


مقدمة
البرنامــج الوطنــي للمحتــوى التعليمــي المفتــوح برنامــج وطنــي يهــدف إلــى إثــراء 

المحتــوى التعليمــي لدعــم عمليــة التعليــم والتعلــم. حيــث يســعى البرنامــج للبحــث 

عــن مســار مســتدام للشــَراكات مــع المؤسســات الوطنيــة التعليميــة والجهــات ذات 

التخصــص أو االهتمــام ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة مــع فتــح المجــال أمــام أعضــاء 

العــام  التعليــم  ومنســوبي  والمعلمــات  والمعلميــن  بالجامعــات  التدريــس  هيئــة 

والمهتميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلثــراء المحتــوى التعليمــي والمعرفــي 

مــن خــالل 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:

"shms.sa" "شبكة الموارد السعودية "شمس  •

سحابة شمس.  •

رخصة المعرفة بال حدود "رابح".  •

مؤلف شمس.  •

مبادرة سفراء شمس بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز.  •



يركز البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح على منهجين مهمين هما:

١- نهــج االنفتــاح Openness فــي توظيــف المحتــوى وتطويــره واإلســتفادة منــه بأكبــر قــدر ممكــن: 
حيــث المحتــوى متوفــر بشــكل مفتــوح للجميــع فــي كل مــكان وزمــان الســتخدامه و تطويــره والتعديــل 

عليه وفق ماتنص عليه رخصته المفتوحة

٢- المشــاركة  Shareability فــي صناعــة المحتــوى: حيــث يشــارك المتخصصــون بعضهــم البعــض 
ــر وتحســين جــودة  مهمــا تعــددت أنظمتهــم واختلفــت مؤسســاتهم التعليميــة  فــي اســتخدام وتطوي

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 ربــط 

الموارد بأهداف المنهج أو الدروس، حتى يسهل الوصول إليها مستقبًال.

- المشاركة في تقييم الموارد التعليمية بالشبكة "عام " وتقييم "تربوي" متخصص 

- تبادل الخبرات مع منتجي المعرفة اآلخرين .

- توفيــر أدوات متعــددة لمســاعدة منتجــي المعرفــة مــن أعضــاء هيئــة تدريــس ومعلميــن ومعلمــات ومنســوبي التعليــم 

علــى تصميــم أنشــطة تفاعليــة تكــون ضمــن مواردهــم وفــق نظــام أطلــق عليــه "مؤلــف شــمس" يحــوي أكثــر مــن 30 أداة 

تفاعلية كما يوضح الشكل رقم(1).

- نظــام إصــدار الشــهادات الرقميــة بتقنيــة البلوكشــين لرخصــة "المعرفــة بــال حــدود" المســماة بـــ "رابــح"، حيــث يتــدرج عضــو 

شمس في ست مستويات للتدريب حسب القدرة والجهد للحصول على 200 ساعة تدريبية على مدار 3 أو 4 سنوات 

نهج االنفتاح
 Openness 

المشاركة
Shareability  

نهج البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح  



ومن هنا فإننا يمكن أن نجمل أهم المنافع والمكاسب السريعة لهذا البرنامج باآلتي:

- 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 عبر 

منصات إدارة التعلم.

كما أن هنالك مجموعة من المكاسب االستراتيجية والمستدامة يمكن أن تتحقق:

- تعليم سعودي أكثر تفاعال واستجابة الحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

- تمكين الجدّية واالنضباط والشعور العميق باالنتماء الوطني من خالل المساهمة الفاعلة في اإلنتاج 

التعليمي وتغليب المنطق واالرتباط القريب من الواقع في محتوى المناهج.

- بناء نموذج تعليمي رائد عالمي المواصفات يخدم دينامية المحتوى الرقمي التفاعلي يمكن تسويقه 

عالميًا والدخول في شراكات دولية ناجحة استثماريًا.

شكل رقم (١)



مبادرة رخصة المعرفة بال 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 اإلبــداع واالبتــكار وقيــادة التقنيــة التــي بيــن يديــه بســهولة بحيــث يختــار مــن األدوات والبرامــج مــا 

ينتج فيها المعرفة المناسبة لعمله .

ولتحقيــق ذلــك تبنــى المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي برنامــج رابــح ( رخصــة المعرفــة بــال حــدود ) والتــي تهــدف 

الــدورات التدريبيــة التــي  لتمكيــن منتجــي المعرفــة مــن نشــر واســتثمار المعرفــة عبــر مســتويات متعــددة مــن 

تساعدهم على إتمام عمليات التمكين، وتهدف هذه الرخصة إلى :

١- نشر ثقافة الموارد التعليمية المفتوحة.

٢- تأهيل أساتذة الجامعة والمعلمين ومنسوبي التعليم لتوظيف الموارد التعليمية المفتوحة في العملية التعليمية.

٣- التدريب على عدد من التطبيقات واألدوات التي تساهم في نشر واستثمار الموارد التعليمية المفتوحة.

٤- تمكن المعلمين ومنتجي المعرفة من استخدام أنظمة الموارد التعليمية المفتوحة.

٥- تصميم وتطوير المصادر التعليمية باختالف أنواعها.

تتكون رخصة "رابح" من ثالث مستويات يتدرج فيها العضو عبر حضوره وتفاعله في دورات تطويرية وفق اآلتي: 

مستويات رخصة
رابح

عضو شمس

أخصائي شمس

خبير شمس



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

https://shms.sa/authoring/28681-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88
https://shms.sa/authoring/20425-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B6
https://shms.sa/authoring/28586-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D8%AE


الحقيبة التدريبية األلولى

خطوات معلم المستقبل في الموارد التعليمية المفتوحة

الموضوعات:
١- الموارد التعليمية المفتوحة التعريف واألهمية
٢- واجهة منصة شمس وإدارة الملف الشخصي

٣-رخص المشاع اإلبداعي
٤- البحث عن الموارد التعليمية بمنصة شمس

٥- الموارد التعليمية - أفضل الممارسات 
٦- توصيف البيانات بمنصة شمس

٧- رفع وأنشاء الموارد التعليمية

مهام البرنامج:
١- رفع ما ال يقل عن ١٠ موارد تعليمية 

مع توصيفها توصيفًا جيدًا
٢- إنشاء ما ال يقل عن ١٥ موردًا تعليميًا 

مع توصيفها توصيفًا جيداً

شروط اإللتحاق بالبرنامج:
١- أن يكون المتدرب على إلمام بأساسيات استخدام الحاسب

وخاصة نظام التشغيل ومعالجة النصوص
٢- أن يكون المتدرب على إلمام بالمهارات األساسية للتعامل 

مع الشبكة العالمية للمعلومات 
٣- أن يكون عضوًا بمنصة الموارد السعودية ”شمس“

المستهدفون من البرنامج:
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعات والمؤسسات التدريبية

ومعلمي ومعلمات التعليم العام

مدة البرنامج:
٢٠ ساعة تدريبية

يومي تدريب
٨ جلسات تدريبية



الحقيبة التدريبية الثانية

خطوات معلم المستقبل في الموارد التعليمية المفتوحة

الموضوعات:
١- نظم وتنظيم الموارد التعليمية بالمنصة
٢- أدوات ومعايير تقييم الموارد التعليمية

