
 السعودية   العربية المملكة 
 وزارة التعليم 

 للتعليم  بمنطقة عسير إدارة 

 مركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط

 1441/  11/2الى الخميس   2/1441/ 7من االحد  --خطة االسبوع  

 

 األسبوع

 

 تاريخه مدته عنوان البرنامج
 -اثرائي

 وزاري
 المستهدفةالفئة  اسم المدربة القاعة

من االحد 

7/2/1441 

الى الخميس 

11/2/1441 
 

دمج مهارات التقنية بالتعليم لبناء مهارات  

القرن الحادي والعشرون بالتعاون مع  

 )اجتماعيات(مايكروسوفت  

 ايام 3
 7/2/1441من االحد 

 9/2/1441الى الثالثاء 
 المعلمات المرشحات ا/ منى الشهري 4قاعة  وزاري

القرن الحادي والعشرون /التفكير مهارات 

 ) اولية(اإلبداعي والناقد
 ايام 3

 7/2/1441من االحد 

 9/2/1441الى الثالثاء 
 7 قاعة اثرائي

 أ/ فاطمة امسحاري
 أ/ نورة جبران

 المعلمات المرشحات

 ) رياضيات(بيئة صفية جاذبة 
2 

 يومان

 10/2/1441من االربعاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 4 قاعة اثرائي
 أ/ حليمة السويدي
 أ/ نورة عبداللطيف

 المعلمات المرشحات

 ايام 3 )ارشاد(كفايات المرشدة الطالبية 
 9/2/1441من الثالثاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 اثرائي
 قاعة

 االرشاد
 الرائدات المرشحات أ/ بدرية مفرح 

)التعليم مشروع الجدارات الوظيفية للمعلمة 

 (1والتعلم 
 ايام  3

 2/1441/ 7  من االحد
 2/1441/ 9الى الثالثاء 

 المعلمات المرشحات أ/ فاطمة الكبيبي 2قاعة  وزاري 

)مركز الذكاءات المتعددة لموهبة مبكرة

 التدريب(
يومان2  

8/9/1441من االثنين   

9/2/1441الى الثالثاء   
8قاعة  اثرائي ابتهال القحطاني /ا   المعلمات المرشحات 

الجدارات الوظيفية للمعلمة )حقيبة التقنية  

ونموذج التعليم والتعلم في القرن الحادي  

 )آفاق( والعشرون( 

 ايام 5
 7/2/1441من االحد 

 11/2/1441الى الخميس 
 وزاري

قاعة 

الصفوف 

 األولية

 أ/ فائزة الشهري
 أ/ عواطف القرني

 المعلمات المرشحات

المختبرات اإللكترونية ضمن الواقع المعزز 
 )آفاق(

2 

 يومان

 7/2/1441من االحد 

 8/2/1441الى االثنين 
 أ/ عبير ال مغثم  3قاعة  اثرائي

فنيات المختبرات 

 المرشحات

 ايام 3 )آفاق( الرقمية البحث للمكتباتمهارات 
 9/2/1441من الثالثاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 أ/ حنان الشهري 1قاعة  اثرائي
امينات مصادر 

 معلمات+مكتبات +

 االمن السيبراني )آفاق(
2 

 يومان

 10/2/1441من االربعاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 أ/ عبير ال مغثم  2قاعة اثرائي
منسوبات التعليم 

 المرشحات 

 التحول اإللكتروني )النشاط(
يوم 

 واحد
 ا/بدرية الزهراني 1قاعة اثرائي 7/2/1441االحد 

رائدات النشاط 

 المرشحات

 ايام 3 مهارات البحث العلمي
 9/2/1441من الثالثاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 اثرائي
قاعة 

 المكتبة 
 المعلمات المرشحات ا/ شاهرة القحطاني



 

 

 

 اعدته مشرفة التدريب / فاطمة الكبيبــي 

 مديرة مركز التطوير المهني التعليمي بخميس مشيط  

 د/ زينه معاضه العمري                                                                                                                                                           
 

 
 األسبوع 

 

 تاريخه  مدته  عنوان البرنامج 
 -اثرائي

 وزاري 
 الفئة المستهدفة  المدربة اسم  القاعة 

 األحدمن 

7/2/1441 

الى الخميس 

11/2/1441 

 

مهارات التعامل مع طالب المرحلة 

 اإلبتدائية "الصفوف األولية" 
ايام 3  

 9/2/1441من الثالثاء 
11/2/1441الى الخميس   

6قاعة  وزاري  
 د/ زينة العمري

 

معلمات الصفوف 

 االولية

المرحلة مهارات التعامل مع طالب 

 اإلبتدائية "الصفوف األولية" 
ايام 3  

 9/2/1441من الثالثاء 
11/2/1441الى الخميس   

5قاعة وزاري يأ/خيرة الفيف   
معلمات الصفوف 

 االولية

التعلم باإلستقصاء في مرحلة الطفولة 

 المبكرة )رياض اطفال(
 ايام 3

 9/2/1441من الثالثاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 المعلمات المرشحات أ/ سها شقدار 9قاعة  وزاري

التعلم باإلستقصاء في مرحلة الطفولة 

 المبكرة )رياض اطفال(
 ايام 3

 9/2/1441من الثالثاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 المعلمات المرشحات أ/ ريمه الشهري 3قاعة  وزاري

متعة العمل ومفتاح التعلم )قيادة 

 مدرسية(
 القائدات المرشحات ا/ فاطمة فايز 7قاعة  اثرائي 11/2/1441الخميس   يوم واحد

رعاية الطالبات الموهوبات بين الواقع 

 والمأمول )ارشاد(
 يومان 2

 10/2/1441من األربعاء 
 11/2/1441الى الخميس 

 المرشدات المرشحات ا/ حكيمة احمد  8قاعة  اثرائي

 أ/ تغريد الغامدي 8قاعة  اثرائي 7/2/1441االحد  يوم واحد التحول اإللكتروني )النشاط(
رائدات النشاط 

 المرشحات

 أ/ حنان الشهراني 1قاعة  إثرائي 1441/ 8/2االثنين  يوم واحد الرسم والتصوير التشكيلي ) نشاط( 
مشرفات البرامج 

 المرشحات

 يوم واحد الخط والزخرفة اإلسالمية ) نشاط(
 1441/ 10/2األربعاء 

 
 إثرائي

قاعة 
 النشاط

 أ/ منى علي الطويل
مشرفات البرامج 

 المرشحات


