خطة الدورات التدريبية للفصل الدراسي األول 0440 -0441هـ
ا
أول :مركز التطوير املهني التعليمي بالليث
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األســــبـــوع التدريبي األول 0440/2/4-/0/01ه
اسم الربنامج

م

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة

رقم
القاعة

املدرب

كيفية إعداد اخلطة الرتبوية

ثالثة

الفردية (فئة األوىل بالرعاية)

أيام

تفعيل املختربات االفرتاضية

يوم واحد

صباحي

يوم واحد

صباحي

االثنني 1441 / 2 /1هـ

4

تأهيل القادة والوكالء اجلدد

0أيام

صباحي

االثنني  1441 /2 /1هـ

الليث

5

تفعيل املختربات االفرتاضية

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 1441 /2 /2هـ

اجلنوب

6

مهارات الكشف والتدخل املبكر

يومان

صباحي

الثالثاء 1441/2 /2هـ

الليث

املعلمون _املرشدين

7

اضبط وقتك

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 1441/2 /2هـ

الليث

املوظفون اإلداريون

4

8

التطوير املهين ملعلمي احلاسب

يومان

صباحي

األربعاء 1441/2 /0هـ

الليث

معلمو احلاسب

4

نايف النعريي

يوم واحد

صباحي

األربعاء 1441/2 /0هـ

الليث

2

مشرفو القسم

يوم واحد

صباحي

األربعاء 1441/2 /0هـ

الليث

1

عطية احلرتومي

1
2
0

9
13

مهارات
املشرف الرتبوي احلديثة

مستجدات برنامج
مصادر التعلم يف نور
تنمية مهارات
اخصائيو توطني التدريب

صباحي

األحد  1441 /1 /03هـ

الليث

معلمو الرتبية اخلاصة

2

حممد املهداوي

االثنني  1441 /2 /1هـ

الليث

مشرفو قسم العلوم مبكتيب الليث وجنوب الليث

0

مشرفو القسم

الليث

املعلم املشرف مبدارس متكني

4

القادة والوكالء اجلدد

1

حمضري املختربات ومعلمي العلوم باملرحلة

ثانوية

الثانوية واملتوسطة مبكتيب الليث وجنوب الليث

الليث
0

سامل الزبيدي
د .فرحيان احلارثي

أمناء صادر التعليم مبكتيب التعليم
(بالليث  -جنوب الليث)
اخصائيو توطني التدريب

الرتشيح
نعم

عدد

ال املتدربني

حممد عبداهلل
الربكاتي
مشرفو القسم
مشرفو القسم
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األسبوع التدريبي الثاني  0440 /2/ 00-7هـ
م
11
12
10
14
15
16
17

اسم الربنامج
اجلودة وقياس االداء
مفاهيم وتطبيقات
النقل املدرسي
ووسائل السالمة باملركبة
لعب األدوار
السالمة املهنية
يف املنشآت التعليمية
االختبارات الوطنية يف الرياضيات
الربنامج التأهيلي
ملعلمي فصول املوهوبني
تنمية مهارات
معلمني الرتبية البدنية

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة
منسقو اجلودة

رقم القاعة

املدرب

2

د .حممد الصالحي

يوم واحد

صباحي

األحد 1441/2 /7هـ

الليث

يوم واحد

صباحي

االثنني 1441/2 /8هـ

الليث

مشرفو النقل

يوم واحد

صباحي

االثنني 1441/2 /8هـ

الليث

املعلمون

2

يومان

صباحي

االثنني 1441/2 /8هـ

الليث

منسقو ومنسقات

جممع النشاط

األمن والسالمة

الطالبي

يومان

صباحي

األربعاء 1441/2 /13هـ

الليث

معلمو الرياضيات

0

يومان

صباحي

األربعاء 1441/2 /13هـ

الليث

معلمو فصول املوهوبني

قاعة املوهوبني

سعيد الصعب

يومان

صباحي

األربعاء 1441/2 /13هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

جممع النشاط

سعيد باسلوم

وقياس األداء يف املدارس

قاعة
االجتماعات

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

عبداهلل منصور
حممد علي العيايف
ضابط الدفاع املدني
حممد اليزيدي
غالم اهلاللي
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األسبوع التدريبي الثالث  0440 /2 / 01 – 04هـ
م