٣- تطبيق عملي على تقييم الموارد التعليمية
٤- إنشاء الدروس والوحدات التعليمية 

٥- تعديل ومزج الموارد التعليمية
٦- نظم إدارة التعلم ومنصة شمس

٧- توجيهات الستخدام الموارد التعليمية
٨- منصة شمس ... االستخدام والتطوير

مهام البرنامج:
١- تقييم ما ال يقل عن ١٠ موارد تعليمية 

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

٤- إنشاء وحدة دراسية مع مهام وخطوات متعددة
٥- إنشاء ما ال يقل عن ١٠ موارد تعليمية مع

 توصيفها توصيفًا جيدًا

شروط اإللتحاق بالبرنامج:
١- أن يكون المتدرب قد أتم الحقيبة رقم  ”١“ 

(٢٠ ساعة تدريبية) من الدورة التدريبية لعضو شمس
٢- رفع ما ال يقل عن ١٠ موارد تعليمية 

مع توصيفها توصيفًا جيدًا
٣- إنشاء ما ال يقل عن ١٥ موردًا تعليميًا 

مع توصيفها توصيفًا جيدًا

المستهدفون من البرنامج:
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعات والمؤسسات التدريبية

ومعلمي ومعلمات التعليم العام

مدة البرنامج:
٢٠ ساعة تدريبية

يومي تدريب
٨ جلسات تدريبية



الحقيبة التدريبية الثالثة

تصميم وإنشاء الوسائط التعليمية المتعددة

الموضوعات:
١- مقدمة في الوسائط المتعددة

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

٤- أهم مواقع الصور والمقاطع المرئية – ملكية عامة
٥- إلتقاط الصور الثابتة والمقاطع المرئية التعليمية

٦- إنشاء التصاميم المعلوماتية الثابتة
(Canva) ٧- باستخدام أداة

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

١٠- تسجيل األصوات باحترافية وتحرير الملفات الصوتية
(Audacity) ١١- باستخدام الموقع

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

(Avidemux) ١٤- تحرير المقاطع المرئية باستخدام برنامج
١٥- أنشئ كتابك الرقمي

١٦- مستجدات نظام شمس

مهام البرنامج:
١- تصميم معلوماتي ثابت ونشره على منصة شمس.
٢- تصميم معلوماتي متحرك لمدة ال تقل عن 30 ثانية

 ونشره على منصة شمس.
٣- ترجمة مقطع مرئي ال يقل عن 30 ثانية ونشره على

 منصة شمس" يتم التأكد من حقوق المقطع المرئي قبل نشره ".
٤- تصميم كتاب رقمي يتضمن مجموعة من الصور والمقاطع

 المرئية والتصاميم المعلوماتية

شروط اإللتحاق بالبرنامج:
١- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم "1" (20 ساعة تدريبية) 

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

 من الدورة التدريبية لعضو معتمد. 

المستهدفون من البرنامج:
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعات والمؤسسات التدريبية

ومعلمي ومعلمات التعليم العام

مدة البرنامج:
٣٠ ساعة تدريبية

٣  أيام تدريب
١١ جلسة تدريبية



الموضوعات:
١- مقدمة حول مؤلف شمس وأدوات شمس

٢- إعدادات األدوات والنشر 
٣- إنشاء أسئلة اإلختيار من متعدد

٤- إنشاء أسئلة المقاطع المرئية التفاعلية
٥- إنشاء أسئلة السحب واإلفالت 

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

٨- إنشاء أسئلة بإستخدام ( البطاقات التعليمية - بطاقة
الحوار - الصور ذات النقاط الساخنة )

٩- إنشاء أسئلة بإستخدام ( األعمدة - األكورديون - التحدث
بالكلمات -الجدول الزمني -العرض التقدمي للدورة التدريبية)

١٠- إنشاء أسئلة بإستخدام ( سحب الكلمات - مجاورة الصور
 - مجموعة اإلختيارات المفردة - مسجبل الصوت )

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

١٢- إنشاء أسئلة بإستخدام ( تخمين اإلجابة - تغذية مستخدم
twitter - اإلختيار ” مجموعة أسئلة “ )

١٣- أدوات التعامل مع الوسائط المتعددة
أدوات األلعاب التعليمية ( الذاكرة –قياس الشخصية  14- -١٤

 – مسابقات الحساب )
١٥- أدوات إنشاء الوثائق واالستفتاءات واالختبارات

١٦- أدوات التأليف والنشر في منصة شمس

مهام البرنامج:
١- نشر مقرر دراسي باستخدام أداة عروض المقررات الدراسية 

٢- نشر اختبار من مجموعة من األسئلة المتنوعة باستخدام
Quiz (Question Set) أداة 

٣- نشر ما ال يقل عن خمس عناصر من األدوات التفاعلية المتنوعة

شروط اإللتحاق بالبرنامج:
١- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم "١" ( ٢٠ ساعة تدريبية )

 من الدورة التدريبية لعضو شمس
٢- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٢" ( ٢٠ ساعة تدريبية ) 

من الدورة التدريبية لعضو معتمد

المستهدفون من البرنامج:
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعات والمؤسسات

 التدريبية، ومعلمي ومعلمات التعليم العام.

مدة البرنامج:
٣٠ ساعة تدريبية

٣  أيام تدريب
١٢ جلسة تدريبية

الحقيبة التدريبية الرابعة

حقيبة مؤلف شمس



الحقيبة التدريبية الخامسة

تصميم المقررات الرقمية

الموضوعات:
١- مقدمة في المقررات الدراسية الرقمية.

٢- معايير جودة التعليم اإللكترونى لتصميم
 المقررات اإللكترونية.

٣- معايير كوالتي ماترز ( Quality Matters ) ( معايير
التعليم العالي - معايير التعليم العام - معايير التعليم

المستمر والتدريب - معايير النشر التربوي )
٤- استعراض أهم معايير تحزيم المقررات الدراسية

( Tincan – Scorm - IMS ) الرقمية 
٥- المقارنة بين معايير تحزيم المقررات الدراسية

٦- استعراض أهم النظم والبرمجيات إلنتاج ونشر
 المقررات الرقمية

٧- استخدام مجموعة من النظم والبرمجيات إلنتاج
 ونشر المقررات الرقمية

مهام البرنامج:
١- تصميم وحدة دراسية رقمية.

٢-  نشر الوحدة بشبكة الموارد السعودية "شمس"
 

شروط اإللتحاق بالبرنامج:
١- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم "١" ( ٢٠ ساعة تدريبية ) 

من الدورة التدريبية لعضو شمس
٢- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٢" ( ٢٠ ساعة تدريبية )

 من الدورة التدريبية لعضو معتمد.
٣- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٣" ( ٣٠ ساعة تدريبية ) 

من الدورة التدريبية ألخصائي شمس.
٤- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٤" ( ٣٠ ساعة تدريبية ) 

من الدورة التدريبية ألخصائي معتمد.

