7/0هـ

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/7/9هـ

45

توظيف دليل املعلم

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/7/9هـ

46

القيادة اإللكرتونية

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/7/18هـ

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/7/18هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/7/11هـ

44

47
40

التقنية يف تعليم القرآن
وأساليب التدريس

االختبارات التشخيصية
والربامج العالجية املبكرة
مهارة حل املسألة

مركز التدريب

معلمو اللغة العربية
معلمو الرتبية اإلسالمية

1

الرتبوي بأضم
مركز التدريب
الرتبوي بأضم
مركز التدريب

معلمو الدراسات االجتماعية

الرتبوي بأضم

والوطنية (املرشحون)

مركز التدريب

قادة املدارس

الرتبوي بأضم
مركز التدريب

معلمو لغيت والرياضيات يف

الرتبوي بأضم

الصف األول املتوسط

مركز التدريب
الرتبوي بأضم

معلمو الرياضيات

نعم

ال

املتدربني

رمضان حسني

1
2

التنفيذ

عدد

املالكي
عوض حرتوش
املالكي
خبيت رده العمري

2
1
2
1



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

عطيه حامد
املالكي
زايد إبراهيم
الساعدي
حسني حسين
اهلاللي
علي محدان
املالكي
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األسبوع التاسع 8419/2/89 -85هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
49

الرسم على خامات متنوعة

يوم واحد

صباحي

األحد 14:9/7/15هـ

58

بناء خطة املدرسة

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/7/16هـ

يوم واحد

صباحي

االثنني 14:9/7/16هـ

52

إدارة نظام التشغيل يف ويندوز

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/7/17هـ

5:

تفعيل درس االستماع

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 14:9/7/17هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/7/10هـ

يوم واحد

صباحي

األربعاء 14:9/7/10هـ

51

54
55

القياس والتقويم يف الرتبية
البدنية

طرق و اسرتاتيجيات تدريس
اللغة االجنليزية
الئحة تقويم املرحلة
االبتدائية

مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم
مركز التدريب الرتبوي
بأضم

معلمو الرتبية الفنية

1

قادة املدارس

1

معلمو الرتبية البدنية

2

اإلداريون مبكتب التعليم

1

مركز التدريب الرتبوي

معلمو اللغة العربية

بأضم

املرشحون

مركز التدريب الرتبوي
بأضم

معلمو اللغة اإلجنليزية

مركز التدريب الرتبوي

معلمو الرياضيات

بأضم

باملرحلة االبتدائية

2
1
2



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

سلمان مسيلي
املالكي
أمحد عيضه
املالكي
بريك بركي
املالكي
عطية مربوك
العصماني
فيصل سامل
املالكي
مشعل رمضان
املالكي
علي بن محدان
املالكي
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ثالثاً :
مركز التدريب الرتبوي بربوع العني



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع األول 8419/5/22 -81هــ
م

اسم الربنامج

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

املدة والفرتة

يوم واحد

صباحية

األحد 14:9/5/10هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

املدرب

الفئة املستفيدة

التنفيذ
نعم

1

طرق تفعيل اسرتاتيجية التعلم
النشط

معلمو الرتبية
اإلسالمية

ال

عدد
املتدربني

حممد العمري

2

قيادة وريادة

يوم واحد

صباحية

االثنني 14:9/5/19هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

قادة املدارس

ساطي عطية

:

إعداد املدربني

يومان

صباحية

الثالثاء 14:9/5/28هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

أخصائيو التدريب

عبداهلل عمر

4

التخطيط الكتابي

يوم

صباحية

األربعاء 14:9/5/21هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

معلمي اللغة

مشرف اللغة

العربية

العربية



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع الثاني 8419/5/29 -25هـ
اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

املدة والفرتة

م

اسم الربنامج

صباحية

األحد 14:9/5/25هـ

مدرسة سلمان الفارسي

قادة املدارس

5

تطبيقات حول منظومة األداء املدرسي

يومان

االثنني  14:9/5/26هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

معلمو الرياضيات

6

مؤشر قيادة املعلمني

يوم واحد

صباحية

قاعة التدريب بصقر قريش

7

التخطيط لربنامج عالجي

يوم واحد

صباحية

الثالثاء 14:9/5/27هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

يوم واحد

صباحية

األربعاء 14:9/5/20هـ

املدرب

التنفيذ
نعم

0

حصة النشاط (التخطيط ,التنظيم,
املمارسة)

معلمو اللغة
العربية
رواد النشاط

ال

عدد
املتدربني

عبداهلل عمر
بندر عبدالرمحن
أمحد إبراهيم
عوض حرتوش
عبداهلل منصور



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع الثالث 8419/6/ 6 -2هـ
اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

املدرب

م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

يوم واحد

صباحية

األحد 14:9/6/2هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

وكالء املدارس

عبداهلل مهدي

18

القيادة يف مدارس املستقبل

يوم واحد

صباحية

االثنني 14:9/6/:هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

قادة املدارس

عبداهلل عمر

11

راسل

يوم واحد

صباحية

الثالثاء 14:9/6/4هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

اإلداريون باملدارس

عبداهلل منصور

12

بناء املفاهيم وغرس القيم

يوم واحد

صباحية

األربعاء 14:9/6/27هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

التنفيذ
نعم

9

آلية تفعيل حماور الشئون
التعليمية داخل املدرسة

مشريف التوعية
اإلسالمية

ال

عدد
املتدربني

عطية العمري



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع الرابع 8419/6/81 -9هـ
م

اسم الربنامج

1:

األمن الفكري لطلبة املدارس

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

املدرب

املدة والفرتة
يوم واحد

صباحية

األحد 14:9/6/9هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

مجيع املرشدين

عبداهلل عمر

يوم واحد

صباحية

االثنني 14:9/6/18هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

يوم واحد

صباحية

الثالثاء 14:9/6/11هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

يوم واحد

صباحية

األربعاء 14:9/6/12هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

التنفيذ
نعم

14
15
16

معاجلة ضعف املهارات األساسية يف
الصفوف الدنيا
تفعيل مهارات التفكري يف مناهج العلوم
الشرعية
مهام القائم بأعمال اإلرشاد

معلمو الصفوف
الدنيا
معلمو الرتبية
اإلسالمية
املرشدين

ال

عدد
املتدربني

فارس عاطي
حممد العمري
عويض مجعان



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع اخلامس 8419/6/22 -86هـ
اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

املدة والفرتة

م

اسم الربنامج

صباحية

األحد 14:9/6/16هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

17

اجملتمعات املهنية

يوم واحد

االثنني 14:9/6/17هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

10

مهارات عرض الدرس

يوم واحد

صباحية

الثالثاء 14:9/6/10هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

19

اسرتاتيجيات التعلم النشط

يومان

صباحية

املدرب

الفئة املستفيدة

التنفيذ
نعم

الوكالء والقائمني
بأعماهلم
معلمو الرتبية
اإلسالمية
أخصائيو التدريب

ال

عدد
املتدربني

د .فرحيان احلارثي
حممد العمري
عبداهلل عمر



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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األسبوع السادس 8419/6/22 -21هـ
اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

املدرب

املدة والفرتة

م

اسم الربنامج

صباحية

األحد 14:9/6/2:هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

وكالء املدارس

عبداهلل عمر

28

ثقافة إدارية

يوم واحد

الثالثاء 14:9/6/25هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

القادة الكشفيني

عبدالرزاق الفقيه

21

تكوين الفرق الكشفية

يوم واحد

صباحية

قاعة التدريب بصقر قريش

أمناء مصادر التعلم

عبداهلل حسن

22

خدمات مركز مصادر التعلم

يوم واحد

صباحية

االثنني 14:9/6/24هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

معلمو العلوم

أمحد البكريي

2:

االستقصاء

يوم واحد

صباحية

األربعاء 14:9/6/26هـ

التنفيذ
نعم



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع السابع 8ـ 8419/2/5هـ
اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

املدرب

املدة والفرتة

م

اسم الربنامج

صباحية

األحد 14:9/7/1هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

مشريف النقل املدرسي

عبداهلل منصور

24

النقل املدرسي

يوم واحد

االثنني 14:9/7/2هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

قادة املدارس

عبداهلل مهدي

25

قيادة التغيري

يوم واحد

صباحية

قاعة التدريب بأضم

معلمو الرتبية البدنية

بريك بركي

26

القياس والتقويم يف الرتبية البدنية

يوم واحد

صباحية

الثالثاء 14:9/7/:هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

معلمي اللغة العربية

حمسن مخاش

27

إدارة الصف يف ضوء التعلم النشط

يوم واحد

صباحية

األربعاء 14:9/7/4هـ

التنفيذ
نعم



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع الثامن 8419/2/82 - 1هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

املدرب

املرشدين

ساطي عطية

املشرف الصحي

عبداهلل منصور

قادة املدارس الثانوية

حسني صاحل

التنفيذ
نعم

20

لقاء املرشدين(وقاية ,إمناء ,معاجلة)

يوم واحد

صباحية

األحد 14:9/7/0هـ

29

الصحة املدرسية

يوم واحد

صباحية

االثنني 14:9/7/9هـ

:8

لوائح وقواعد نظام املقررات

يوم واحد

صباحية

الثالثاء 14:9/7/18هـ

قاعة التدريب بصقر
قريش
قاعة التدريب بصقر
قريش
قاعة التدريب بصقر
قريش



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التاسع 8419/2/89 -85هـ
م

اسم الربنامج

:1

التعلم املتمركز حول املتعلم

يوم واحد

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

املدة والفرتة

صباحية

األحد 14:9/7/15هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

املدرب

الفئة املستفيدة

التنفيذ
نعم

معلمو اللغة
االجنليزية

ال

عدد
املتدربني

مشعل رمضان

:2

التعلم باللعب

يوم واحد

صباحية

االثنني 14:9/7/16هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

معلمو العلوم

أمحد البكريي

::

إجراءات اإلرشاد الواقعي

يوم واحد

صباحية

الثالثاء 14:9/7/17هـ

قاعة التدريب بصقر قريش

املرشدون

عبداهلل عمر



بداية الربنامج التدرييب الصباحي الساعة  03:8صباحا بواقع  4ساعات تدريبية يومياً والربنامج املسائي الساعة  43:8مساء بواقع  :ساعات تدريبية يومياً.



للحصول على شهادة الربنامج يشرتط حضور  %08من جلسات الربنامج التدرييب .



ضرورة التسجيل يف البوابة اإللكرتونية للتدريب الرتبوي واالبتعاث على الرابط  www.lithtraining.comواختيار الدورة احملددة والتأكد من املقر واملدرب والتاريخ وعمل اشرتاك ـ ثم التقييم من خالل حسابكم بعد نهاية الدورة .



يشرتط موافقة قائد املدرسة على طلب املعلم من خالل حساب القائد يف البوابة .
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