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

يومان

صباحي

األحد 1441 /2 /14هـ

الليث

معلمو الصفوف األولية

2

19

التقويم األدائي يف دروس العلوم

يوم واحد

صباحي

األحد 1441 /2 /14هـ

الشمال

معلمو العلوم

السعدية

عبداهلل احلامتي

23

مهارات الكشف والتدخل املبكر

يومان

صباحي

األثنني 1441 /2 /15هـ

الليث

قادة ووكالء املدارس

1

سامل الزبيدي

21

املفاهيم األساسية للتعليم املستمر

مسائي

األثنني 1441 /2 /15هـ

الليث

معلمو التعليم املستمر

2

22

مهارات البحث العلمي

صباحي

الثالثاء1441 /2 /16هـ

الليث

املعلمون

0

عقاب اهلاللي

20

الدورة التأسيسية لرواد النشاط اجلدد

صباحي

الثالثاء1441 /2 /16هـ

الليث

رواد النشاط

جممع الناشط

علي خلوفه

24

التقويم من أجل التعلم

يومان

صباحي

األربعاء1441 /2 /17هـ

الشمال

الطفيل بن عمرو

محاد الغموي

25

فاعلية القيادة

يوم واحد

صباحي

األربعاء1441 /2 /17هـ

الليث

26

املعلم املبدع

يومان

صباحي

األربعاء1441 /2 /17هـ

الليث

18

اسم الربنامج
أساليب وإسرتاتيجيات تدريس
الصفوف األولية

املدة والفرتة

ثالثة
أيام
يومان
ثالثة
أيام

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

معلمو العلوم االجتماعية
والرتبية الوطنية
رؤساء األقسام ورئيسات
األقسام واإلدارة
املعلمون

قاعة اجلودة
2

املدرب

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

عبداهلل سعيد
املنديلي

عبداهلل علي
الربكاتي

د .عبداهلل
الربكاتي
عطية احلرتومي
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األسبوع التدريبي الرابع 0440 /2 / 22 –20هـ
م

اسم الربنامج

27

الدورة التنشيطية ملرشدي الطالب

ثالثة أيام

28

تصميم الربامج العالجية

يومان

صباحي

يومان

صباحي

االثنني  1441 /2 /22هـ

03

الربوجكتور التفاعلي

يوم واحد

صباحي

االثنني  1441 /2 /22هـ

الليث

01

اسرتاتيجية الرؤوس املرقمة

يوم واحد

صباحي

األربعاء 1441 /2 /24هـ

الليث

29

تنمية التحصيل الدراسي يف مواد
العلوم الشرعية

اليوم والتاريخ

املدة والفرتة

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

صباحي

األحد 1441 /2 /21هـ

الليث

مرشدو الليث وبين يزيد

2

د .علي اخلريي

األحد  1441 /2 /21هـ

الليث

معلمو اللغة االجنليزية

0

د .أمحد الزهراني

الليث

معلمو الرتبية االسالمية

1

جابر احلضرييت

التنفيذ

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

أمناء مصادر التعلم مبكتيب
التعليم(بالليث -جنوب

4

مشرفو القسم

الليث)
املعلمون

2

حممد علي العيايف
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األسبوع التدريبي اخلامس  0440 / 0/0 – 2/ 21هـ
م
02

اسم الربنامج

املدة والفرتة

أساسيات التصوير الفتو غرايف لرواد

يوم

نشاط برامج الرتبية اخلاصة

واحد

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

صباحي

األحد 1441 /2 /28هـ

الليث

الفئة املستفيدة
رواد النشاط بربامج الرتبية
اخلاصة مبكتب الليث

رقم القاعة
2

املدرب
الكناني

00

مؤشرات األداء التدريسي

يومان

صباحي

األحد 1441 /2 /28هـ

الليث

املعلمون

4

04

فن التعامل مع املراجعني

يومان

صباحي

األحد  1441 /2 /28هـ

الليث

موظفو األقسام

0

طليمس املهداوي

يومان

صباحي

االحد  1441 /2 /28هـ

الشمال

معلمو الصف الرابع

سعيا

التدريس الفعال

يومان

صباحي

االثنني 1441 /2 /29هـ

الليث

معلمو الصفوف األولية

1

اإلسعافات األولية

يوم

صباحي

الثالثاء 1441 /0 /1هـ

الليث

05
06
07

للطلبة يف الصف الرابع االبتدائي

نعم

ال

املتدربني

حسن عبداهلل
عقاب اهلاللي

املقدرة القرائية وفق املعايري الدولية

الرتشيح

عدد

طارق الزهراني
شرياز اليزيدي
علي اليزيدي

واحد

منسقو ومنسقات األمن
والسالمة

جممع النشاط

حممد درويش
النعريي
طبيب من املشفى
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األسبوع التدريبي السادس  0440 / 0 /01 –6هـ
م

اسم الربنامج

08

تأهيل املرشدين اجلدد

09

شرح دليل نظام املقررات

43

دمج مهارات التفكري يف التدريس

41

التصميم بالفوتوشوب

42

التطبيقات االلكرتونية
يف تدريس املواد الشرعية

40

اعداد املراسالت

44

التقويم املهين ملعلمي الرتبية البدنية

املدة والفرتة
ثالثة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

مرشدو الطالب اجلدد

2

حممد عبيد الصعب

1

مرزوق املهداوي

4

علي بن عفيف

صباحي

األحد 1441 /0/6هـ

الليث

يوم واحد صباحي

األحد  1441 /0/6هـ

الليث

صباحي

االثنني  1441 /0/7هـ

الليث

املعلمون

صباحي

الثالثاء 1441 /0 /8هـ

الليث

معلمو احلاسب

0

يومان

صباحي

األربعاء 1441 /0 /9هـ

الليث

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

جابر احلضرييت

يومان

صباحي

األربعاء 1441 /0 /9هـ

الليث

املوظفون اإلداريون

4

عبداهلل اخلالدي

اخلميس 1441 /0 /13هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

أيام

يومان
ثالثة
أيام

يوم واحد صباحي

وكالء املدارس الثانوية
شؤون الطالب

جممع
النشاط

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

عبد العزيز ياسني
الربكاتي

سعيد باسلوم
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األسبوع التدريبي السابع  0440 / 0 / 07 –00هـ
م
45