المستهدفون من البرنامج:
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعات والمؤسسات التدريبية

ومعلمي ومعلمات التعليم العام

مدة البرنامج:
٦٠ ساعة تدريبية

٣٠ ساعة تدريب مباشر 
٣٠ ساعة أداء مهام 



الموضوعات:
١- مقدمة في تقنيات التعليم.

٢- نظريات التعلم وتقنيات التعليم ( التعلم اإلرشادي – 
تعلم المفهوم – تعلم حل المشكالت – تعلم الترابط 

اللغوي ... إلخ)
٣- استعراض ألهم التجهيزات والتقنيات الحديثة المستخدمة 

في مجال التعلم اإللكتروني.
٤- المعرفة والمهارات التقنية للطالب والمعلمين والمديرين 

( ISTE معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في محال التعليم )
٥- نماذج لخطط دروس لتوظيف التقنية في التعليم.

٦- تصميم نماذج يتم فيها توظيف التقنية في التعليم. 

مهام البرنامج:
١- تصميم 3 نماذج لخطط تدريسية يتم فيها توظيف

 التقنية في التعليم.
٢- تصميم مقطع مرئي يشرح أداة من أداوات التعليم

 اإللكتروني وكيفية توظيفها في التعليم.
٣- نشر النماذج والمقاطع بشبكة الموارد السعودية"شمس".

شروط اإللتحاق بالبرنامج:
١- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم "١" ( ٢٠ ساعة تدريبية )

 من الدورة التدريبية لعضو شمس.
٢- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٢" ( ٢٠ ساعة تدريبية ) 

من الدورة التدريبية لعضو معتمد.
٣- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٣" ( ٣٠ ساعة تدريبية )

 من الدورة التدريبية ألخصائي شمس.
٤- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٤" ( ٣٠ ساعة تدريبية ) 

من الدورة التدريبية ألخصائي معتمد.
٥- أن يكون قد أتم الحقيبة رقم"٥" ( ٦٠ ساعة تدريبية )

 من الدورة التدريبية ألخصائي معتمد.

المستهدفون من البرنامج:
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعات والمؤسسات

 التدريبية، ومعلمي ومعلمات التعليم العام.

مدة البرنامج:
٦٠ ساعة تدريبية

٣٠ ساعة تدريب مباشر 
٣٠ ساعة أداء مهام 

الحقيبة التدريبية السادسة

توظيف تقنيات التعليم في التعليم



األسئلة الشائعة 

- الحظت عند زيارتي لشبكة الموارد السعودية"شمس" ان عدد الموارد يصل إلى نصف مليون مورد تعليمي ، فمن 

أنتج هذه المعرفة؟

شبكة الموارد السعودية انطلقت كمرحلة تجريبية عام 2017م ، وفي عام 2018 انطلق بشكل رسمي وخالل هذه المراحل 

شاركت منظمات عالمية تدعم المحتوى التعليمي المفتوح بأكثر من 10000 مورد تعليمي تم نشرة على شبكة 

الوطن"شمس"، كما ساهمت عدد من الجامعات السعودية وإدارات التعليم والمؤسسات الوطنية ومنسوبيها بعدد كبير  من 

الموارد وصل ألكثر من 300000 مورد تعليمي، ويمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة قائمة هذه المؤسسات التي شاركت في 

shms.sa/oer/providers  إتاحة المحتوى التعليمي المفتوح للجميع

- 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 اإليضاح بأن النشر على الشبكة تتم فيه مراجعة 

الموارد المؤلفة قبل النشر للتأكد من موافقتها للمعايير األساسية للنشر  ، كما يعمل السفراء على المراجعة بعد النشر واإلبالغ 

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 األفراد على نشر المعرفة والمحتوى 

التعليمي المفتوح فقد وضعنا معايير عامة لقبول المورد  على الشبكة يوضحها الجدول اآلتي:

shms.sa/oer/providers




األسئلة الشائعة 

- ماذا سوف أستفيد كمنتج للمعرفة من هذا البرنامج؟
الفائدة هي نشر المعرفة المفتوحة للجميع فبدًال من أن تكون معرفتنا التي نملكها حبيسة األدراج وأجهزتنا الخاصة فهي 

منشورة للجميع وفق رخص حقوق المشاع اإلبداعي 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 ال 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 اإللكتروني إلعداد 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 

واستغالال للطاقات:

- الجدّية واالنضباط والشعور العميق باالنتماء الوطني. 

- حرصه على نشر ثقافة المعرفة والعلم للجميع وتزكية العلم ونشره واعتباره صدقة جارية.

- امتالك المعرفة العالية في التخصص.

- القدرة العالية على صياغة المعرفة وتقديمها بسالسة.

- االنتاج المعرفي الغزير سواء عن طريق عروض مرئية ومعلوماتية أو وثائق وأوراق علمية أو تصاميم رسومية تعليمية.

- المشاركة دائما بما لديه من إنتاج مع زمالئه وطالبه وفرحه عند وصول معرفته لآلخرين.

- التواضع واألخالق الرفيعة مع الرغبة الدائمة في تعلم كل جديد والحرص على تعلم المزيد.

- يقدم المقترحات واألفكار البناءة التي تؤدي لتيسير وصول المعرفة لآلخرين. 

- المبادرة والفاعلية والقدرة على االبتكار وعرض األفكار بطرق خّالقة.

- روح الحماس وحبهم لتعدي نفعهم ونشر معرفتهم للغير.



األسئلة الشائعة 

- أعجبني نظام مؤلف شمس إلنتاج وتصميم األنشطة التفاعلية الرقمية حيث يفيدني في استخدام استراتيجيات 

التعلم النشط مع طالبي ، هل أستطيع التواصل مع السفراء للحصول على حساب في هذا النظام وتصميم 

األنشطة دون الحاجة للحقائب األخرى؟
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 اإلبداعــي وال يوجــد عــدد محددلمنتجــي المعرفــة 
أو إلنتاجهــم لــذا فــإن اإلشــادة 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 األول : عضو شمس
خطوات معلم المستقبل في الموارد التعليمية المفتوحة

المستوى الثاني : عضو معتمد
القيادة في الموارد التعليمية المفتوحة

لقاءات تدريبية:
١- التعرف على الواجهة الرئيسية

٢- طريقة إدارة الحساب الشخصي

٣- المشاع اإلبداعي

٤- أدوات البحث في منصة شمس

٥- رفع الموارد التعليمية بمنصة شمس

٦-مؤلف الموارد المفتوحة

لقاءات تدريبية:
١- أداة إنشاء الدروس للتعليم العام في منصة شمس

٢- أداة إنشاء الوحدات للتعليم العالي في منصة شمس

٣- استخدام أداة تقييم العناصر

٤- إعادة مزج المورد

٥- البحث عن المجموعات واالنضمام إليها

٦- إنشاء المجموعات في منصة شمس

٧- تغيير معلومات المجموعة والتحكم بإعداداتها

٨- إنشاء المناقشات والمشاركة في المجموعات

٩- إنشاء مجلدات فرعية ومشاركة المصادر التعليمية في المجموعات

١٠- تقييم الخمس نجوم

١١- نظم الموارد التعليمية بمنصة شمس

١٢- مركز المساعدة في منصة شمس

https://shms.sa/authoring/28681-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88/view
https://shms.sa/authoring/20425-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B6/view
https://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A/view
https://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-2/view
https://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/view
https://shms.sa/courses/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9/view
https://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/view
https://shms.sa/courses/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-2/view
https://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/view
https://shms.sa/courses/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/view
https://shms.sa/courses/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%85/view
https://shms.sa/courses/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view
https://shms.sa/courses/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3/view


