نموذج الخطة التدريبية الشهرية لشهر ربيع اول

3419هـ

م

اسم البرنامج

تاريخ تنفيذه

عدد أيامه

المدربة

الفئة المستهدفة

3

ورشة مهام لجنة التميز والجودة في المدرسة

االحد 3419/1/3هــ

يوم واحد

أ /فتحية غازي الشهري

قائدات المدارس

2

ورشة التدقيق الداخلي وضبط الوثائق

االثنين 3419/1/2هــ

يوم واحد

أ /فتحية غازي الشهري

قائدات المدارس

1

التقنية واالبداع في تدريس العلوم

االثنين 3419/1/2هــ

يوم واحد

أ /فاطمة مريع سعيد ال
فهير

معلمات العلوم جميع المراحل

4

التصميم الفني (القصة المصورة )

الثالثاء 3419/1/1هــ

يوم واحد

أ /عائشة سعيد محمد التركي

رائدات النشاط المرحلة
االبتدائية

5

التصميم الفني (تصميم االزياء )

االربعاء 3419/1/4هــ

يوم واحد

أ /عائشة سعيد محمد التركي

رائدات النشاط المرحلة م/ث

المشروع الوطني لريادة االعمال لطلبة التعليم العام
المرحلة الثانوية (صناع االعمال )
المشروع الوطني يوم المهنة العالمي لطلبة التعليم
العام تحت شعار (الطريق لمستقبل مشرق )

الخميس 3419/1/5هــ

يوم واحد

االثنين 3419/1/9هــ

يوم واحد

أ /بدرية محمد عائض ال
حموض
أ /بدرية محمد عائض ال
حموض

6
7

من يوم الثالثاء 0331/3/01هـ الى يوم
الخميس 0331/3/01هـ
من يوم االربعاء 0331/3/00هـ الى
الخميس0331/3/01هـ

8

التعلم النشط (الحقيبة االساسية )

9

التقنية واالبداع في تدريس العلوم الشرعية

31

لقاء ( الجودة )

االحد 3419/1/35هــ

33

تحليل المحتوى وجدول المواصفات (لمادة
الرياضيات)

من االثنين 3419/1/36هــ الى

32

التعلم النشط (الحقيبة االساسية )

31

ورشة تدريبية تعلم نشط بفكر مبدع

الخميس0331/3/01هـ
من الثالثاء 3419/1/37هــ الى

الخميس0331/3/01هـ
الخميس0331/3/01هـ

رائدات النشاط المرحلة /ث
رائدات النشاط

 1ايام

أ/جواهر قاسم محمد
القحطاني

المدارس المستهدفة

يومان

أ/فوزية الشهراني

معلمات العلوم الشرعية
ب/م/ث

يوم واحد
 4ايام

أ/جواهر قاسم محمد
القحطاني
أ/شايعه الحياني /اسماء
عميس

منسوبات مركز التدريب
التربوي بأحد رفيدة
معلمات الرياضيات

 1ايام

أ/جواهر قاسم محمد
القحطاني

المدارس المستهدفة

يوم واحد

أ /هيفاء غرم هللا الغامدي

قائدات المدارس
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34

الشراكات المدرسة واالسرة والمجتمع (ارتقاء )

35

التعلم النشط ( الحقيبة االساسية )

36

التعلم النشط (الحقيبة االساسية )

من االثنين 3419/1/21هــ الى يوم
الثالثاء 0331/3/13هـ
من الثالثاء 3419/1/24هــ الى يوم
الخميس 0331/3/16هـ
من االحد 3419/1/29هـ الى الثالثاء
3419/4/3هـ

3419هـ

يومان

أ /عائشة سعيد محمد التركي

قائدات ورائدات الشراكة في
مدارس التعليم العام

 1ايام

أ/جواهر قاسم محمد
القحطاني

المدارس المستهدفة

 1ايام

أ/جواهر قاسم محمد
القحطاني

المدارس المستهدفة

مديرة مركز التدريب الرتبوي بأحد رفيدة
حليمة عبد اهلل حريد