اسم الربنامج
برنامج تدريب املرشدين الصحيني على

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر
التنفيذ

يومان

صباحي

األحد  1441 /0 /10هـ

الليث

46

بناء املشاريع

يوم واحد

صباحي

األحد  1441 /0 /10هـ

الليث

الربامج الصحية

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املرشدين الصحيني

1

أعضاء جلنة التميز

املدرب
باحملافظة

0

47

تنمية مهارات تالوة القران الكريم

يومان

صباحي

االثنني  1441 /0 /14هـ

الليث

معلمو الرتبية االسالمية

4

حممد مهدي العيايف

48

التقويم املعتمد على االداء

يوم واحد

صباحي

الثالثاء  1441 /0 /15هـ

الليث

معلمو العلوم

2

علي السبعي

ثالثة ايام

صباحي

الثالثاء  1441 /0 /15هـ

الليث

املعلمون

1

حممد علي العيايف

يوم واحد

صباحي

األربعاء  1441 /0 /16هـ

موظفو املتابعة

0

طليمس املهداوي

49
53

دمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات
القرن احلادي والعشرون اجلزء األول
كيف تستمتع بالعمل

نعم

ال

املتدربني

أطباء املركز الصحي
د .حامد اإلقبالي

واجلودة

الرتشيح

عدد
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األسبوع التدريبي الثامن  0440 /0 / 24 –21هـ
م
51
52
50
54
55

اسم الربنامج
طرق التدريس ملعلمي الرتبية اخلاصة

املدة والفرتة
ثالثة

صباحي

االحد 1441 /0 /23هـ

صباحي

االثنني 1441 /0 /21هـ

الليث

يومان

صباحي

الثالثاء 1441/0 /22هـ

الشرق

أيام

تفعيل السبورة التفاعلية
والربوجكتورالتفاعلي

واحد

التحصيل الدراسي
دور قائد املدرسة يف رفع مستوى
التحصيل الدراسي
دور قائد املدرسة يف رفع مستوى
التحصيل الدراسي

56

مهارات التفاوض الفعال

57

اإلدارة الصفية

التنفيذ
الليث

يوم

دور قائد املدرسة يف رفع مستوى

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

معلمو الرتبية اخلاصة

0

مشرفو مكتب التعليم
(بالليث  -جنوب الليث)
قادة مدارس غميقة
وبين يزيد

2
مدرسة الفتح

املدرب
الربكاتي
مشرفو القسم
علي حممد
اجلبريي

حممد

يومان

صباحي

الثالثاء 1441/0/22هـ

الليث

قادة مدارس الليث

يومان

صباحي

الثالثاء 1441/0/22هـ

الشمال

قادة مدارس الشمال

السعدية

حبين احلامتي

صباحي

الثالثاء 1441/0/22هـ

الليث

املوظفون اإلداريون

2

أنور املالكي

صباحي

األربعاء1443/0/20هـ

الليث

املعلمون

1

ايام
يومان

نعم

ال

املتدربني

مجعان

1

ثالثة

الرتشيح

عدد

العمري

أمحد حممد
الربكاتي
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األسبوع التدريبي التاسع  0440 / 4/0-0/27هـ
م

اسم الربنامج

58

التعلم النشط

يومان

59

السكرتارية وإدارة املكاتب

يومان

صباحي

63

أدوات عمل املعلم املشرف

يوم واحد

صباحي

االثنني 1441/0 /28

يومان

صباحي

الثالثاء 1441/0 /29هـ

الليث

62

ضبط الصف

ثالثة أيام

صباحي

الثالثاء 1441/0 /29هـ

الليث

60

مناذج وتطبيقات من التعلم النشط

يومان

صباحي

األربعاء 1441/ 0 /03هـ

61

حتسني املستوى التحصيلي
يف مادة اللغة االجنليزية

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

صباحي

األحد 1441/0 /27هـ

الليث

معلمو الصفوف األولية

0

حممد درويش النعريي

األحد 1441/0 /27

الليث

املوظفون اإلداريون

2

عبداهلل اخلالدي

الليث

املعلم املشرف

1

حممد عبداهلل الربكاتي

معلمو االجنليزية

0

سامل الرمحاني

املعلمون

التنفيذ

مركز
الشمال

سعيد بن
العاص

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

فايز اهلداوي

مدرسة
معلمو الرتبية االسالمية

حممد بن

جابر احلضرييت

عبد الوهاب
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األسبوع التدريبي العاشر  0440 / 4/1-4هـ
م
64