األسئلة الشائعة 

المستوى الثالث : أخصائي شمس
تصميم وإنشاء الوسائط التعليمية المتعددة

لقاءات تدريبية:
١- مقدمة في الوسائط المتعددة

٢- التعامل مع الصور والرسوم والمقاطع المرئية 

"أنواعها وأحجامها" وتقليل حجمها

٣- أهم مواقع الصور والمقاطع المرئية – ملكية عامة

٤- التقاط الصور الثابتة والمقاطع المرئية التعليمية

٥- إنشاء التصاميم المعلوماتية الثابتة

٦- إنشاء التصاميم المعلوماتية المتحركة - الجزء األول

٧- إنشاء التصاميم المعلوماتية المتحركة - الجزء الثاني

٨- تسجيل األصوات باحترافية وتحرير الملفات الصوتية

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

Avidemux ١٠- تحرير المقاطع المرئية باستخدام برنامج

١١- أنشئ كتابك الرقمي

المستوى الرابع : أخصائي معتمد
تصميم وإنشاء األنشطة التفاعلية الرقمية "نظام مؤلف شمس"

لقاءات تدريبية:
١- مقدمة حول مؤلف شمس وأدوات التأليف والبناء

٢- أداة ملء الفراغ
٣- أداة مجاورة الصور
٤- أداة لعبة الذاكرة
٥- أداة عارض الصور

٦- أداة طي المعلومات
٧- أداة صح وخطأ

٨- أداة سحب الكلمات
٩- أداة دامج الصور

١٠- أداة تنظيم الملصقات
١١- أداة ترتيب الصور

١٢- أداة تخمين االجابة
١٣- أداة بطاقات الحوار

١٤- أداة الملخص
١٥- أداة المقال

١٦- أداة الصور ذات النقاط الساخنة
iframe ١٧- أداة الدمج

١٨- أداة التوثيق
١٩- أداة البطاقات التعليمية

٢٠- أداة االستبيان
٢١- أداة االختيارات المفردة

٢٢- أداة اكتشاف النقطة الساخنة
٢٣- أداة اقتران الصور

٢٤- أداة اختيار من متعدد
٢٥- أداة اختبار الشخصية
٢٦- أداة اختبار الحساب

٢٧- أداة أسئلة تمييز الكلمات

https://shms.sa/authoring/28586-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D8%AE/view
https://shms.sa/authoring/98194-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D8%AE/view
http://shms.sa/courses/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%A7/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-piktochart/view
http://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-powtoon-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/view
http://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-powtoon-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A/view
http://shms.sa/courses/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-audacity/view
http://shms.sa/courses/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-youtube/view
http://shms.sa/courses/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-avidemux/view
http://shms.sa/courses/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/view
http://shms.sa/courses/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/view
https://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D8%AD-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A3
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-iframe/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8/view
http://shms.sa/courses/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA/view


األسئلة الشائعة 

-أريد المعرفة أكثر عن حقوق المشاع اإلبداعي ، فكيف لي الحصول عليها؟
ممكــن الرجــوع إلــى الحقيبــة األولــى 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 خــالل 

شبكة الموارد السعودية.

قانون حقوق التأليف والنشرماهي منظمة المشاع اإلبداعي؟

البنية التركيبية لرخص المشاع اإلبداعي

المشاع اإلبداعي للتربويين

استخدام رخص المشاع اإلبداعي واألعمال
المرخصة برخص المشاع اإلبداعي

المشاع اإلبداعي ألمناء المكتبات

https://shms.sa/authoring/102429-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A/view
https://shms.sa/authoring/106007-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1/view
https://shms.sa/authoring/110928-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A/view
https://shms.sa/authoring/113150-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5-/view
https://shms.sa/authoring/114977-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86/view
https://shms.sa/authoring/115710-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA/view


قائمة متطوعي سفراء شمس 
في التعليم العام



 

 

 

 

 

 

 

 الذويخ صالح نوره. أ

 أخصائي معتمد

 الشرقية بالمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 آلي / مكتب تعليم الجبيل حاسب معلمة

في للمعلمين االستشاري المجلس عضو 

 .للتعليم وزارة

الخبير مايكروسوفت ومعلم مدرب. 
ودولية محلية تجمعيا عضو. 

 تواصل معي

n_thw@hotmail.com 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143673 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 العرفي ثابت اسماء

 أخصائي معتمد

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 وارشاد توجيه مشرفة

للتميز التعليم جائزة في معتمد محكم. 

في الوطن مستوى على الثاني المركز على حائزة 

 .التعليم جائزة

الصحف من عدد في كاتبة. 

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145149 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://shms.sa/my/143673
https://shms.sa/my/145149
https://t.me/joinchat/CALvMBYkzHW_abyv1UOuHg


 

 

 

 

 

 

 

 الصبر عطية مهاأ. 

 أخصائي معتمد

 الباطن حفر بمحافظة ليمالتع إدارة

 إنجليزية لغة معلمة

سنوات عشر خبرة انجليزية لغة معلم. 

 تواصل معي

Tear222_7@yahoo.com telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/148158 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 عسيري غله

 شمس أخصائي

 صبيا بمحافظة التعليم إدارة

 مدرسية / مكتب تعليم الدرب صحة مشرفة

سنوات ست خبرة ويةترب مشرفة. 

ايزالمتم للتعليم صبيا منصة في متعاونة مدربة. 

المدددددربين جمعيددددة في عضدددددددو معتمددددد مدددددرب 

 .السعوديين

متتاليين لعامين الصيفي للتدريب وزارية مدربة. 

واالجتماعية النفسدددددية األزمات جمعية في عضدددددو 
 بجازان

 تواصل معي

coco1438coco@gmail.com whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/148241 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://t.me/joinchat/AAAAAFCyUkXU5jMesKWTgQ
https://chat.whatsapp.com/ENJppO1qIYr9y6E2hSx9oE
https://shms.sa/my/148158
https://chat.whatsapp.com/KlP1ppRwoL06qQ8W8sQzTF
https://shms.sa/my/148241


 

 

 

 

 

 

 

 الشيخي صالح اسحاق نجاةأ. 

 أخصائي معتمد

 عسير بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 شيطإنجليزية / مكتب تعليم خميس م لغة معلمة

انجليزية لغة بكالوريوس على حاصلة. 

للتدريب العامة المؤسدددددددسدددددددة من معتمد مدرب 

 .والمهني التقني

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

 تواصل معي

telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143710 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 الخالدي الغبين حمود البندريأ. 

 أخصائي معتمد

 القريات بمحافظة التعليم ارةإد

 فيزياء معلمة

الرقمي التحول خبراء مجتمع مشرفة  

إكسفورد أكاديمية من معتمدة مدربة 

اإلبداعي للتعليم خبير مايكروسوفت مدرب. 

