ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘــﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻟﻤﻔﺘــﻮح ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ وﻃﻨــﻲ ﻳﻬــﺪف إﻟــﻰ إﺛــﺮاء
اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻟﺪﻋــﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺘﻌﻠــﻢ .ﺣﻴــﺚ ﻳﺴــﻌﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻟﻠﺒﺤــﺚ
ﻋــﻦ ﻣﺴــﺎر ﻣﺴــﺘﺪام ﻟﻠﺸـ َـﺮاﻛﺎت ﻣــﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﺠﻬــﺎت ذات
اﻟﺘﺨﺼــﺺ أو اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ أو ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ ﻓﺘــﺢ اﻟﻤﺠــﺎل أﻣــﺎم أﻋﻀــﺎء
ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﻳــﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻤﻴــﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤــﺎت وﻣﻨﺴــﻮﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌــﺎم
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻹﺛــﺮاء اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓــﻲ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣﺤــﺪدة وواﺿﺤــﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟــﻢ ﻟﻀﻤــﺎن اﻟﺠــﻮدة ،ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ أﻃﻠﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ،ﻣﻨﻬﺎ:
•

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ "ﺷﻤﺲ" ""shms.sa

•

ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺷﻤﺲ.

•

رﺧﺼﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻼ ﺣﺪود "راﺑﺢ".

•

ﻣﺆﻟﻒ ﺷﻤﺲ.

•

ﻣﺒﺎدرة ﺳﻔﺮاء ﺷﻤﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ.

ﻧﻬﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح

ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎ:

ﻧﻬﺞ اﻻﻧﻔﺘﺎح
Openness

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
Shareability

 -١ﻧﻬــﺞ اﻻﻧﻔﺘــﺎح  Opennessﻓــﻲ ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻟﻤﺤﺘــﻮى وﺗﻄﻮﻳــﺮه واﻹﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨــﻪ ﺑﺄﻛﺒــﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜــﻦ:
ﺣﻴــﺚ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻣﺘﻮﻓــﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻔﺘــﻮح ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻜﺎن وزﻣــﺎن ﻻﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ و ﺗﻄﻮﻳــﺮه واﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ
ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﻣﺎﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ رﺧﺼﺘﻪ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
 -٢اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ  Shareabilityﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻤﺤﺘــﻮى :ﺣﻴــﺚ ﻳﺸــﺎرك اﻟﻤﺘﺨﺼﺼــﻮن ﺑﻌﻀﻬــﻢ اﻟﺒﻌــﺾ
ﻣﻬﻤــﺎ ﺗﻌــﺪدت أﻧﻈﻤﺘﻬــﻢ واﺧﺘﻠﻔــﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام وﺗﻄﻮﻳــﺮ وﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺟــﻮدة
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺮص اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻨﻬﺎ:

 اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠــﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ واﻟﺤﺎﺻﻠﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻟﻠﻨﺸــﺮ ﺑﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻤــﻮارد اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ رﺑــﻂﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
اﻟﻤﻮارد ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﻤﻨﻬﺞ أو اﻟﺪروس ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ً

 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ "ﻋﺎم " وﺗﻘﻴﻴﻢ "ﺗﺮﺑﻮي" ﻣﺘﺨﺼﺺ -ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .

 ﺗﻮﻓﻴــﺮ أدوات ﻣﺘﻌــﺪدة ﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠــﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﻦ أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ ﺗﺪرﻳــﺲ وﻣﻌﻠﻤﻴــﻦ وﻣﻌﻠﻤــﺎت وﻣﻨﺴــﻮﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢﻋﻠــﻰ ﺗﺼﻤﻴــﻢ أﻧﺸــﻄﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺗﻜــﻮن ﺿﻤــﻦ ﻣﻮاردﻫــﻢ وﻓــﻖ ﻧﻈــﺎم أﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ "ﻣﺆﻟــﻒ ﺷــﻤﺲ" ﻳﺤــﻮي أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  30أداة
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ).(1
 ﻧﻈــﺎم إﺻــﺪار اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻟﺒﻠﻮﻛﺸــﻴﻦ ﻟﺮﺧﺼــﺔ "اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺑــﻼ ﺣــﺪود" اﻟﻤﺴــﻤﺎة ﺑ ـ "راﺑــﺢ" ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘــﺪرج ﻋﻀــﻮﺷﻤﺲ ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺪرة واﻟﺠﻬﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  200ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  3أو  4ﺳﻨﻮات

وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﻤﻞ أﻫﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دورة اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﻣﻲ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺮﻣﻨﺼﺎت إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ.

ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ:
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻌﻮدي أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
 ﺗﻤﻜﻴﻦّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ.
 ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ راﺋﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻳﺨﺪم دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪﻋﺎﻟﻤﻴﺎً واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺎت دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎً .

ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )(١

ﻣﺒﺎدرة رﺧﺼﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻼ ﺣﺪود ) راﺑﺢ (
ﻟﻀﻤــﺎن ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻟﻤــﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺘﻌﻠــﻢ ،ﻓــﺈن ﻣﻨﺘﺠــﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺳــﻮف ﻳﻠﺘﺤﻘــﻮن
ﻋﻨــﺪ رﻏﺒﺘﻬــﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﺪرج ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪم ﺟﻴــﺪ ﻟﻠﻤــﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣــﺔ
إﻟــﻰ ﻣﺘﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻹﺑــﺪاع واﻻﺑﺘــﻜﺎر وﻗﻴــﺎدة اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑﻴــﻦ ﻳﺪﻳــﻪ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﺨﺘــﺎر ﻣــﻦ اﻷدوات واﻟﺒﺮاﻣــﺞ ﻣــﺎ
ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻪ .
وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ذﻟــﻚ ﺗﺒﻨــﻰ اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ راﺑــﺢ ) رﺧﺼــﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺑــﻼ ﺣــﺪود ( واﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف
ﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ ﻣﻨﺘﺠــﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺸــﺮ واﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻋﺒــﺮ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة ﻣــﻦ اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ إﻟﻰ :
 -١ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
 -٢ﺗﺄﻫﻴﻞ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

 -٣اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
 -٤ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
 -٥ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
ﺗﺘﻜﻮن رﺧﺼﺔ "راﺑﺢ" ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻳﺘﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﺒﺮ ﺣﻀﻮره وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ دورات ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ وﻓﻖ اﻵﺗﻲ:

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﺧﺼﺔ
راﺑﺢ
ﺧﺒﻴﺮ ﺷﻤﺲ
أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺷﻤﺲ
ﻋﻀﻮ ﺷﻤﺲ

ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ رﺧﺼﺔ واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ:

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻷﻟﻮﻟﻰ

ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:

ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻷﻫﻤﻴﺔ

 -١أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺪرب ﻋﻠﻰ إﻟﻤﺎم ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ

-٣رﺧﺺ اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ

 -٢أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺪرب ﻋﻠﻰ إﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ

 -٢واﺟﻬﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ وإدارة اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ
 -٤اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ
 -٥اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
 -٦ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻤﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﺼﻮص

ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

 -٣أن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮاً ﺑﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ”ﺷﻤﺲ“

 -٧رﻓﻊ وأﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١رﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎً ﺟﻴﺪاً

 -٢إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٥ﻣﻮرداً ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً

ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎً ﺟﻴﺪاً

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

أﻋﻀﺎء وﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
وﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
 ٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺐ

 ٨ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:

ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١ﻧﻈﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ

 -١أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺪرب ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ ”“١

 -٣ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 -٢رﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 -٥ﺗﻌﺪﻳﻞ وﻣﺰج اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 -٣إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٥ﻣﻮرداً ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً

 -٢أدوات وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 -٤إﻧﺸﺎء اﻟﺪروس واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 -٦ﻧﻈﻢ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

 -٧ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

) ٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ( ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺷﻤﺲ

ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎً ﺟﻴﺪاً
ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎً ﺟﻴﺪاً

 -٨ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ  ...اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 -٢وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٥ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 -٣ﻣﺰج وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮردﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﻴﻦ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

أﻋﻀﺎء وﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
وﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

 -٤إﻧﺸﺎء وﺣﺪة دراﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻬﺎم وﺧﻄﻮات ﻣﺘﻌﺪدة
 -٥إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١٠ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎً ﺟﻴﺪاً

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
 ٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺐ

 ٨ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺸﺎء اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:

 -١ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺛﺎﺑﺖ وﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ.