اسم الربنامج

التنفيذ

يومان

صباحي

األحد 1441/4 /4هـ

الليث

يومان

صباحي

األحد 1441/4 /4هـ

الليث

66

التقويم من اجل التعلم

يومان

صباحي

األحد 1441/4 /4هـ

الليث

املعلمون

67

االختبارات الدولية يف الرياضيات

يومان

صباحي

االثنني 1441/4 /5هـ

الليث

معلمو الرياضيات

68

قراءتي يف جودة إعرابي وإلقائي

ثالثة أيام

صباحي

الثالثاء 1441/4 /6هـ

الليث

69

اإلسعافات األولية

يوم واحد

صباحي

الثالثاء 1441/4 /6هـ

الليث

معلمو الرتبية البدنية

73

بناء فرق العمل

يوم واحد

صباحي

األربعاء 1441/4 /7هـ

الليث

وكالء مدارس تطوير

65

تأمالت يف تدريس العلوم

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر

الفئة املستفيدة

دليل اإلرشاد الطالبي
يف منوذج تطوير املدارس

معلمو العلوم
مرشدو الطالب مبدارس
تطوير

معلمو املرحلة املتوسطة
والثانوية

رقم
القاعة

املدرب

0

مخيس البجالي

4

حممد عبداهلل الرمحاني

2

عطية احلرتومي

1
4
جممع
النشاط
0

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني

حممد اليزيدي
غالم اهلاللي
طارق الزهراني
علي الزبيدي  -شراز اليزيدي
علي طامي اجلبريي
د .حامد اإلقبالي
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خطة الدورات التدريبية للفصل الدراسي األول 0440 -0441هـ
ا
ثانيا :مركز التطوير املهني التعليمي مبتكت

ععلي أض
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األسبوع التدريبي األول  0 / 01ــ 0440/2/ 4هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

الفئة املستفيدة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

مركز التطوير املهين

1441/1/03هـ

التعليمي بأضم

األحد

مركز التطوير املهين

1441/1/03هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

معلمو الدراسات

1441/2/1هـ

التعليمي بأضم

االجتماعية

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/2/2هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/2/0هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/2/0هـ

التعليمي بأضم

رقم

املدرب

القاعة
1
2
0
4
5
6

داعم لرفع األداء التعليمي

يوم واحد

صباحاً

تنميه مهارات املعلم اجلديد

ثالثة أيام

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

تنمية مهارات معلمي الدراسات
االجتماعية
منظومة قيادة مؤشرات األداء
اإلشرايف 7 -
مشروع التطوير املهين ملشريف
ومعلمي اللغة اإلجنليزية
الفن التشكيلي املعاصر واستخدام
اخلامات املتعددة

التنفيذ
نعم

معلمو الصفوف األولية

1

سراج صاحل املالكي

معلمو الرتبية اإلسالمية

2

حسن أمحد املالكي

1

عطيه حامد املالكي

املشرفون الرتبويون

1

علي محدان املالكي

معلمو اللغة اإلجنليزية

1

مشعل رمضان املالكي

معلمو الرتبية الفنية

2

سلمان مسيلي املالكي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثاني  7ــ 0440/2/ 00هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

األحد

مركز التطوير املهين

معلمو العلوم  -الكيمياء

1441/2/7هـ

التعليمي بأضم

الفيزياء – األحياء

األحد

مركز التطوير املهين

1441/2/7هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/2/8هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/2/9هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/2/9هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/2/13هـ

التعليمي بأضم

رقم

املدرب

القاعة

7
8
9
13
11
12

تطبيقات إلكرتونية

يوم واحد

صباحاً

قيادة الذات

يومان

صباحاً

إعداد وتنفيذ برنامج عالجي

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

جمتمعات الرياضيات املهنية

يومان

صباحاً

مهارات القيادة الرتبوية يف القرن
١٢

يوم واحد

صباحاً

داعمة لعمل املعلم

اسرتاتيجيات
تدريس مادة احلاسب اآللي

التنفيذ
نعم

1

حسن حامد الساعدي

معلمو الرتبية اإلسالمية

2

خبيت رده العمري

معلمو اللغة العربية

1

عِوَض حرتوش املالكي

معلمو احلاسب

1

مسلم أمحد املالكي

معلمو الرياضيات

2

علي محدان املالكي

قادة املدارس

1

أمحد عيضة املالكي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثالث  04ــ 0440/2/ 01هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

مركز التطوير املهين

1441/2/14هـ

التعليمي بأضم

األحد

مركز التطوير املهين

1441/2/14هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/2/15هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/2/17هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/2/17هـ

التعليمي بأضم

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة

10
14
15
16
17

تصميم خطة عالجية

يوم واحد

صباحاً

نظام املقررات يف التعليم الثانوي

ثالثة أيام

صباحاً

تصميم احلقائب التدريبية

يومان

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

للتأخر الدراسي

منظومة
مؤشرات األداء املدرسي 7 -
رفع املستوى التحصيلي للطالب

معلمو الصفوف األولية

1

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

فارس عاطي املالكي

معلمو الدراسات
االجتماعية يف مدارس

2

عطيه حامد املالكي

املقررات
أخصائيو التدريب

1

حسن حممد املالكي

قادة املدارس

1

علي محدان املالكي

معلمو اللغة العربية

2

فيصل سامل املالكي
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األسبوع التدريبي الرابع  20ــ 0440/2/ 22هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

مركز التطوير املهين

1441/2/21هـ

التعليمي بأضم

األحد

مركز التطوير املهين

1441/2/21هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/2/22هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/2/22هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/2/20هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/2/24هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/2/24هـ