اإللكتروني التعليم في التميز جائزة على حاصدددددلة 

 في الرقمي التحول ثقدددافدددة نشدددددددر في مهتمدددة
 ليمالتع

 تواصل معي

telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145052 

 ويات التالية:أدرب المست

 مختصر السيرة الذاتية

https://t.me/joinchat/HrBNDUtHR2Oe3jR99CANFQ
https://chat.whatsapp.com/G9IgxEBdk606bPXPn0W7V4
https://shms.sa/my/143710
https://t.me/joinchat/AF0BEBPP3qFRT7o90TiCcQ
https://chat.whatsapp.com/FoOSDFjDEJf4J4VdC9ptJt
https://shms.sa/my/145052


 

 

 

 

 

 

 

 المطيري صالح فهد أشواقأ. 

 أخصائي معتمد

 الشرقية بالمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 كيمياء / مكتب تعليم النعيرية معلمة

انفوجرافيك مصممة. 

معلم ومدرب مايكروسوفت الخبير 

تبرمج السعودية سفيرة. 

التقنية مجال في دورات قدمت. 

على للتدريب تطوعية مبادرات في شدداركت 
 .البرمجة

 تواصل معي

ashwaqmm92@gmail.com telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/147839 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 العماري سعد ناصر منيرةأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 حياتية / مكتب الشمال ومهارات اجتماعيات معلمة

األن حتى 2013 العام التعليم في خبرة. 

أكسددددددددفددورد أكدددداديددمدديددددة مددن مددعددتددمدددددة مدددددربددددة /

 .مايكروسوفت

التعليم وزارة في اإلعالمي فالمل في عضو. 

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

 تواصل معي

munira.alammari@gmail.com 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143668 

 ت التالية:أدرب المستويا

 مختصر السيرة الذاتية

telegram whatsapp 

https://t.me/Training_Courses_SA
https://chat.whatsapp.com/ExcNgO17cn8BPAd7Bv2Bnx
https://shms.sa/my/147839
https://shms.sa/my/143668
https://t.me/joinchat/AF0BEBPP3qFRT7o90TiCcQ
https://chat.whatsapp.com/GPv4FeVCGcVAxHx3CuTCEG


 

 

 

 

 

 

 

 ارثيالح محمد ندىأ. 

 أخصائي معتمد

 عنيزة بمحافظة التعليم إدارة

 تدريب / تعليم عنيزة مشرفة

المهني، التطوير برامج: من كل في معتمدة مدربة 

 الحوار أكاديمية التعليمية، للخدمات تطوير شدددددددركة

 لقسم التقنية رائدات مشروع الوطني، الحوار لمركز

 مشدددددددروع التفكير، لتعليم ديبونو مركز التدددددريددددب،

 للمعلمة الوظيفية الجدارات مشروع النشط، لتعلما

 اإلبداعي للتعلم مايكروسدددوفت شدددركة المسدددتجدة،

(MIE)، إنترنت المايكروبت، نادي السدديبراني، األمن 
 (.IOT) األشياء

 تواصل معي

nona.nana@gmail.com 

 صفحتي على شمس:

y/143713https://shms.sa/m 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 ودعان أحمد انعامأ. 

 أخصائي معتمد

 العال بمحافظة التعليم إدارة

 رياضيات / إدارة تعليم العال و علوم معلمة

الخبير مايكروسوفت ومدرب معلم. 

والحسدددددددددداب التقنيدددة في معتمدددد مددددرب 
 .الذهني

 تواصل معي

e_wadaan@hotmail.com whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143681 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://shms.sa/my/143713
https://chat.whatsapp.com/KFq91Pbe9PzCyG54FfEaJY
https://shms.sa/my/143681
https://t.me/joinchat/CC5PThddzMsvRKT3I28efQ


 

 

 

 

 

 

 

 الجهني سليم سالم لطيفهأ. 

 أخصائي معتمد

 ينبع بمحافظة التعليم إدارة

 انجليزية / مكتب تعليم ينبع البحر لغة معلمة

النشط. التعلم منسقة- الدورات من للعديد معتمد مدرب 

ديرم من معتمدة االنجليزية للغة تدريبية لحقيبة مصددددددممة 

 .المنطقة تعليم

 مدرب – ومحلية ودولية عالمية مسدددددابقات بعدة مشدددددار 

 معتمد.

 بددالعمليددة ودمجهددا اإللكترونيددة لعدداباأل لبعض مصددددددممدد 
 .التعليمية

 تواصل معي

teach-latifh@outlook.sa 

 صفحتي على شمس:

hms.sa/my/143321https://s 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 هيشه بن عبدالعزيز مرامأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 آلي / مكتب جنوب الرياض حاسب معلمة

معتمد مدربToT 

بعد عن معتمد مدرب. 

الخبير مايكروسوفت ومعلم مدرب. 

تبرمج السعودية رةسفي. 

الرقمي العطاء عضوية. 

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143659 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram m.alheeshah@gmail.com 

https://shms.sa/my/143321
https://chat.whatsapp.com/BCxWTwRo5SF5SpqaojpLFo
https://shms.sa/my/143659
https://t.me/ahlashams


 

 

 

 

 

 

 

telegram 

 سالم علي محمد فاطمةأ. 

 أخصائي معتمد

 جازان بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 لمدارسا تطوير بوحدة تربوية مشرفة

للتميز التعليم جددائزة الثدداني المركز على حدداصدددددددلددة 

 .السابعة الدورة

اإللكتروني التعلم جائزة األول المركز على حاصلة. 

الخبير مايكروسوفت ومعلم مدرب. 

للتميز التعليم بجائزة معتمد محكم. 
أبوظبي في التعليم سفيرة. 

 تواصل معي

zxc22267ffff@gmail.com 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/147038 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 الزهراني عيد علي فاطمهأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 بالطائف شمس ممثلة/  مدرسية تجهيزات مشرفة

الطائف جامعة في عام لمدة آلي اسبح معلمة. 

سنوات 3 لمدة الثانوية للمرحلة آلي حاسب معلمة. 

سنوات 10 لمدة آلي حاسب مشرفة. 

سنوات 3 لمدة مدرسية تجهيزات مشرفة. 

مدددربددة و المطورة الحدداسددددددددب لمندداهج محوريددة مدددربددة 
 الوطني الحوار لمركز معتمدة

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145386 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://t.me/joinchat/AAAAAFa5pIGNvuoag7hXdQ
https://shms.sa/my/147038
https://chat.whatsapp.com/Dm9CvakjtxCBX2TBSQwTq9
https://shms.sa/my/145386


 

 

 

 

 

 

 

 

elham0504342328@gmail.com 

 الغامدي علي الهامأ. 

 أخصائي معتمد

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 تعلم / مكتب تعليم الشمال مصادر أمينة

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145138 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp telegram 

 عامر آل صمان ناصر فاطمةأ. 

 أخصائي معتمد

 عسير بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 فيزياء لمةمع

عاما   22 التعليم في خبرة فيزياء وتربية، علوم بكالوريوس. 

ومايكروسوفت وتطوير بيرسون شركة من محترف مدرب. 

