
  هـ3419   )التدريب الصيفي (ذو القعدة  لشهر الشهرية التدريبية الخطة نموذج 

 الفئة المستهدفة المدربة عدد أيامه تاريخ تنفيذه اسم البرنامج م

3 
الى  هـ2/11/1341من االحد  اساليب الدراسات المستقبلية 

 هـ 3/11/1341الثالثاء 
 أ يام 1

عبدهللا بنت أ/ زهرة  
 الشايب 

 معلمات 

2 
خطوات معلم المستقبل في الموارد 

 التعليمية المفتوحة شمس 
هـ الى 2/11/1341من االحد 

 هـ3/11/1341الثالثاء 
 معلمات أ/ فاطمة علي الجرعي أ يام 1

1 
هـ الى 2/11/1341من االحد  بحث الدرس 

 هـ3/11/1341الثالثاء 
 معلمات جواهر قاسمأ/  أ يام 1

4 
هـ الى 2/11/1341من االحد  البحث االجرائي

 هـ3/11/1341الثالثاء 
 معلمات سميرة القحطانيأ/  أ يام 1

5 
هـ الى 2/11/1341من االحد  خصائص النمو وتطبيقاته التربوية 

 هـ3/11/1341الثالثاء 
 معلمات منيرة الفريحأ/  أ يام 1

 التعلم لإلتقان 6
هـ الى 1/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341الثالثاء 
 معلمات أ/جواهر قاسم أ يام 1

 التقويم من اجل التعليم 7
هـ الى 1/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341الثالثاء 
 معلمات أ/فاطمة الشهري أ يام 1

 القيادة االكثر تحريكا 8
هـ الى 1/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341الثالثاء 
 قائدات ووكيالت  معلمات أ/موضىي الغامدي أ يام 1

 التعلم المهنيةمجتمعات  9
هـ الى 1/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341الثالثاء 
 ومشرفات  معلمات أ/متعة القحطاني أ يام 1

 مجتمعات التعلم المهنية 31
هـ الى 1/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341الثالثاء 

 أ يام 1
 ومشرفات وقائدات  معلمات أ/عايشه التركي

 التدريس البنائي 33
هـ الى الثالثاء 11/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341
 أ يام 1

 معلمات  أ/جواهر قاسم
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 التدريس والذكاءات المتعددة 32
هـ الى الثالثاء 11/11/1341من االحد

 هـ11/11/1341
 أ يام 1

 معلمات  أ/فاطمة الشهري

 التدريس والذكاءات المتعددة 31
هـ الى الثالثاء 11/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341
 أ يام 1

 معلمات ومشرفات  أ/متعة القحطاني

 قيادة التعلم 34
هـ الى الثالثاء 11/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341
 أ يام 1

 معلمات وقائدات ووكيالت شة التركيأ/عائ

 البحث اإلجرائي 35
هـ الى الثالثاء 11/11/1341من االحد 

 هـ11/11/1341
 أ يام 1

 معلمات  أ/سميرة القحطاني

36 
التقويم المتمركز حول المتعلم في تدريس 

 العلوم الطبيعية 

هـ الى 24/11/1341من االحد 
  وقائدات معلمات أ/فاطمة الشهري أ يام 5 هـ27/11/1341الخميس

 التقويم من اجل التعليم  37
هـ الى الثالثاء 24/11/1341من االحد 

 هـ22/11/1341
  وقائدات معلمات أ/ عائشة التركي  أ يام 1

 تخطيط المنهج  38
هـ الى الثالثاء 24/11/1341من االحد 

 هـ22/11/1341
  معلمات  سميرة القحطاني أ/  أ يام 1

39 
واهميتها في العملية خصائص النمو 

  التعليمة 

هـ الى الثالثاء 24/11/1341من االحد 
 معلمات أ/متعة القحطاني أ يام 1 هـ22/11/1341

 التدريس التأملي  21
هـ الى الثالثاء 24/11/1341من االحد 

 هـ22/11/1341
 معلمات أ/جواهر قاسم أ يام 1