التعليمي بأضم

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
18
19
23
21
22
20
24

مهارات القيادة الرتبوية يف القرن ١٢

يوم واحد

صباحاً

التدريس املصغر

يوم واحد

صباحاً

يومان

صباحاً

تنويع التدريس يف الفصل

يوم واحد

صباحاً

بطاقة التعلم النشط

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

مهارات وطرق تدريس الرتبية
اإلسالمية

كيفية إعداد
تقارير املصادر من نظام نور
اسرتاتيجية الصف املقلوب

التنفيذ
نعم

وكالء املدارس

1

أمحد عيضه املالكي

معلمو الرياضيات

2

علي محدان املالكي

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

خبيت رده العمري

معلمو اللغة العربية

2

عِوَض حرتوش املالكي

معلمو الصفوف األولية

2

سراج صاحل املالكي

أمناء مصادر التعلم

1

عبداهلل حسن املالكي

معلمو الرياضيات

2

أمحد إبراهيم املالكي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي اخلامس  2/21ــ 0440/0/ 0هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

الفئة املستفيدة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

مركز التطوير املهين

1441/2/28هـ

التعليمي بأضم

األحد

مركز التطوير املهين

1441/2/28هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/2/29هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

معلمو العلوم  -الكيمياء

1441/2/29هـ

التعليمي بأضم

الفيزياء  -األحياء

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/1هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/1هـ

التعليمي بأضم

رقم

املدرب

القاعة
25
26
27
28
29
03

التطوير املهين

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

التميز املؤسسي وفق معايري اجلودة

يومان

صباحاً

املميزات التشكيلية للخط العربي

يومان

صباحاً

ملعلمي الرتبية اإلسالمية
سجالت احلاسب التفاعلية
طرق تدريس
مهارات اللغة اإلجنليزية
استخدام نظرية
الذكاءات املتعددة يف التدريس

التنفيذ
نعم

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

حسن أمحد املالكي

معلمو احلاسب

2

مسلم أمحد املالكي

معلمو اللغة اإلجنليزية

1

مشعل رمضان املالكي

2

حسن حامد الساعدي

قادة املدارس

1

د .عبداهلل عمر املالكي

معلمو الرتبية الفنية

2

سلمان مسيلي املالكي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي السادس  6ــ 0440/0/01هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

مركز التطوير املهين

1441/0/6هـ

التعليمي بأضم

األحد

مركز التطوير املهين

1441/0/6هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/8هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/8هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/0/9هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/0/9هـ

التعليمي بأضم

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
01
02
00
04
05
06

خصائص النمو وأهميتها يف الرتبية

يومان

صباحاً

التدريس الفاعل ملقررات لغيت

يومان

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

معلم الرتبية البدنية مهامه وواجباته

يوم واحد

صباحاً

منظومة مؤشرات األداء املدرسي ٧ -

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

أدوار وكيل املدرسة
يف رفع التحصيل الدراسي

تنميه مهارات تالوة القرآن الكريم
وجتويده وحفظه

التنفيذ
نعم

مرشدو الطالب

1

معلمو اللغة العربية

2

وكالء املدارس

1

أمحد عيضه املالكي

معلمو الرتبية البدنية

2

بريك بركي املالكي

أخصائيو التدريب

1

علي محدان املالكي

معلمو الرتبية اإلسالمية

2

حسن أمحد املالكي

ال

عدد
املتدربني

عويض املالكي
ـ عِوَض حرتوش ـ
فيصل سامل
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األسبوع التدريبي السابع  00ــ 0440/0/07هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

األحد

مركز التطوير املهين

معلمو الدراسات

1441/0/10هـ

التعليمي بأضم

االجتماعية

األحد

مركز التطوير املهين

1441/0/10هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/0/14هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/0/14هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/15هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/15هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/0/16هـ

التعليمي بأضم

رقم

املدرب

القاعة
07
08
09
43
41
42
40

اسرتاتيجيات التعليم والتعلم

يوم واحد

صباحاً

أدوات تقويم مادة اللغة العربية

يوم واحد

صباحاً

التعلم النشط

يوم واحد

صباحاً

التقويم الصفي

يوم واحد

صباحاً

أخطاء شائعة يف تدريس اإلمالء

يوم واحد

صباحاً

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي

يومان

صباحاً

التقويم البديل

يوم واحد

صباحاً

التنفيذ
نعم

1

عطيه حامد املالكي

معلمو اللغة العربية

2

فيصل سامل املالكي

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

خبيت رده العمري

معلمو الرياضيات

2

علي محدان املالكي

معلمو الصفوف األولية

1

فارس عاطي املالكي

املعلمون

2

حسن حممد املالكي

معلمو الرياضيات

1

أمحد إبراهيم املالكي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثامن  21ــ 0440/0/24هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

الفئة املستفيدة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

مركز التطوير املهين

1441/0/23هـ

التعليمي بأضم

األحد

مركز التطوير املهين

1441/0/23هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

معلمو العلوم  -الكيمياء

1441/0/21هـ

التعليمي بأضم

 -الفيزياء  -األحياء

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/22هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/22هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/0/20هـ