إرشدداد ومنسددقة التعليم بوزارة اإلعالمي الملف في عضددو 

 .أكاديمي

على والتددددريدددب الرقمي التحول ثقدددافدددة بنشددددددر مهتمدددة 
 .التطبيقات

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143706 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp fna3031@gmail.com 

https://shms.sa/my/145138
https://chat.whatsapp.com/FAYhz4pC7Iy3PyIaEDhJdU
https://t.me/elhamalghamdi1
https://shms.sa/my/143706
https://chat.whatsapp.com/JcemIiCFEvm8OJQVJ0wkMy


 

 

 

 

 

 

 

 الظفيري عشوي مريمأ. 

 أخصائي معتمد

 الباطن حفر بمحافظة التعليم إدارة

 اجتماعية دراسات معلمة

التدريس تقنيات في متقدم دبلوم على حاصدددددددلة 

 .الحديثة

اإللكتروني التعلم في التميز جائزة على حاصلة.  

للتدريب ألكاديميةا: من كل من معتمد دولية مدربة 

 اداالتح بوسددددتون، جامعة كامبريدج، كلية والتطوير،

 .للتدريب الدولي
المهنية. والمجتمعات النشط للتعلم منسقة 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145213 

 أدرب المستويات التالية:

 ذاتيةمختصر السيرة ال

whatsapp 

 فلمبان الياس حسن ندى. د

 خصائي معتمدأ

 المكرمة مكة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 انجليزية / مكتب غرب مكة لغة مشرفة

من االنجليزيدة اللغة مناهج تخصددددددص في الدكتوراه درجة 

 .القرى أم جامعة

على واإلشدددددراف اإلنجليزية اللغة تدريس عاما  في 30 خبرة 

 .تدريسها

بويالتر لمشرفا فئة التعليم في التميز جائزة على حاصلة. 

االلكتروني مرحلددة التعليم في التميز جددائزة على حدداصددددددلددة 

 .المثابرون
مكة تعليم إلدارة الصيفي التدريب في شمس مدربة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143716 

 أدرب المستويات التالية:

 الذاتية مختصر السيرة

nflmban@yahoo.com 

https://shms.sa/my/145213
https://chat.whatsapp.com/I0x5Hia6OIh0cdJTniKKPf
https://shms.sa/my/143716


 

 

 

 

 

 

 

 رعد حسين علي يسرهأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 التعليم تقنيات/  تربوية مشرفة

اآللي الحاسب في عالي دبلوم 

تعليم ةجائز في الثاني المركز على حاصدددددددلة 

 فئة )المنسق المتميز(. المتميز لألداء الطائف

المميز المصمم وسام على حاصلة. 

الخبير مايكروسوفت معلم 
إلكتروني تعليم مدربة 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143347 

 أدرب المستويات التالية:

 يرة الذاتيةمختصر الس

whatsapp 

 رعد علي سلوهأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 فيزياء / مكتب تربة معلمة

ضمن هدددددددد1440صيف  دورات في شمس مدربة 

 .  المهني للتطوير الوطني المركز دورات

للتدددريددب التميز جدددارات مركز من معتمدددة مدددربددة 

 .التربوي واإلشراف

بإدارة العلوم قسددددم من التميز درع على حاصددددلة 

 .تربة تعليم
المبدع مايكروسوفت معلم. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145122 

 يات التالية:أدرب المستو

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

https://shms.sa/my/143347
https://chat.whatsapp.com/JV8UAStPD8KDqGTF7RyuEz
https://shms.sa/my/145122
https://chat.whatsapp.com/G9wLmfYuLT29an9Ls8xDij


 

 

 

 

 

 

 

 العتيبي محسن عواطفأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 ات / مكتب تعليم البديعةرياضي معلمة

مصادر مسؤولة. 

دريبالت مسؤولة. 

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

 تواصل معي

alhela2008@windowslive.com telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145091 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 حكمي عيشهأ. 

 أخصائي معتمد

 جازان بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 والحرث المسارحة تعليم مكتب/  التعلم مصادر أمينة

عربية لغة بكالوريوس. 

التعلم مصادر دبلوم. 

معتمدة مدربة. 

تبرمج السعودية سفيرة 
بالتعليم ودمجها بالتقنية اهتمام. 

 تواصل معي

alwafaasadeq227@gmail.com telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

/148024myhttps://shms.sa/ 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://t.me/joinchat/AAAAAFHV4EdsR4aQPiXcAA
https://chat.whatsapp.com/IyRDIdroS7tGa9Q0oxjlwm
https://shms.sa/my/145091
https://t.me/joinchat/AAAAAEYiz9HqvDyyik9Kpw
https://chat.whatsapp.com/GC7LfqLPwrs8scEPCSQXqT


 

 

 

 

 

 

 

 الشهري غيثةأ. 

 أخصائي معتمد

 عسير محايل بمحافظة التعليم إدارة

 عربية / مكتب المجاردة لغة معلمة

تدريس وطرق هجمنا ماجسدتير على حاصدلة 

 (.1439 خالد الملك جامعة) عامة

الشدددددكر شدددددهادات من العديد على حاصدددددلة 

 .التدريبية والدورات
عاما 27 خبرتي معتمدة مدربة. 

 تواصل معي

telegram 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/146197 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 الحربي اللقماني بركة عائشةأ. 

 أخصائي معتمد

 المكرمة مكة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 رياضيات / مكتب شمال مكة معلمة

موهوبات معلمة. 

المبدع مايكروسوفت معلم. 

معتمدة مدربة. 

روبوت مدربة. 

والدددددروس الدددددورات مددن الددعددددديددددد قدددددمددددت 
 .التعليم في والمبادرات النموذجية

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143719 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

https://t.me/joinchat/AAAAAEX5OAtaih5uu-57qA
https://shms.sa/my/146197
https://shms.sa/my/143719
https://chat.whatsapp.com/HN22k0Eor2A1CqLHnhNAOr


 

 

 

 

 

 

 

 عطيف محمد يحيى مريمأ. 

 أخصائي معتمد

 جازان بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 تعلم / مكتب أحد المسارحة مصادر أمينه / معلمه

آلي حاسب ودبلوم بكالوريوس  

مهني ماجستير تعلم مصادر دبلوم. 

معلم مايكروسوفت الخبير -جليزية اإلن اللغة في دبلوم 

التميز جائزة على حاصلة محترف مدرب. 

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/150005 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

 العرفي ابراهيم حنانأ. 

 أخصائي معتمد

 ينبع بمحافظة التعليم إدارة

 عربية / مكتب ينبع البحر لغة معلمة

عربية لغة بكالوريوس. 

اإلبتدائي التعليم مناهج جستيرما. 
سنوات ٨ من أكثر خبرة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143256 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

Salmannoo985@gmail.com 

https://shms.sa/my/150005
https://chat.whatsapp.com/Jo7utKCwDS0GvuM8mAZuNi
https://shms.sa/my/143256


 

 

 

 

 

 

 

 الرشيدي حصهأ. 

 تمدأخصائي مع

 عنيزة بمحافظة التعليم إدارة

 فيزياء معلمة

التعليم في مايكروسدددددددوفت المعتمد مدرب 

 اإلبداعي

2019-201٨ لعام الخبير مايكروسوفت معلم 
للبرمجة السعودية سفراء. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145240 

 مستويات التالية:أدرب ال

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

 زيد يحيى علي كاملةأ. 