 -٢اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

 -٢ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﺘﺤﺮك ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ

 -٤أﻫﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ – ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

 -٣ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ

 -٦إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

 -٤ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺘﺎب رﻗﻤﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ

" -٣أﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺣﺠﺎﻣﻬﺎ" وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ

 -٥إﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 -٧ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة )(Canva

 -٨إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
 -٩ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة )(PowToon

 -١٠ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺻﻮات ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ

 -١١ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﻗﻊ )(Audacity

 -١٢ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 -١٣ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ )(YouTube

 -١٤ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )(Avidemux

 -١٥أﻧﺸﺊ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﺮﻗﻤﻲ

 -١٦ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻧﻈﺎم ﺷﻤﺲ

وﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ.

ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ" ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮه ".
اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ " 20) "1ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ(
ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺷﻤﺲ.

 -٢أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" 20) "2ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ(
ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

أﻋﻀﺎء وﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
وﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
 ٣٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
 ٣أﻳﺎم ﺗﺪرﻳﺐ

 ١١ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﺆﻟﻒ ﺷﻤﺲ

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:

ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﺆﻟﻒ ﺷﻤﺲ وأدوات ﺷﻤﺲ

 -١ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺮر دراﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة ﻋﺮوض اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ

 -٣إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أداة )Quiz (Question Set

 -٢إﻋﺪادات اﻷدوات واﻟﻨﺸﺮ

 -٤إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

 -٥إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت

 -٦إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ ) اﻟﻔﺮاغ  -ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت  -اﻟﺼﻮاب واﻟﺨﻄﺄ(
 -٧أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

 -٢ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

 -٣ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -٨إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ) اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -ﺑﻄﺎﻗﺔ

 -١أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ " ٢٠ ) "١ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

 -٩إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ) اﻷﻋﻤﺪة  -اﻷﻛﻮردﻳﻮن  -اﻟﺘﺤﺪث

 -٢أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٢٠ ) "٢ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

اﻟﺤﻮار  -اﻟﺼﻮر ذات اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ (

ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت -اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ -اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻟﻠﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ(

 -١٠إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ) ﺳﺤﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت  -ﻣﺠﺎورة اﻟﺼﻮر

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺷﻤﺲ

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ

 -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻔﺮدة  -ﻣﺴﺠﺒﻞ اﻟﺼﻮت (

 -١١إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ) داﻣﺞ اﻟﺼﻮر  -أداة اﻟﺪﻣﺞ -
 - appear inاﻟﻔﻦ اﻟﺘﻠﺼﻴﻘﻲ  -اﻟﻤﻠﺨﺺ (

 -١٢إﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ) ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ  -ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم
 - twitterاﻹﺧﺘﻴﺎر ” ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺌﻠﺔ “ (

 -١٣أدوات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

أﻋﻀﺎء وﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،وﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 14- -١٤أدوات اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ) اﻟﺬاﻛﺮة –ﻗﻴﺎس اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

 ٣٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

 -١٥أدوات إﻧﺸﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات واﻻﺧﺘﺒﺎرات

 ١٢ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

– ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎب (

 -١٦أدوات اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

 ٣أﻳﺎم ﺗﺪرﻳﺐ

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:

 -١ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ " ٢٠ ) "١ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

 -٢ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺷﻤﺲ

 -٣ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻮاﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺮز )  ) ( Quality Mattersﻣﻌﺎﻳﻴﺮ

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

اﻟﻤﻘﺮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

 -٢أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٢٠ ) "٢ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ  -ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم  -ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 -٣أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٣٠ ) "٣ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

 -٤اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺰﻳﻢ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ

 -٤أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٣٠ ) "٤ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ  -ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي (
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ) ( Tincan – Scorm - IMS

 -٥اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺰﻳﻢ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ

 -٦اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻹﻧﺘﺎج وﻧﺸﺮ
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

 -٧اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻹﻧﺘﺎج
وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺣﺪة دراﺳﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ.

 -٢ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ "ﺷﻤﺲ"

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﺷﻤﺲ.

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

أﻋﻀﺎء وﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

وﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
 ٦٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

 ٣٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 ٣٠ﺳﺎﻋﺔ أداء ﻣﻬﺎم

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت:

 -١ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ " ٢٠ ) "١ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

 -٢ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹرﺷﺎدي –

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺷﻤﺲ.

اﻟﻠﻐﻮي  ...إﻟﺦ(

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﻬﻮم – ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت – ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻂ

 -٢أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٢٠ ) "٢ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

 -٣اﺳﺘﻌﺮاض ﻷﻫﻢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

 -٣أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٣٠ ) "٣ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

 -٤اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

 -٤أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٣٠ ) "٤ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﺷﻤﺲ.

) ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( ISTE

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

 -٦ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎذج ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

 -٥ﻧﻤﺎذج ﻟﺨﻄﻂ دروس ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 -١ﺗﺼﻤﻴﻢ  3ﻧﻤﺎذج ﻟﺨﻄﻂ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

 -٢ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ ﻳﺸﺮح أداة ﻣﻦ أداوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 -٥أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ رﻗﻢ" ٦٠ ) "٥ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ (

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

أﻋﻀﺎء وﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،وﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم.

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

 -٣ﻧﺸﺮ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"ﺷﻤﺲ".

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

 ٦٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

 ٣٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 ٣٠ﺳﺎﻋﺔ أداء ﻣﻬﺎم

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ

 ﻻﺣﻈﺖ ﻋﻨﺪ زﻳﺎرﺗﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"ﺷﻤﺲ" ان ﻋﺪد اﻟﻤﻮارد ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻓﻤﻦأﻧﺘﺞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؟

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﺎم 2017م  ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2018اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ
ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10000ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻮﻃﻦ"ﺷﻤﺲ" ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮارد وﺻﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300000ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ shms.sa/oer/providers

 ﻫﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺣﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"ﺷﻤﺲ" ؟اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺘﺎح ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺗﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ ﺳﻔﺮاء ﺷﻤﺲ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ  ،وﻧﻮد اﻹﻳﻀﺎح ﺑﺄن اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺴﻔﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺸﺮ واﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ أي ﻣﻮرد ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

 ﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ " ﺷﻤﺲ" ؟ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح وﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻘﺪ وﺿﻌﻨﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ:

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ

 -ﻣﺎذا ﺳﻮف أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ؟

ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻷدراج وأﺟﻬﺰﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ً

ﻣﻨﺸﻮرة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻓﻖ رﺧﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن
ﺣﻘﻪ ﻛﻤﺆﻟﻒ أﺳﺎﺳﻲ.