التعليمي بأضم

رقم

املدرب

القاعة
44
45
46
47
48
49

التعلم النشط (اسرتاتيجية

يوم واحد

صباحاً

الفن واحلياة االجتماعية

يومان

صباحاً

برنامج Sway

يوم واحد

صباحاً

فرق التقويم النوعي (الداخلي )

يوم واحد

صباحاً

مهارات عرض الدرس

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

التعلم التعاوني)

اسرتاتيجية التدريس
التصحيحي

التنفيذ
نعم

معلمو اللغة اإلجنليزية

1

مشعل رمضان املالكي

معلمو الرتبية الفنية

2

سلمان مسيلي املالكي

1

حسن حامد الساعدي

ال

عدد
املتدربني

املشرفون الرتبويون وقادة
املدارس والوكالء

1

علي محدان املالكي

املرشحون
معلمو الرتبية اإلسالمية

2

خبيت رده العمري

معلمو الصفوف األولية

1

سراج صاحل املالكي
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األسبوع التدريبي التاسع  0/27ــ 0440/4/0هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

األحد

مركز التطوير املهين

معلمو احلاسب يف

1441/0/27هـ

التعليمي بأضم

مدارس أضم وربوع العني

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/0/28هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/0/28هـ

التعليمي بأضم

الثالثاء

مركز التطوير املهين

1441/0/29هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/0/03هـ

التعليمي بأضم

رقم

املدرب

القاعة
53
51
52
50
54

يوم واحد

صباحاً

بناء االختبار اجليد

يوم واحد

صباحاً

دعم التعلُّم

يوم واحد

صباحاً

التعلم التعاوني

يوم واحد

صباحاً

طرق تدريس الرتبية البدنية

يوم واحد

صباحاً

كيفية تنفيذ الدرس
التطبيقي

التنفيذ
نعم

1

مسلم أمحد املالكي

معلمو الصفوف األولية

1

فارس عاطي املالكي

معلمو الرياضيات

2

علي محدان املالكي

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

حسن امحد املالكي

معلمو الرتبية البدنية

1

بريك بركي املالكي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي العاشر  4ــ 0440/4/1هـ

م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

األحد

مركز التطوير املهين

معلمو العلوم  -الكيمياء

1441/4/4هـ

التعليمي بأضم

االثنني

مركز التطوير املهين

1441/4/5هـ

التعليمي بأضم

األربعاء

مركز التطوير املهين

1441/4/7هـ

التعليمي بأضم

رقم

املدرب

القاعة
55
56
57

اجتاهات ومعايري
تدريس العلوم الطبيعية
حل املسألة الرياضية
نواتج التعلم
لتحسني العملية التعليمية

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

نعم

1

حسن حامد الساعدي

معلمو الرياضيات

1

أمحد إبراهيم املالكي

قادة املدارس

1

أمحد عيضه املالكي

الفيزياء  -األحياء

التنفيذ
ال

عدد
املتدربني
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خطة الدورات التدريبية للفصل الدراسي األول 0440 -0441هـ

ا
ثالثا :مركز التطوير املهني التعليمي مبتكت

ععلي ربوع العني
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األسبوع التدريبي األول 0440/2/ 4 - 0 / 01هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب مبدرسة

1441/2/1هـ

صقر قريش

الثالثاء

قاعة التدريب مبدرسة

1441/2/2هـ

صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
1
2

مهارات يف تصحيح التالوة
ختطيط الدرس وفق منوذج
مكارثي

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

التنفيذ
نعم

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

حممد حامد العمري

معلمو اللغة العربية

1

حمسن مخاش العزيزي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثاني 0440/2/ 00 - 7هــ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

قاعة التدريب

1441/2/7هـ

مبدرسة صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
0

أساليب وطرق معاجلة املهارات
األساسية املفقودة

يومان

صباحاً

معلمو الصفوف األولية

1

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

حسن حسني املالكي
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األسبوع التدريبي الثالث 04ـ 0440/2/ 01هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب

1441/2/15هـ

مبدرسة صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

معلمو الرياضيات

1

فهد حامد املالكي

التنفيذ
نعم

4

التخطيط للتدريس

يوم واحد

صباحاً

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الرابع 0440/2/ 22 - 20هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب

1441/2/22هـ

مبدرسة صقر قريش

الثالثاء

قاعة التدريب

1441/2/20هـ

مبدرسة صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة

5
6

التعلم النشط

يوم واحد

صباحاً

التعليم املتمايز

يوم واحد

صباحاً

التنفيذ
نعم

معلمو اللغة العربية

1

حمسن مخاش العزيزي

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

حممد حامد العمري

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي اخلامس 0440/0/ 0 - 2/21هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب مبدرسة

1441/2/29هـ

صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
7

تنوع أساليب التدريس يف
الصفوف األولية

يوم واحد

صباحاً

معلمو الصفوف األولية

1

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

حسن حسني املالكي
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األسبوع التدريبي السادس 0440/0/01 - 6هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