 أخصائي معتمد

 صبيا بمحافظة التعليم إدارة

 أسرية / مكتب تعليم صبيا تربية معلمة

تسنوا 9 خبرة منزلي اقتصاد تخصص. 

تبرمج السعودية سفيرة. 

إلعداد العربية المؤسسة جمعية في عضو 

 .المهارات تنمية و القادة

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145231 

 المستويات التالية:أدرب 

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

https://shms.sa/my/145240
https://chat.whatsapp.com/H0qmunqOdsN7wCMqMUj2KM
https://shms.sa/my/145231
https://chat.whatsapp.com/JlAHeVJ7JAh8csCBBd6YxC


 

 

 

 

 

 

 

 العنزي هادي جواهرأ. 

 أخصائي معتمد

 الباطن حفر بمحافظة التعليم إدارة

 رياضيات معلمه

الدمام جامعة من رياضيات بكالوريوس. 

يونتي وألعاب األندرويد برمجة في دورات. 

الرياضيات في وتطبيقاتها الجيوجبرا في دورات. 

والموشدددددددن االنفوجرافيك التصدددددددميم في دورات 
 .التفاعلي التعليمي الفيديو وانشاء جرافيك

 تواصل معي

gpgp9990@gmail.com 

 صفحتي على شمس:

/my/145215https://shms.sa 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

 الثبيتي عبدالمعين جوهرةأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 الطائف رياضيات / مكتب تعليم شرق معلمة

100اداء على حدداصدددددددلددة ريدداضددددددديددات معلمددة٪ 

 .النشط التعلم وبطاقة

تعلم مصادر أمينة. 

برمجة ساعة سفيرة. 

معلم مايكروسوفت المبدع 

 تواصل معي

Al-jw@hotmail.com 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/147882 

 الية:أدرب المستويات الت

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

https://shms.sa/my/145215
https://chat.whatsapp.com/FbsqSTUfr4JAMkgvHuQbvm
https://shms.sa/my/147882
https://chat.whatsapp.com/HIAbZJYVj76IvYhIFp9nSd


 

 

 

 

 

 

 

 زرقي عمر عبدالله نجالءأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 انجليزية لغة

انجليزية لغة بكالوريوس . 

اللغددددة لتعليم دولي دبلوم على حدددداصدددددددلددددة 

 .للتدريب لندن كلية من( tesol) االنجليزية

التعليمي مايكروسوفت مجتمع في مدربة. 

بريطانيا من معتمد دولية مدربة . 
التعليم وزارة من معتمدة مدربة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/146226 

 أدرب المستويات التالية:

 الذاتية مختصر السيرة

najla_abdul@hotmail.com 

 خلف عبدالخالق أحمدأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 آلي حاسب معلم

جامعة من الحاسب تدريس وطرق مناهج ماجستير 

 .سعود الملك

1439 العامين خالل الصددددديفي دريبالت في مدرب 

 الموارد بشددددددبكة خاصددددددة دورات أربع بواقع 1440و

 .السعودية

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143107 

 لمستويات التالية:أدرب ا

 مختصر السيرة الذاتية

Alghamdi988@gmail.com 

https://shms.sa/my/146226
https://shms.sa/my/143107


 

 

 

 

 

 

 

 الجعيد سميرةأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 رياضيات معلمة

معتمد مدرب TOT 

الخبير مايكروسوفت معلم. 
بعد عن معتمد مدرب. 

 تواصل معي

telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145121 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 سبيه خضر ضحىأ. 

 أخصائي معتمد

 ينبع بمحافظة التعليم إدارة

 نظرية / مكتب ينبع البحر مواد/ مشرفة

بنات- عبينب للتفكير المعززة البيئة مبادرة سفيرة . 

اإلصددددددار اإللكتروني التعلم جائزة على حاصدددددلة 

 .المبادرون فئة الخامس

مايكروسوفت علمم. 
المحلية اللجان ببعض عضو. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143732 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://t.me/joinchat/AAAAAE0jSypbiP-ydGrIHg
https://chat.whatsapp.com/GWyGEV8JIj945J4vFIv5NV
https://shms.sa/my/145121
https://shms.sa/my/143732
https://t.me/joinchat/AAAAAEUlHUjiCYXVAq5VPQ


 

 

 

 

 

 

 

 الخيبري محمد بنت صبريةأ. 

 أخصائي معتمد

 الخرج بمحافظة التعليم إدارة

 مية / مكتب تعليم الخرجإسال دراسات معلمة

شاملة جودة إدارة أخصائي. 

مايكروسوفت شركة من خبير مدرب. 

مايكروسوفت شركة من الزمالة عضوية. 

صبيا تعليم في التطوعي التدريب في عضو. 

البورد شدددددددركة مع اإلبداع رواد برنامج في عضدددددددو 
 .الكندية

 تواصل معي

telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/146339 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 السهلي محمد سارهأ. 

 أخصائي معتمد

 ضالريا بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 شرعية/ مكتب تعليم الروابي علوم معلمة

ام.الع التعليم في سنوات تسع خبرة توطين مشرفة 

التقني التددددريدددب مؤسددددددسدددددددددة من معتمدددد مددددرب 

 والمهني.

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145069 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://t.me/joinchat/AAAAAFVvFwbLoNHhUHKQgg
https://chat.whatsapp.com/HC3lQpcwB8A8TeH55HPKUw
https://shms.sa/my/146339
https://shms.sa/my/145069
https://t.me/shms2018


 

 

 

 

 

 

 

 شامي يحي ينز عفافأ. 

 أخصائي معتمد

 صبيا بمحافظة التعليم إدارة

 آلي حاسب معلمة

الثانوية للمرحلة حاسب معلمة. 

التعليم وزارة من معتمدة مدربة. 

المطورة الحاسب لمناهج مدربة. 

المواقع وإدارة بعد عن التعليم في خبرة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143375 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

 المحمادي أحمد إيمانأ. 

 أخصائي معتمد

 المكرمة مكة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 عربية / مكتب تعليم غرب لغة معلمة

معتمدة مدربة. 

الخبير مايكروسوفت معلم. 

قدرات مدربة. 

 تواصل معي

telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/148294 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://shms.sa/my/143375
https://chat.whatsapp.com/BjkEj3gQF9mEMf92XWVI1H
https://t.me/joinchat/AAAAAEivtRc39UhYp3X2Ag
https://chat.whatsapp.com/Gh8J3k2MBCjK1sxPBoTdBl
https://shms.sa/my/148294


 

 

 

 

 

 

 

 الجهني عيد هدىأ. 

 أخصائي معتمد

 حائل بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 وتطوير تخطيط مشرفة

بيةالتر في التعليم تقنيات ماجستير على حاصلة. 

مكتب مسددددتوى على التميز وسددددام على حاصددددلة 

   هد1440 لعام التعليم

معتمد ومدرب خبير مايكروسوفت معلم . 
تقنية محطات لكتيب مؤلفة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143699 

 أدرب المستويات التالية:

 اتيةمختصر السيرة الذ

hudaeid55@gmail.com 

 الحربي صالح هاللأ. 