 -ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪون ﺑﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؟

اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن
ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ،ﻓﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺻﻔﺎت ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﺻﻔﺎت ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ وﺻﻔﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﺻﻔﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ واﻟﺪارس ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺻﻔﺎت
ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺻﻔﺎت ﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻧﻤﻠﻜﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ وﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻋﻠﻢ
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ وأن ﻧﻮﻇﻒ ﻋﻠﻤﻬﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﻴﺢ.
وأﺛﻨﺎء ﺳﻌﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻹﻋﺪاد ﺑﻴﻮت ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
وﺟﺪﻧﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﺮاء ﺷﻤﺲ ،وﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت رﺧﺼﺔ راﺑﺢ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ
واﺳﺘﻐﻼﻻ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت:
اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ّ
 ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻧﺸﺮه واﻋﺘﺒﺎره ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ. اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ. اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺴﻼﺳﺔ. اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻐﺰﻳﺮ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮوض ﻣﺮﺋﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ وأوراق ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ رﺳﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ داﺋﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ وﻃﻼﺑﻪ وﻓﺮﺣﻪ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. اﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻷﺧﻼق اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ. ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﻨﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ وﺻﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.ﺧﻼﻗﺔ.
 اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻄﺮق ّ -روح اﻟﺤﻤﺎس وﺣﺒﻬﻢ ﻟﺘﻌﺪي ﻧﻔﻌﻬﻢ وﻧﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﻴﺮ.

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
 أﻋﺠﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﺷﻤﺲ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻴﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻲ  ،ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺮاء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻷﻧﺸﻄﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻷﺧﺮى؟

ﻧﻌﻢ ﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ "راﺑﺢ".

 -ﻫﻞ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺎدة أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ أو اﻟﻮزارةﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻲ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؟

اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻛﻤــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎ إﻧﺘــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣــﺔ وﻓــﻖ ﺣﻘــﻮق اﻟﻤﺸــﺎع اﻹﺑﺪاﻋــﻲ وﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻋــﺪد ﻣﺤﺪدﻟﻤﻨﺘﺠــﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ
أو ﻹﻧﺘﺎﺟﻬــﻢ ﻟــﺬا ﻓــﺈن اﻹﺷــﺎدة ﻫــﻲ ﺻﻔﺤــﺔ ﻣﻨﺘﺠــﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﻤــﻮارد اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ "ﺷــﻤﺲ" وﺣﻘﻮﻗﻬــﻢ وأﺳــﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟــﻜﻞ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ.

 -أرﻳﺪ أن أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﺐ راﺑﺢ  ،ﻛﻤﺎ أرﻳﺪ أن أﺗﺪرب ذاﺗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ رﺧﺼﺔ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟

ﺗﺠﺪ أدﻧﺎه راﺑﻂ ﻟﻜﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ "ﺷﻤﺲ" ﻣﻊ أﻫﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮح ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ. .

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول  :ﻋﻀﻮ ﺷﻤﺲ

ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻟﻘﺎءات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ:

 -١اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ

اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻟﻘﺎءات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ:

 -١أداة إﻧﺸﺎء اﻟﺪروس ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

 -٢ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﺨﺼﻲ

 -٢أداة إﻧﺸﺎء اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

 -٤أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

 -٤إﻋﺎدة ﻣﺰج اﻟﻤﻮرد

 -٣اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ

 -٥رﻓﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ
-٦ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

 -٣اﺳﺘﺨﺪام أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

 -٥اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ
 -٦إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

 -٧ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﺪاداﺗﻬﺎ

 -٨إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

 -٩إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺪات ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
 -١٠ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم

 -١١ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ
 -١٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺷﻤﺲ

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ  :أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺷﻤﺲ

ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺸﺎء اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

ﻟﻘﺎءات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ:

 -١ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

 -٢اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
"أﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺣﺠﺎﻣﻬﺎ" وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ

 -٣أﻫﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻮر واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ – ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 -٤اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 -٥إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

 -٦إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ  -اﻟﺠﺰء اﻷول

 -٧إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ  -اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
 -٨ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺻﻮات ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ

 -٩ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ YouTube

 -١٠ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Avidemux
 -١١أﻧﺸﺊ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ  :أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ

ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺸﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ "ﻧﻈﺎم ﻣﺆﻟﻒ ﺷﻤﺲ"

ﻟﻘﺎءات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ:

 -١ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﺆﻟﻒ ﺷﻤﺲ وأدوات اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺒﻨﺎء
 -٢أداة ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ
 -٣أداة ﻣﺠﺎورة اﻟﺼﻮر
 -٤أداة ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺬاﻛﺮة
 -٥أداة ﻋﺎرض اﻟﺼﻮر
 -٦أداة ﻃﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 -٧أداة ﺻﺢ وﺧﻄﺄ
 -٨أداة ﺳﺤﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 -٩أداة داﻣﺞ اﻟﺼﻮر
 -١٠أداة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت
 -١١أداة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﻮر
 -١٢أداة ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻻﺟﺎﺑﺔ
 -١٣أداة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻮار
 -١٤أداة اﻟﻤﻠﺨﺺ
 -١٥أداة اﻟﻤﻘﺎل
 -١٦أداة اﻟﺼﻮر ذات اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
 -١٧أداة اﻟﺪﻣﺞ iframe
 -١٨أداة اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
 -١٩أداة اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 -٢٠أداة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
 -٢١أداة اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻔﺮدة
 -٢٢أداة اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
 -٢٣أداة اﻗﺘﺮان اﻟﺼﻮر
 -٢٤أداة اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد
 -٢٥أداة اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 -٢٦أداة اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺴﺎب
 -٢٧أداة أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻠﻤﺎت

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
-أرﻳﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ  ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ؟

ﻣﻤﻜــﻦ اﻟﺮﺟــﻮع إﻟــﻰ اﻟﺤﻘﻴﺒــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﺮﺧﺼــﺔ راﺑــﺢ ﺣﻴــﺚ ﺗﻘــﺪم اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺤﻘــﻮق ،وﻟﻠﺤﺼــﻮل
ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت أﻛﺜــﺮ ﺗﺨﺼﺼﻴــﺔ ﻓﻘــﺪ أﻧﺘــﺞ اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻛﺘﻴﺒــﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺤﻘــﻮق ﻣﻤﻜــﻦ ﺗﺼﻔﺤﻬــﺎ وﺗﺤﻤﻴﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ؟

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ

اﺳﺘﺨﺪام رﺧﺺ اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﺮﺧﺺ اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ

اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ

اﻟﻤﺸﺎع اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻷﻣﻨﺎء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ ﺳﻔﺮاء ﺷﻤﺲ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

صفحتي على شمس:

أ .نوره صالح الذويخ

https://shms.sa/my/143673

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

معلمة حاسب آلي  /مكتب تعليم الجبيل

مختصر السيرة الذاتية
 عضو المجلس االستشاري للمعلمين في
وزارة للتعليم.

 مدرب ومعلم مايكروسوفت الخبير.
 عضو جمعيات محلية ودولية.

تواصل معي

n_thw@hotmail.com

صفحتي على شمس:

اسماء ثابت العرفي

https://shms.sa/my/145149

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

مشرفة توجيه وارشاد

مختصر السيرة الذاتية
 محكم معتمد في جائزة التعليم للتميز.

 حائزة على المركز الثاني على م ستوى الوطن في
جائزة التعليم.

 كاتبة في عدد من الصحف.

 عضوية كل من جمعية جستن و جستر.
 مؤلفة كتاب روائع إرشادية في واحة التعليم

تواصل معي

telegram

أدرب المستويات التالية:

صفحتي على شمس:

غله عسيري

https://shms.sa/my/148241

أخصائي شمس

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة صبيا

مشرفة صحة مدرسية  /مكتب تعليم الدرب

مختصر السيرة الذاتية
 مشرفة تربوية خبرة ست سنوات.

 مدربة متعاونة في منصة صبيا للتعليم المتمايز.

 مدددددرب معتمددددد عضدددددددو في جمعيددددة المدددددربين
السعوديين.

 مدربة وزارية للتدريب الصيفي لعامين متتاليين.

 عضدددددو في جمعية األزمات النفسدددددية واالجتماعية
بجازان

تواصل معي

whatsapp

coco1438coco@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .مها عطية الصبر

https://shms.sa/my/148158

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن

معلمة لغة إنجليزية

مختصر السيرة الذاتية
 معلم لغة انجليزية خبرة عشر سنوات.