األحد

قاعة التدريب مبدرسة

1441/0/6هـ

صقر قريش

االثنني

قاعة التدريب مبدرسة

1441/0/7هـ

صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
8
9

تفعيل السبورة التفاعلية

يوم واحد

صباحاً

بنود التعلم النشط

يوم واحد

صباحاً

املعلمون
معلمو العلوم  -كيمياء
 -فيزياء  -أحياء

املصادر
1

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

مشرفو قسم
التجهيزات
أمحد عبداهلل املالكي
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األسبوع التدريبي السابع 0440/0/07 -00هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب

1441/0/14هـ

مبدرسة صقر قريش

الثالثاء

قاعة التدريب

1441/0/15هـ

مبدرسة صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
13
11

التقويم وعالقته
بالتحصيل الدراسي
التقويم وخمرجات التعلم

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

التنفيذ
نعم

معلمو الرتبية اإلسالمية

1

حممد حامد العمري

معلمو اللغة العربية

1

حمسن مخاش العزيزي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثامن 0440/0/24 - 21هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب

1441/0/21هـ

مبدرسة صقر قريش

الثالثاء

قاعة التدريب

1441/0/22هـ

مبدرسة صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
12
10

اسرتاتيجية القراءة الناقدة
توظيف التقنية
يف تدريس الرياضيات

يوم واحد

صباحاً

يوم واحد

صباحاً

التنفيذ
نعم

معلمو الصفوف األولية

1

حسن حسني املالكي

معلمو الرياضيات

1

فهد حامد املالكي

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي التاسع 0440/4/0 - 0/27هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب

1441/0/28هـ

مبدرسة صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة

14

تطبيقات جوجل يف التعليم

يوم واحد

صباحاً

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

معلمو العلوم (علوم -
كيمياء  -فيزياء -

1

أمحد عبداهلل املالكي

أحياء)
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األسبوع التدريبي العاشر 0440/4/1 - 4هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني

قاعة التدريب

1441/4/5هـ

مبدرسة صقر قريش

الفئة املستفيدة

رقم

املدرب

القاعة
15

دور الطالب يف التعلم النشط

يوم واحد

صباحاً

معلمو اللغة العربية

1

التنفيذ
نعم

ال

عدد
املتدربني

حمسن مخاش العزيزي
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خطة الدورات التدريبية للفصل الدراسي األول 0440 -0441هـ
ا
رابعا:مركز التطوير املهني التعليمي مبتكت

جنوب الليث
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األســــبـــوع التدريبي األول 0440/2/4-0/01هـ
م

اسم الربنامج

.1

تدريس مهارات اللغة االجنليزية

.2

تنمية مهارات
تالوة القران الكريم وجتويده

املدة والفرتة
ثالثة
أيام
يوم واحد

صباحي
صباحي

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

من األحد اىل الثالثاء

مركز تدريب

معلمو اللغة

2/2 - 1 /03

جنوب الليث

االجنليزية

االربعاء 2/0

مركز تدريب
جنوب الليث

معلمو القران الكريم

رقم القاعة

املدرب

مقر املكتب

هاشم علي الصعب

مقر املكتب

محزة عبيد اخلريي

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثاني 0440/2/00-2/7هـ
م
.0
.4

اسم الربنامج

املدة والفرتة

خصائص النمو واكتشاف احلاالت يف

يوم

الصفوف االولية

واحد

التعبري اللوني (جداريات)

ثالثة
أيام

اليوم والتاريخ

صباحي
صباحي

األحد 2 /7

مقر التنفيذ
مركز تدريب
جنوب الليث

من االثنني اىل االربعاء

مركز تدريب

2/13 - 2 /8

جنوب الليث

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

معلمو الصفوف االولية

مقر املكتب

د علي الشهابي

معلمو الرتبية الفنية

مقر املكتب

علي حممد العيايف

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثالث 0440/2/01-2/04هـ
م
.5

اسم الربنامج
أثر األلعاب الرتبوية على تنمية بعض

اليوم والتاريخ

املدة والفرتة
يوم واحد

صباحي

األحد 2 /14

.6

االختبارات الدولية

يوم واحد

صباحي

االثنني 2 /15

.7

املفاهيم االساسية للتعليم املستمر

ثالثة أيام

مسائي

مهارات اللغة العربية

مقر التنفيذ
مركز تدريب
جنوب الليث
مركز تدريب
جنوب الليث

الفئة املستفيدة

رقم
القاعة

املدرب

معلمو اللغة العربية

مقر املكتب

حممد علي الصمداني

معلمو الرياضيات

مقر املكتب

عبدالعزيز عبيد الربكاتي

مقر املكتب

عبداهلل علي الربكاتي

من االثنني اىل االربعاء

مركز تدريب

معلمو التعليم

2/17 - 2 /15

جنوب الليث

املستمر

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الرابع 0440/2/22-2/20هـ
م
.8
.9
.13

اسم الربنامج
قواعد السلوك واملواظبة
يف املرحلة االبتدائية
جتويد اسئة اختبارات
العلوم االجتماعية
التقويم الذاتي للطالب