تواصل معي

Tear222_7@yahoo.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .نجاة اسحاق صالح الشيخي

https://shms.sa/my/143710

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

معلمة لغة إنجليزية  /مكتب تعليم خميس مشيط

مختصر السيرة الذاتية
 حاصلة على بكالوريوس لغة انجليزية.

 مدرب معتمد من المؤسدددددددسدددددددة العامة للتدريب
التقني والمهني.

 متطوعة لعمل شددروحات خاصددة بنظام نور وفارس
وجميع ما يخص العملية التعليمية.

تواصل معي

whatsapp

telegram

صفحتي على شمس:

أ .البندري حمود الغبين الخالدي

https://shms.sa/my/145052

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة القريات

معلمة فيزياء

مختصر السيرة الذاتية
 مشرفة مجتمع خبراء التحول الرقمي

 مدربة معتمدة من أكاديمية إكسفورد

 مدرب مايكروسوفت خبير للتعليم اإلبداعي.

 حاصدددددلة على جائزة التميز في التعليم اإللكتروني

مهتمدددة في نشدددددددر ثقدددافدددة التحول الرقمي في
التعليم

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .منيرة ناصر سعد العماري

https://shms.sa/my/143668

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلمة اجتماعيات ومهارات حياتية  /مكتب الشمال

مختصر السيرة الذاتية
خبرة في التعليم العام  2013حتى األن.



مدددددربددددة مددعددتددمدددددة مددن أكدددداديددمدديددددة أكسددددددددفددورد/



مايكروسوفت.

عضو في الملف اإلعالمي في وزارة التعليم.



حاصلة على جائزة التميز في التعليم اإللكتروني.
مهتمة في نشر ثقافة التحول الرقمي في التعليم




تواصل معي

munira.alammari@gmail.com

whatsapp

telegram

صفحتي على شمس:

أ .أشواق فهد صالح المطيري

https://shms.sa/my/147839

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

معلمة كيمياء  /مكتب تعليم النعيرية

مختصر السيرة الذاتية






مصممة انفوجرافيك.

معلم ومدرب مايكروسوفت الخبير

سفيرة السعودية تبرمج.

قدمت دورات في مجال التقنية.

شدداركت في مبادرات تطوعية للتدريب على
البرمجة.

تواصل معي

ashwaqmm92@gmail.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .انعام أحمد ودعان

https://shms.sa/my/143681

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة العال

معلمة علوم و رياضيات  /إدارة تعليم العال

مختصر السيرة الذاتية



معلم ومدرب مايكروسوفت الخبير.

مددددرب معتمدددد في التقنيدددة والحسدددددددددداب
الذهني.

تواصل معي

e_wadaan@hotmail.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .ندى محمد الحارثي

https://shms.sa/my/143713

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة عنيزة

مشرفة تدريب  /تعليم عنيزة

مختصر السيرة الذاتية

 مدربة معتمدة في كل من :برامج التطوير المهني،
شدددددددركة تطوير للخدمات التعليمية ،أكاديمية الحوار

لمركز الحوار الوطني ،مشروع رائدات التقنية لقسم

التدددددريددددب ،مركز ديبونو لتعليم التفكير ،مشدددددددروع

التعلم النشط ،مشروع الجدارات الوظيفية للمعلمة

المسدددتجدة ،شدددركة مايكروسدددوفت للتعلم اإلبداعي
( ،)MIEاألمن السدديبراني ،نادي المايكروبت ،إنترنت
األشياء (.)IOT

تواصل معي

nona.nana@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .لطيفه سليم سالم الجهني

https://shms.sa/my/143321

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة ينبع

معلمة لغة انجليزية  /مكتب تعليم ينبع البحر

مختصر السيرة الذاتية
 مدرب معتمد للعديد من الدورات -منسقة التعلم النشط.

 مصددددددممة لحقيبة تدريبية للغة االنجليزية معتمدة من مدير
تعليم المنطقة.

 مشدددددار

معتمد.

بعدة مسدددددابقات عالمية ودولية ومحلية – مدرب

 مصددددددمم د لبعض األلعدداب اإللكترونيددة ودمجهددا بددالعمليددة
التعليمية.

تواصل معي

teach-latifh@outlook.sa

صفحتي على شمس:

أ .مرام عبدالعزيز بن هيشه

https://shms.sa/my/143659

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلمة حاسب آلي  /مكتب جنوب الرياض

مختصر السيرة الذاتية


مدرب معتمدToT



مدرب معتمد عن بعد.



مدرب ومعلم مايكروسوفت الخبير.




سفيرة السعودية تبرمج.
عضوية العطاء الرقمي.

تواصل معي

m.alheeshah@gmail.com

whatsapp

telegram

صفحتي على شمس:

أ .فاطمة محمد علي سالم

https://shms.sa/my/147038

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

مشرفة تربوية بوحدة تطوير المدارس

مختصر السيرة الذاتية
 حدداصدددددددلددة على المركز الثدداني جددائزة التعليم للتميز
الدورة السابعة.

 حاصلة على المركز األول جائزة التعلم اإللكتروني.
 مدرب ومعلم مايكروسوفت الخبير.
 محكم معتمد بجائزة التعليم للتميز.
 سفيرة التعليم في أبوظبي.

تواصل معي

zxc22267ffff@gmail.com

telegram

صفحتي على شمس:

أ .فاطمه علي عيد الزهراني

https://shms.sa/my/145386

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

مشرفة تجهيزات مدرسية  /ممثلة شمس بالطائف

مختصر السيرة الذاتية
 معلمة حاسب آلي لمدة عام في جامعة الطائف.

 معلمة حاسب آلي للمرحلة الثانوية لمدة  3سنوات.
 مشرفة حاسب آلي لمدة  10سنوات.

 مشرفة تجهيزات مدرسية لمدة  3سنوات.

 مدددربددة محوريددة لمندداهج الحدداسددددددددب المطورة و مدددربددة
معتمدة لمركز الحوار الوطني

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .الهام علي الغامدي

https://shms.sa/my/145138

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

أدرب المستويات التالية:

أمينة مصادر تعلم  /مكتب تعليم الشمال

مختصر السيرة الذاتية



أمينة مصادر تعلم حاصلة على عدة شهادات.
مدرب دولي عضو أكاديمية اإلبداع الدولية.

تواصل معي

elham0504342328@gmail.com

whatsapp

telegram

صفحتي على شمس:

أ .فاطمة ناصر صمان آل عامر

https://shms.sa/my/143706

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

معلمة فيزياء

مختصر السيرة الذاتية
 بكالوريوس علوم وتربية ،فيزياء خبرة في التعليم  22عاما.

 مدرب محترف من شركة بيرسون وتطوير ومايكروسوفت.

 عضددو في الملف اإلعالمي بوزارة التعليم ومنسددقة إرشدداد
أكاديمي.

 مهتمدددة بنشددددددر ثقدددافدددة التحول الرقمي والتددددريدددب على
التطبيقات.

تواصل معي

fna3031@gmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

د .ندى حسن الياس فلمبان

https://shms.sa/my/143716

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

مشرفة لغة انجليزية  /مكتب غرب مكة

مختصر السيرة الذاتية






درجة الدكتوراه في تخصددددددص مناهج اللغة االنجليزيدة من
جامعة أم القرى.
خبرة  30عاما في تدريس اللغة اإلنجليزية واإلشدددددراف على
تدريسها.
حاصلة على جائزة التميز في التعليم فئة المشرف التربوي.
حدداصددددددلددة على جددائزة التميز في التعليم االلكتروني مرحلددة
المثابرون.
مدربة شمس في التدريب الصيفي إلدارة تعليم مكة.

تواصل معي

nflmban@yahoo.com

صفحتي على شمس:

أ .مريم عشوي الظفيري

https://shms.sa/my/145213

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن

معلمة دراسات اجتماعية

مختصر السيرة الذاتية
 حاصدددددددلة على دبلوم متقدم في تقنيات التدريس
الحديثة.

 حاصلة على جائزة التميز في التعلم اإللكتروني.

 مدربة دولية معتمد من كل من :األكاديمية للتدريب
والتطوير ،كلية كامبريدج ،جامعة بوسددددتون ،االتحاد

الدولي للتدريب.
 منسقة للتعلم النشط والمجتمعات المهنية.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .يسره علي حسين رعد

https://shms.sa/my/143347

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

مشرفة تربوية  /تقنيات التعليم

مختصر السيرة الذاتية






دبلوم عالي في الحاسب اآللي

حاصدددددددلة على المركز الثاني في جائزة تعليم

الطائف لألداء المتميز فئة (المنسق المتميز).
حاصلة على وسام المصمم المميز.

معلم مايكروسوفت الخبير
مدربة تعليم إلكتروني

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .سلوه علي رعد

https://shms.sa/my/145122

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

معلمة فيزياء  /مكتب تربة

مختصر السيرة الذاتية
 مدربة شمس في دورات صيف 1440هدددددددد ضمن
دورات المركز الوطني للتطوير المهني .

 مدددربددة معتمدددة من مركز جدددارات التميز للتدددريددب
واإلشراف التربوي.

 حاصددددلة على درع التميز من قسددددم العلوم بإدارة
تعليم تربة.
 معلم مايكروسوفت المبدع.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .عواطف محسن العتيبي

https://shms.sa/my/145091

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلمة رياضيات  /مكتب تعليم البديعة

مختصر السيرة الذاتية





مسؤولة مصادر.

مسؤولة التدريب.

خبرة بمجال التصحيح اآللي.
مهتمة بالتقنية وتحديدا تقنية TI-nspire

تواصل معي

alhela2008@windowslive.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .عيشه حكمي

https://shms.sa/my/148024

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

أمينة مصادر التعلم  /مكتب تعليم المسارحة والحرث

مختصر السيرة الذاتية






بكالوريوس لغة عربية.
دبلوم مصادر التعلم.

مدربة معتمدة.

سفيرة السعودية تبرمج
اهتمام بالتقنية ودمجها بالتعليم.

تواصل معي

alwafaasadeq227@gmail.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .غيثة الشهري

https://shms.sa/my/146197

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير

معلمة لغة عربية  /مكتب المجاردة

مختصر السيرة الذاتية


حاصدلة على ماجسدتير مناهج وطرق تدريس



حاصدددددلة على العديد من شدددددهادات الشدددددكر



عامة (جامعة الملك خالد .)1439
والدورات التدريبية.
مدربة معتمدة خبرتي  27عاما.

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .عائشة بركة اللقماني الحربي

https://shms.sa/my/143719

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

معلمة رياضيات  /مكتب شمال مكة

مختصر السيرة الذاتية
 معلمة موهوبات.

 معلم مايكروسوفت المبدع.
 مدربة معتمدة.
 مدربة روبوت.

 قدددددمددددت الددعددددديددددد مددن الدددددورات والدددددروس
النموذجية والمبادرات في التعليم.

تواصل معي

whatsapp

أدرب المستويات التالية:

صفحتي على شمس:

أ .مريم يحيى محمد عطيف

https://shms.sa/my/150005

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

معلمه  /أمينه مصادر تعلم  /مكتب أحد المسارحة

مختصر السيرة الذاتية






بكالوريوس ودبلوم حاسب آلي

دبلوم مصادر تعلم ماجستير مهني.

دبلوم في اللغة اإلنجليزية  -معلم مايكروسوفت الخبير

مدرب محترف حاصلة على جائزة التميز.

تأليف كتاب األمن السيبراني وكتاب المعامل االفتراضية
وكتاب المرجع الشامل ألمناء مصادر التعلم.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .حنان ابراهيم العرفي

https://shms.sa/my/143256

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة ينبع

معلمة لغة عربية  /مكتب ينبع البحر

مختصر السيرة الذاتية




بكالوريوس لغة عربية.

ماجستير مناهج التعليم اإلبتدائي.
خبرة أكثر من  ٨سنوات.

تواصل معي

Salmannoo985@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .حصه الرشيدي

https://shms.sa/my/145240

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة عنيزة

معلمة فيزياء

مختصر السيرة الذاتية
 مدرب المعتمد مايكروسدددددددوفت في التعليم
اإلبداعي

 معلم مايكروسوفت الخبير لعام 2019-201٨
 سفراء السعودية للبرمجة.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .كاملة علي يحيى زيد

https://shms.sa/my/145231

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة صبيا

معلمة تربية أسرية  /مكتب تعليم صبيا

مختصر السيرة الذاتية






تخصص اقتصاد منزلي خبرة  9سنوات.
سفيرة السعودية تبرمج.

عضو في جمعية المؤسسة العربية إلعداد

القادة و تنمية المهارات.

عضو في مجتمع معلمي مايكروسوفت.
عضو في الملف اإلعالمي بوزارة التعليم.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .جواهر هادي العنزي

https://shms.sa/my/145215

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن

معلمه رياضيات

مختصر السيرة الذاتية





بكالوريوس رياضيات من جامعة الدمام.

دورات في برمجة األندرويد وألعاب يونتي.

دورات في الجيوجبرا وتطبيقاتها في الرياضيات.

دورات في التصدددددددميم االنفوجرافيك والموشدددددددن
جرافيك وانشاء الفيديو التعليمي التفاعلي.

تواصل معي

gpgp9990@gmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .جوهرة عبدالمعين الثبيتي

https://shms.sa/my/147882

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

معلمة رياضيات  /مكتب تعليم شرق الطائف

مختصر السيرة الذاتية


معلمددة ريدداضددددددديددات حدداصدددددددلددة على اداء٪100
وبطاقة التعلم النشط.



أمينة مصادر تعلم.




سفيرة ساعة برمجة.
معلم مايكروسوفت المبدع

تواصل معي

Al-jw@hotmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .أحمد عبدالخالق خلف

https://shms.sa/my/143107

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلم حاسب آلي

مختصر السيرة الذاتية
 ماجستير مناهج وطرق تدريس الحاسب من جامعة
الملك سعود.

 مدرب في التدريب الصددددديفي خالل العامين 1439
و 1440بواقع أربع دورات خاصددددددة بشددددددبكة الموارد
السعودية.

 مشدددار في برنامج المصدددمم التعليمي المحترف
المقدم من شركة تطوير التعليمية.

تواصل معي

Alghamdi988@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .نجالء عبدالله عمر زرقي

https://shms.sa/my/146226

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

لغة انجليزية

مختصر السيرة الذاتية






بكالوريوس لغة انجليزية.

حدددداصدددددددلددددة على دبلوم دولي لتعليم اللغددددة
االنجليزية ( )tesolمن كلية لندن للتدريب.
مدربة في مجتمع مايكروسوفت التعليمي.
مدربة دولية معتمد من بريطانيا .
مدربة معتمدة من وزارة التعليم.

تواصل معي

najla_abdul@hotmail.com

صفحتي على شمس:

أ .ضحى خضر سبيه

https://shms.sa/my/143732

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة ينبع

مشرفة /مواد نظرية  /مكتب ينبع البحر

مختصر السيرة الذاتية
سفيرة مبادرة البيئة المعززة للتفكير بينبع -بنات.



حاصدددددلة على جائزة التعلم اإللكتروني اإلصددددددار



الخامس فئة المبادرون.

معلم مايكروسوفت.
عضو ببعض اللجان المحلية.




تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .سميرة الجعيد

https://shms.sa/my/145121

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

معلمة رياضيات

مختصر السيرة الذاتية




مدرب معتمد TOT

معلم مايكروسوفت الخبير.
مدرب معتمد عن بعد.

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .ساره محمد السهلي

https://shms.sa/my/145069

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلمة علوم شرعية /مكتب تعليم الروابي

مختصر السيرة الذاتية
 مشرفة توطين خبرة تسع سنوات في التعليم العام.

 مددددرب معتمدددد من مؤسددددددسدددددددددة التددددريدددب التقني
والمهني.

 معلم مايكروسوفت الخبير لعام 2020- 2019
 مدرب متعاون في مركز التدريب الصيفي للمعلمين.

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .صبرية بنت محمد الخيبري

https://shms.sa/my/146339

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة الخرج

معلمة دراسات إسالمية  /مكتب تعليم الخرج

مختصر السيرة الذاتية
 أخصائي إدارة جودة شاملة.

 مدرب خبير من شركة مايكروسوفت.

 عضوية الزمالة من شركة مايكروسوفت.

 عضو في التدريب التطوعي في تعليم صبيا.

 عضدددددددو في برنامج رواد اإلبداع مع شدددددددركة البورد
الكندية.

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .عفاف زين يحي شامي

https://shms.sa/my/143375

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة صبيا

معلمة حاسب آلي

مختصر السيرة الذاتية


معلمة حاسب للمرحلة الثانوية.



مدربة معتمدة من وزارة التعليم.



مدربة لمناهج الحاسب المطورة.



خبرة في التعليم عن بعد وإدارة المواقع.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .إيمان أحمد المحمادي

https://shms.sa/my/148294

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

أدرب المستويات التالية:

معلمة لغة عربية  /مكتب تعليم غرب

مختصر السيرة الذاتية


مدربة معتمدة.



معلم مايكروسوفت الخبير.



مدربة قدرات.

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .هدى عيد الجهني

https://shms.sa/my/143699

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

مشرفة تخطيط وتطوير

مختصر السيرة الذاتية
 حاصلة على ماجستير تقنيات التعليم في التربية.

 حاصددددلة على وسددددام التميز على مسددددتوى مكتب
التعليم لعام 1440هد

 معلم مايكروسوفت خبير ومدرب معتمد.
 مؤلفة لكتيب محطات تقنية.

تواصل معي

hudaeid55@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .هالل صالح الحربي

https://shms.sa/my/145930

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم

معلم فيزياء  /مكتب تعليم غرب بريدة

مختصر السيرة الذاتية




جائزة التميز في التعليم االلكتروني .

مدرب موهوبين.
مدرب متعاون مع موهبة.

تواصل معي

Halal5252@gmail.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .لولوه علي الدهيم

https://shms.sa/my/143662

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلمة رياضيات  /مكتب البديعة

مختصر السيرة الذاتية
 مدرب موهبة ومؤلفة وباحثة.

 معلم ومدرب مايكروسوفت الخبير.

 فائزة بجوائز محلية وإقليمية ودولية وفيها ريادة
كأول سعودية.

 عضددو المجلس االسددتشدداري للمعلمين في وزارة
التعليم.
 عضوه في عدد من الجمعيات المحلية والدولية.

تواصل معي

lulu46m@hotmail.com

صفحتي على شمس:

أ .مزريه علي هروبي

https://shms.sa/my/145229

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة صبيا

مساعد إداري  -تخصص أحياء  /مكتب تعليم بيش

مختصر السيرة الذاتية
 خبرة لمدة عشددددر سددددنوات في التصددددميم الثابت
والمتحر .
 مدربة في فريق إثراء المصممين التطوعي
 حاصلة على شهادة مدرب معتمد ToT
 أجيد التعامل مع المنصات التعليمية المختلفة.
 أجيد التدريب عن بعد عبر منصة zoom

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .أمل الصبحي

https://shms.sa/my/143727

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة ينبع

معلمة علوم

مختصر السيرة الذاتية





معلمة علوم تخصص كيمياء.
مدرب معتمد TOT

احدى سفيرات السعودية تبرمج .
مدربة ألولمبياد الرياضيات والعلوم.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .شيمه الحربي

https://shms.sa/my/145139

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

أدرب المستويات التالية:

معلمة رياضيات  /مكتب شرق المدينة

مختصر السيرة الذاتية


تأليف الكتب العلمية والمعرفيدة وعمل األبحاث العلميدة

والتقارير المتنوعة في جميع المجاالت.

 الريادة في تأليف القصددددددص لمادة الرياضدددددديات وتحويل
المنهج إلى دراما.

 حاصلة على جوائز متعددة على مستوى الوطن.
 عضوه في جمعيات متعددة.

تواصل معي

shomok-2020@hotmail.com

telegram

صفحتي على شمس:

أ .مها بنت محمد الراشد

https://shms.sa/my/145053

أخصائي معتمد

إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق

أدرب المستويات التالية:

مشرفة حاسب آلي /الشؤون التعليمية حوطة بني تميم

مختصر السيرة الذاتية
 مشرفة حاسب آلي MCS

 حدداصدددددددلددة على المصدددددددمم التعليمي المحترف من
شركة تطوير.

 منسقة التعلم النشط باإلدارة .

 منسقة منصة شمس لقسم اإلشراف التربوي.

 مدربة محورية ومركزية لمناهج الحاسددددددب اآللي من
شركة تطوير.

تواصل معي

maha_al_rashed@hotmail.com

صفحتي على شمس:

أ .بدريه محمد عبدالله الدوسري

https://shms.sa/my/143649

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلم تربية أسرية  /مكتب تعليم الجنوب

مختصر السيرة الذاتية
 حاصلة على براءة اختراع.

 محكم معتمد لجائزة التميز.

 لدددددي العددددديددددد من المؤلفددددات في مجددددال
التخصص.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .يزيد صالح العشيش

https://shms.sa/my/143106

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلم حاسب آلي

مختصر السيرة الذاتية
 حاصدددددددل على الماجسدددددددتير في المناهج وطرق
تدريس الحاسب من جامعة الملك سعود.

 مدرب في التدريب ال صيفي لعام  1439بواقع
ثالث دورات تدريبية.

 مشددددددددار في برنددامج "المصدددددددمم التعليمي
المحترف" والمقدم من شركة تطوير.

تواصل معي

Smartyaz@hotmail.com

صفحتي على شمس:

أ .منى ابراهيم صالح الصيخان

https://shms.sa/my/143712

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة عنيزة
محضرة مختبر

مختصر السيرة الذاتية






محضرة مختبرات مدرسية  2٥عام.

مدر بة معت مدة حاصددددددد لة على جائزة التميز في

التعليم االلكتروني 201٨
سفيرة السعودية تبرمج.

قائدة قروبات مختبرات المملكة.
مهتمة بالتقنية والتحول الرقمي.

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .منى مذكر العتيبي

https://shms.sa/my/146183

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي

معلمة رياضيات  /مكتب التعليم بالجمش

مختصر السيرة الذاتية





بكالوريوس رياضيات ،خبرة  17عام في التعليم.
مدرب محترف معهد تعلم للحياة.
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تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .عائشة علي عتودي

https://shms.sa/my/143381

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة صبيا

معلمة حاسب آلي  /مكتب تعليم الدرب

مختصر السيرة الذاتية





معلمة حاسب آلي خبرة 9سنوات.
حاصلة على دورة TOT

مدرب معتمد من المؤسددددددسددددددة العامة للتدريب

التقني والمهني.
سفيرة السعودية تبرمج .

تواصل معي

a4yosh@gmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .أحالم علي العنزان

https://shms.sa/my/145074

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض
أمينة مصادر تعلم  /مكتب تعليم جنوب

مختصر السيرة الذاتية
 معلمة كيمياء أمينة مصادر تعلم.

 مدرب معت مد من المؤسدددددددسدددددددة العامة للتدريب
التقني والمهني.