اليوم والتاريخ

املدة والفرتة
يوم واحد

صباحي

األحد 2 /21

يوم واحد

صباحي

االثنني 2 /22

يوم واحد

صباحي

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

مركز تدريب

معلمو املرحلة

جنوب الليث

االبتدائية

مركز تدريب

معلمو الرتبية

جنوب الليث

االجتماعية

من الثالثاء اىل االربعاء

مركز تدريب

2/24 - 2 /20

جنوب الليث

معلمو اللغة االجنليزية

رقم القاعة

املدرب

مقر املكتب

د علي الشهابي

مقر املكتب

علي عمر احلامتي

مقر املكتب

هاشم علي الصعب

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي اخلامس 0440/0/0-2/21هـ
م
.11
.12
.10

اسم الربنامج

املدة والفرتة

التدريس االبداعي ملعلمي الصفوف

يوم

االولية

واحد

املفاهيم اهلندسية

يومان

تطبيق قواعد السلوك واملواظبة للمرحلة

يوم

املتوسطة والثانوية

واحد

صباحي
صباحي
صباحي

اليوم والتاريخ
األحد 2 /28

مقر التنفيذ
مركز تدريب
جنوب الليث

من االثنني اىل الثالثاء

مركز تدريب

0/1 - 2 /29

جنوب الليث

االربعاء 0 /2

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

معلمو الصفوف االولية

مقر املكتب

عبداهلل عبدالرمحن العيايف

معلمو الرياضيات

مقر املكتب

عبدالعزيز عبيد الربكاتي

مقر املكتب

د علي الشهابي

مركز تدريب

معلمو املرحلتني

جنوب الليث

املتوسطة والثانوية

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي السادس 0440/0/01-0/6هـ
م

اسم الربنامج

 .14التدريس الفاعل ملعلمي الصفوف االولية
.15
.16

بناء جمتمعات التعلم املهنية
مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل
الدراسي يف مقررات اللغة العربية

املدة والفرتة
يوم
واحد
يوم
واحد
يومان

اليوم والتاريخ

صباحي

االثنني 0 /7

صباحي

الثالثاء 0 /8

صباحي

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

مركز تدريب

معلمو الصفوف

جنوب الليث

االولية

مركز تدريب
جنوب الليث

من االربعاء اىل اخلميس

مركز تدريب

0/13 - 0 /9

جنوب الليث

رقم
القاعة

املدرب

مقر املكتب

عبداهلل عبدالرمحن العيايف

معلمو الرياضيات

مقر املكتب

عبدالعزيز عبيد الربكاتي

معلمو اللغة العربية

مقر املكتب

حممد علي الصمداني

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي السابع 0440/0/07-0/00هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

.17

واقع اسئلة االختبارات

يوم واحد

صباحي

.18

التفكري واحلياة

يومان

صباحي

.19

تدريبات على التعلم النشط

يومان

صباحي

اليوم والتاريخ
االحد 0 /10

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

مركز تدريب

معلمو الرتبية

جنوب الليث

االسالمية

االثنني والثالثاء

مركز تدريب

0/ 15 - 14

جنوب الليث

من األربعاء اىل اخلميس

مركز تدريب

0/16 - 0 /15

جنوب الليث

رقم القاعة

املدرب

مقر املكتب

محزة عبيد اخلريي

املعلمون

مقر املكتب

د  .عبده حسني الربكاتي

معلمو العلوم

مقر املكتب

علي عبيد العسايف

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي الثامن 0440/0/24-0/21هـ
م

اسم الربنامج

املدة والفرتة

.23

التخطيط للتدريس

يومان

صباحي

.21

دور القائد يف رفع مستوى التحصيل

يومان

صباحي

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

الفئة املستفيدة

من االحد اىل االثنني

مركز تدريب

معلمو الرتبية

0/21 - 0 /23

جنوب الليث

االجتماعية

من الثالثاء اىل االربعاء

مركز تدريب

قادة مدارس مكتب

0/20 - 0 /22

جنوب الليث

تعليم جنوب الليث

رقم القاعة

املدرب

مقر املكتب

علي عمر احلامتي

مقر املكتب

احلسن حممد اخلريي

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي التاسع 0440/4/0-0/27هـ
م

اسم الربنامج

.22

دمج مهارات التفكري يف التدريس

.20

اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تدريس
العلوم الشرعية

املدة والفرتة
يومان
يوم واحد

صباحي

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

االثنني والثالثاء

مركز تدريب

0/ 29 -28

جنوب الليث

األربعاء 0 /03

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

املعلمون

مقر املكتب

د  .عبده حسني الربكاتي

مقر املكتب

محزة عبيد اخلريي

مركز تدريب

معلمو الرتبية

جنوب الليث

االسالمية

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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األسبوع التدريبي العاشر 0440/4/1-4/4هـ
م

اسم الربنامج

 .24تدريس اللغة االجنليزية كلغة تواصل

املدة والفرتة
يومان

صباحي

اليوم والتاريخ

مقر التنفيذ

من الثالثاء اىل االربعاء

مركز تدريب

4/7 - 4 /6

جنوب الليث

الفئة املستفيدة

رقم القاعة

املدرب

معلمو اللغة االجنليزية

مقر املكتب

هاشم علي الصعب

الرتشيح
نعم

ال

عدد
املتدربني
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