 دبلوم الحاسب ومصادر التعلم.
 معلم مايكروسوفت الخبير-مدرب مايكروسوفت.

تواصل معي

telegram

whatsapp

أ .أمل عبدالله محمد آل عبدالله القحطاني

أخصائي معتمد

صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143638

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة بيشة

مشرفة تقنية معلومات  /مكتب بيشة

مختصر السيرة الذاتية





سفيرة مسك في برمجة 1440

مشرفة تقنية معلومات.

مدربة معتمدة.

مدربة معتمدة مركز الدولي تابع لمؤسدددددددسدددددددة
العنود الخيرية.

تواصل معي

amal54111@gmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .فاطمة الصاعدي

https://shms.sa/my/143691

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

أدرب المستويات التالية:

معلمة مرحلة ابتدائية

مختصر السيرة الذاتية



معلم و مدرب مايكروسوفت الخبير .
عضو جمعية جستن .

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .نهى بنت عبدالله بن محمد العودان

https://shms.sa/my/143679

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

معلم حاسب آلي  /مكتب الجبيل

مختصر السيرة الذاتية
 معلم مايكروسدددوفت الخبير ومدرب مايكروسدددوفت
المعتمد.

 مدرب معتمد من التدريب التقني والمهني.
 خبرة في التدريب ألكثر من خمس سنوات.

 حاصددددددد لة على جائزة التميز لمك تب التعليم بالجب يل
المركز األول المعلمة المتميزة.

تواصل معي

ms.nuhaalodan@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .مهاء بنت صالح العجالن

https://shms.sa/my/143664

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلمة كيمياء  /مكتب الرياض

مختصر السيرة الذاتية
 مدربة فريق أولمبياد الكيمياء الدولي.

 متطوعة في فريق سدددددمو الوطني – سدددددفيرة منصدددددة
رواق.

 مدربة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 خبير معتمد في إدارة وتصدددددددميم المقررات اإللكترونية
المفتوحة (..)MOOC

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .فاطمة هادي احمد الفيفي

https://shms.sa/my/145223

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة صبيا

معلمة أقتصاد منزلي  /مكتب تعليم فيفا

مختصر السيرة الذاتية





خبرة عامين معلمة.

معلم ومدرب خبير مايكروسوفت.

عضو ومشرف منصة نحو تعليم متميز للتدريب

عن بعد بإدارة تعليم صبيا.

مشدددددداركة في عدة مؤتمرات وملتقيات بالبحوث
العلمية.

تواصل معي

fhafa2019@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .رانية عبد الله محمد الخضير

https://shms.sa/my/143287

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

أدرب المستويات التالية:

معلمة فيزياء  /مكتب ينبع

مختصر السيرة الذاتية





بكالوريوس فيزياء كلية التربية بجدة.

معلمة فيزياء في الثانوية الثانية بينبع.

خبرة تدريس ثمانية سنوات.
مدرب شدددددخصدددددي معتمد بشدددددهادة  TOTو
COUCHING

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .ناصر محمد ناصر الحمود

https://shms.sa/profile/145743

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلم تربية إسالمية  /مكتب جنوب الرياض

مختصر السيرة الذاتية


بكالوريوس كلية الشدددددددريعة من جامعة اإلمام



خبرتي في التعليم  7سنوات.



محمد بن سعود االسالمية.

حاصدددل على معلم مايكروسدددوفت الخبير لهذا
العام 2019

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .رانيا عداوي

https://shms.sa/my/143689

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

أدرب المستويات التالية:

معلمة لغة انجليزية  /مكتب شرق المدينة

مختصر السيرة الذاتية




طالبة دراسات عليا.

إحدددى مرشدددددددحددات ادارة تعليم المدددينددة المنورة
لجائزة وزارة التعليم للتميز الدورة العاشرة.

حاصددددددلة على جائزة (حصدددددداد) مسددددددار التميز من
مكتب تعليم شرق المدينة لعام 143٨هد.

تواصل معي

wise-hint@hotmail.com

صفحتي على شمس:

أ .آمنه عاطي متعب المالكي

https://shms.sa/my/150265

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

معلمة علوم شرعية  /مكتب أحد رفيدة

مختصر السيرة الذاتية


ماجسدددتير قسدددم السدددنة وعلومها من جامعة




بكالوريوس دراسات اسالمية.
خبرة  24سنة في التعليم

الملك خالد.

تواصل معي

amina05083@hotmail.com

telegram

صفحتي على شمس:

أ .عافية الوادعي

https://shms.sa/my/150266

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

معلمة دراسات إسالمية  /مكتب أحد رفيدة

مختصر السيرة الذاتية


خريجة بكالوريوس قسم دراسات اسالمية.



معلمة للصف الثالث االبتدائي(دين.عربي).



مشدددددددتركددددة في الترشددددددديح لمعلم خبير في
مايكروسوفت.

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .سمر الحسن

https://shms.sa/my/147691

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف

معلمة كيمياء  /مكتب دومة الجندل

مختصر السيرة الذاتية



بكالوريوس بتخصص الكيمياء

سنوات الخبرة في التعليم  1٥سنة.

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .فزه زيدي شايز الرويلي

https://shms.sa/my/149007

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية

أدرب المستويات التالية:

معلمة رياضيات  /مكتب عرعر

مختصر السيرة الذاتية
 معلمة موهوبات

 معلم خبير ومدرب ماستر ترينر معتمد من شركة مايكروسوفت
 عضو في منصة نحو تعليم متميز وفي فريق معا نحو القمة.

 مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
 مدرب متعاون مع إدارة التدريب واالبتعاث بعرعر.

تواصل معي

Abcxyz9080@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .عهود ناصر القناوي

https://shms.sa/my/145836

أخصائي معتمد

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

أدرب المستويات التالية:

لغة انجليزية  /مكتب مكة المكرمة

مختصر السيرة الذاتية
 ماجستير في المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية.

 مدرب قسدددددددم اللغة االنجليزية في التدريب عن بعد
بإدارة تعليم صبيا.
 المشاركة في تأليف كتاب Reading for University
بالتعاون مع جامعة الشارقة.
 دورة في تدريب المدربين من إدارة تعليم مكة.

تواصل معي

gentianoo@gmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .ناديه المنتشري

https://shms.sa/my/150277

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة

معلمة دراسات إسالمية  /مكتب سراة عبيدة

مختصر السيرة الذاتية
 حاصلة على دورة حاسب آلي لمدة  6أشهر

 محبددددة القراءة وتثقيف نفسدددددددي وتطوير
نفسدددي عاشدددق للتصدددميم سدددواء صدددور او
ف يديوهات أحب تعلم كل ما هو جديد في
عالم التقنية.

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .حصه سعد المطيري

https://shms.sa/my/150758

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

معلمة حاسب آلي  /مكتب تعليم الجبيل

مختصر السيرة الذاتية



معلم مايكروسوفت مبدع
مدربة معتمدة

تواصل معي

ihessa_13@outlook.com

صفحتي على شمس:

أ .حنان جابر الجعيد

https://shms.sa/my/149838

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة عفيف

مشرفة تقنيات تعليم /مكتب عفيف

مختصر السيرة الذاتية
 مشدددددددرفة تقنيات تعليم وممثلة شدددددددمس في
اإلدارة

 مهتمة بالتدريب لبرامج وزارية وتقنية.

 مددددربدددة معتمددددة تددددريدددب إلكتروني وممدددارس
كوتشينج معتمد.

 مصدددددددم مة جراف يك ومبرم جة و باح ثة في علوم
الويب

تواصل معي

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .فوزية خلوفه الشهري

https://shms.sa/my/147708

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

معلمة تربية أسرية  /مكتب الروابي

مختصر السيرة الذاتية






مدرب معتمد.

حددداصدددددددلدددة على التميز في مسدددددددددار تخطيط

وتصميم التدريس على مستوى الرياض.
سفيره في السعودية تبرمج.

عضو في مجتمعات مايكروسوفت.

مشددددداركة في إعداد االسدددددئلة على مسدددددتوى
مركز التعليم

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .نسرين محمود شاهر الشون

https://shms.sa/my/143254

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة ينبع

معلمة رياضيات  /مكتب تعليم ينبع شمال

مختصر السيرة الذاتية
 مدددعدددلدددم مددددايدددكدددروسدددددددددوفددددت الدددمدددبدددددع ومدددددرب
مايكروسوفت.


مدرب معتمد من المؤسددددددسددددددة العامة للتدريب
التقني والمهني.




مدربة ساعة برمجة والسعودية تبرمج .
عضو في جمعية جستن وجسر.

تواصل معي

fares056378@gmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .ليلى حمييد الغانمي

https://shms.sa/my/143275

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة ينبع

معلمة علوم  /مكتب تعليم ينبع شمال

مختصر السيرة الذاتية


معلمة كيمياء ثانوي سبع سنوات.




معلمة علوم ابتدائي.
مدربة ألولمبياد العلوم في النشاط.

تواصل معي

laylagh400@gmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .حنان محمد عبدالحميد الصعيدي

https://shms.sa/my/145200

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

معلمة كيمياء  /مكتب تعليم خليص

مختصر السيرة الذاتية





خبرة  2٥سنة.

مدرب معتمد من أكاديمية التدريب الدولي بكندا.

مدددددرب معتمددددد وعضدددددددو في البورد الددددذهبي

العالمي.
مدرب ومعلم خبير لمايكروسوفت.

تواصل معي

whatsapp

hn12370@yahoo.com

صفحتي على شمس:

أ .موضي عبدالله محارب العنزي

https://shms.sa/my/147905

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التعليم بمحافظة العال

معلمة لغة عربية  /مكتب التعليم  /إدارة تعليم العال

مختصر السيرة الذاتية


حددداصدددددددلدددة على جدددائزة التميز في التعليم
اإللكتروني فئة أنتج

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .عيش أحمد ثابت

https://shms.sa/my/145783

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

معلمة تربية اجتماعية /مكتب تعليم صامطة

مختصر السيرة الذاتية
 دبلوم كلية متوسطة.
 التخصص اللغة العربية والعلوم االجتماعية.
 خبرة في التعليم  20سنة.
 تطوير ذاتي.

تواصل معي

whatsapp

aathabt123@gmail.com

صفحتي على شمس:

أ .يوسف يحيى قاسم الفيفي

https://shms.sa/my/135865

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

مشرف تربوي /تقنية معلومات  /اإلدارة العامة للتعليم بعسير

مختصر السيرة الذاتية
 ماجستير المناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي.
 المشدداركة في إعداد الحقيبة التدريبية رقم 2لمنصددة الموارد
التعليميددة المفتوحددة "شددددددمس" التددابعددة للمركز الوطني
للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
 المشاركة في تأليف كتدددددد دددددد ددددددداب "الرازبري باي -تعلم صمم
ابتكر".
 عضو نادي المايكروبيت (.)Microbit

تواصل معي

yousef7778@hotmail.com

صفحتي على شمس:

أ .حامد بن أحمد بن محمد المالكي

https://shms.sa/my/146225

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

معلم علوم  /مكتب تعليم شرق الطائف

مختصر السيرة الذاتية
 الفائز بالمركز األول لجائزة التعليم للتميز ومحكم الجائزة
المعتمد.

 عضدددو المجلس االسدددتشددداري للمعلمين بوزارة التعليم
1440هد

 عضو المجلس التعليمي لمدنطدقة مكة الدمكرمة1440هد
 عضو مجلس تميز الطائف 1440هد
 معلم مايكروسوفت الخبير 2019

تواصل معي

hamedw1@hotmail.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .خلود علي الكثيري

https://shms.sa/my/143652

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

اختصاصية مركز مصادر تعلم  /مكتب تعليم الشمال

مختصر السيرة الذاتية
 ماجسدددددتير في اآلداب تخصدددددص تقنيات التعليم -جامعة الملك
سعود.
 دبلوم تقنية برمجة مركز نيوهورايزن لتدريب الحاسب اآللي.
 بكالوريوس تربية فنية  -جامعة الملك سعود.
 مدربة معتمدة.
 عضو في مبادرة العطاء الرقمي مع وزارة االتصاالت.

تواصل معي

algenerosity@hotmail.com

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .عائشة ابكر محمد الصم

https://shms.sa/my/143373

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

مشرفة تدريب  /تخصص أحياء  /مكتب تعليم فرسان

مختصر السيرة الذاتية
 مشرفة تقويم شامل بتعليم جازان.
 مشدددرفة تدريب تربوي ومدربة مركزية لألدوات الرقمية
المستوى الثاني.
 دبلوم استشارة أسرية وتربوية ودبلوم حاسب آلي.
 مشاركة في برنامج  PQLإعداد وتأهيل القادة.
 عضددو في مبادرة العطاء الرقمي مع وزارة االتصدداالت
وتقنية المعلومات.

تواصل معي

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .ثروت العنزي

https://shms.sa/my/145107

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

معلمة رياضيات  /مكتب تعليم حفر الباطن

مختصر السيرة الذاتية


بكالوريوس رياضيات



مدربة في معهد حاسب الي لمدة عام



معلمة رياضيات في التعليم العام




حاصلة على شهادة مدرب معتمد
مديرة مركز الموهوبات في حفر الباطن

تواصل معي

telegram

صفحتي على شمس:

أ .وجانات البلوي

https://shms.sa/my/143349

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الطائف

معلمة  /مكتب تعليم الطائف

مختصر السيرة الذاتية
 بكالوريوس احياء مع اعداد تربوي.

 دبلوم سكرتارية متضمن للحاسب اآللي.
 برنامج تربية خاصة.

 دربددت على برنددامج الحدداسددددددددب الندداطق سدددددددوبر نوفددا
للمكفوفين.

 مدربة معتمدة وحاصلة على جائزة التميز في التعليم
اإللكتروني.

تواصل معي

wajanatalblwy@gmail.com

telegram

صفحتي على شمس:

أ .أريج شديد عياد الرفاعي

https://shms.sa/my/143281

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التربية والتعليم بينبع

معلمة رياضيات  /مكتب تعليم جنوب ينبع

مختصر السيرة الذاتية




معلمة رياضيات للمرحلة االبتدائية

حاصلة على دورات متعددة في التعلم النشط
مهتمة بالتقنية والتحول الرقمي

تواصل معي

Ar_2008_oj@hotmail.com

telegram

whatsapp

صفحتي على شمس:

أ .هيثم عبدالله شرف الشريف

https://shms.sa/my/146343

أخصائي معتمد

أدرب المستويات التالية:

إدارة التربية والتعليم بينبع

معلم حاسب آلي

مختصر السيرة الذاتية


معلم مايكروسوفت الخبير.



حاصل على جائزة التميز في التعليم اإللكتروني.



مدرب متعاون بتعليم ينبع.

تواصل معي

H.a.alshareif@gmail.com

telegram

0541951585

صفحتي على شمس:

أ .أمنة حسين علي حجي
أخصائي معتمد

https://shms.sa/my/143704

أدرب المستويات التالية:

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة صبيا
معلمة فيزياء  /مكتب تعليم الدرب

مختصر السيرة الذاتية





خبرة في التعليم العام  201٥حتى اآلن.

معلم مايكروسوفت المبدع المعتمد.

مهتمة في نشددددددر ثقافة التحول الرقمي في

التعليم.

حدددداصدددددددلددددة على جددددائزة التميز في التعليم
االلكتروني.

تواصل معي

monco2015@gmail.com

twitter

whatsapp