 أخصائي معتمد

 القصيم بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 فيزياء / مكتب تعليم غرب بريدة معلم

االلكتروني التعليم في التميز جائزة . 

موهوبين مدرب . 
موهبة مع متعاون مدرب. 

 تواصل معي

Halal5252@gmail.com telegram whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145930 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://shms.sa/my/143699
https://t.me/shms2018
https://chat.whatsapp.com/HLtzAGd2EO9G7KPRlp9Yjd
https://shms.sa/my/145930


 

 

 

 

 

 

 
telegram 

 الدهيم علي لولوه. أ

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 / مكتب البديعة رياضيات معلمة

وباحثة ومؤلفة موهبة مدرب. 

الخبير مايكروسوفت ومدرب معلم. 

دةريا وفيها ودولية وإقليمية محلية بجوائز فائزة 

 .سعودية كأول

وزارة في للمعلمين االسددتشدداري المجلس عضددو 

 .التعليم
والدولية المحلية الجمعيات من عدد في عضوه. 

 تواصل معي

lulu46m@hotmail.com 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143662 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 هروبي علي مزريهأ. 

 دأخصائي معتم

 صبيا بمحافظة التعليم إدارة

 أحياء / مكتب تعليم بيش تخصص - إداري مساعد

الثابت التصددددميم في سددددنوات عشددددر لمدة خبرة 

 .والمتحر 

مدربة في فريق إثراء المصممين التطوعي 

معتمد مدرب شهادة على حاصلة ToT 

المختلفة التعليمية المنصات مع التعامل جيدأ. 

منصة عبر بعد عن التدريب جيدأ zoom 

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145229 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://t.me/mmshmas
https://shms.sa/my/143662
https://chat.whatsapp.com/Lc36ugaku5Z0sOlMiQyD1X
https://shms.sa/my/145229
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 الحربي شيمهأ. 

 أخصائي معتمد

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 رياضيات / مكتب شرق المدينة معلمة

ةالعلميد األبحاث وعمل والمعرفيدة العلمية الكتب تأليف 

 .المجاالت جميع في المتنوعة والتقارير

وتحويل الرياضدددددديات لمادة القصددددددص تأليف في الريادة 

 . دراما إلى المنهج

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145139 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

shomok-2020@hotmail.com telegram 

 الصبحي أملأ. 

 أخصائي معتمد

 ينبع بمحافظة التعليم إدارة

 علوم معلمة

كيمياء تخصص علوم معلمة. 

معتمد مدرب  TOT 

تبرمج السعودية سفيرات احدى . 
والعلوم الرياضيات ألولمبياد مدربة. 

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143727 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://shms.sa/my/145139
https://t.me/joinchat/AAAAAEXsIN5NiNbk87mMzg
https://chat.whatsapp.com/ICjraYsN5xr0eL6K7OPHZt
https://shms.sa/my/143727
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 دوسريال عبدالله محمد بدريهأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 أسرية / مكتب تعليم الجنوب تربية معلم

اختراع براءة على حاصلة. 

التميز. لجائزة معتمد محكم 

مجددددال في المؤلفددددات من العددددديددددد لدددددي 
 .التخصص

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143649 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 الراشد محمد بنت مها. أ

 أخصائي معتمد

 والحريق تميم بني حوطة بمحافظتي التعليم إدارة

 تميم بني حوطة التعليمية الشؤونآلي / حاسب مشرفة

آلي حاسب مشرفة MCS 

من المحترف التعليمي المصدددددددمم على حدداصدددددددلددة 

 .تطوير شركة

باإلدارة النشط التعلم منسقة . 

التربوي اإلشراف لقسم شمس منصة منسقة. 

من اآللي الحاسددددددب لمناهج ومركزية حوريةم مدربة 
 .تطوير شركة

 تواصل معي

maha_al_rashed@hotmail.com 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145053 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://chat.whatsapp.com/HT4X3R8kwWZ2iAdSrqpycK
https://shms.sa/my/143649
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/145053


 

 

 

 

 

 

 

 العشيش صالح يزيد. أ

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 آلي حاسب معلم

وطرق المناهج في لماجسدددددددتيرا على حاصدددددددل 

 .سعود الملك جامعة من الحاسب تدريس

بواقع 1439 لعام الصيفي التدريب في مدرب 

 .تدريبية دورات ثالث

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

 تواصل معي

Smartyaz@hotmail.com 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143106 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

 الصيخان صالح ابراهيم منىأ. 

 أخصائي معتمد

 عنيزة بمحافظة التعليم إدارة

 مختبر محضرة

عام 2٥ مدرسية مختبرات محضرة. 

بة لة معتمدة مدر  في التميز جائزة على حاصددددددد

 201٨ االلكتروني لتعليما

تبرمج السعودية سفيرة. 

المملكة مختبرات قروبات قائدة. 
الرقمي والتحول بالتقنية مهتمة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143712 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://shms.sa/my/143106
https://shms.sa/my/143712
https://t.me/joinchat/G1Xf3RJ7gp_59kQhCcHrzw


 

 

 

 

 

 

 

 عتودي علي عائشةأ. 

 أخصائي معتمد

 صبيا بمحافظة التعليم إدارة

 ي / مكتب تعليم الدربآل حاسب معلمة

سنوات9 خبرة آلي حاسب معلمة. 

دورة على حاصلة TOT  

للتدريب العامة المؤسددددددسددددددة من معتمد مدرب 

 .والمهني التقني
جتبرم السعودية سفيرة . 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143381 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

a4yosh@gmail.com whatsapp 

 العتيبي مذكر منىأ. 

 أخصائي معتمد

 الدوادمي بمحافظة التعليم إدارة

 رياضيات / مكتب التعليم بالجمش معلمة

التعليم في عام 17 خبرة رياضيات، بكالوريوس. 

للحياة تعلم معهد محترف مدرب . 

2020_ 2019 لعام الخبير مايكروسوف معلم  
21 القرن ومهارات  بالتقنية مهتمة 

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/146183 

 الية:أدرب المستويات الت

 مختصر السيرة الذاتية

https://shms.sa/my/143381
https://chat.whatsapp.com/Ikojfn3fsCy7NQiWJ1jSk4
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://chat.whatsapp.com/K7ynjjkoFytB8p5kHtHh3P
https://shms.sa/my/146183
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 القحطاني عبدالله آل محمد عبدالله أملأ. 

 أخصائي معتمد

 بيشة بمحافظة التعليم إدارة

 معلومات / مكتب بيشة تقنية مشرفة

1440 برمجة في  مسك سفيرة 

معلومات تقنية مشرفة . 

معتمدة مدربة. 

لمؤسدددددددسدددددددة تابع الدولي مركز معتمدة مدربة 
 .الخيرية العنود

 معي تواصل

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143638 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

amal54111@gmail.com whatsapp 

 العنزان علي حالمأأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 تعلم / مكتب تعليم جنوب مصادر أمينة

تعلم. مصادر أمينة كيمياء معلمة 

للتدريب العامة المؤسدددددددسدددددددة من معتمد مدرب 

 .والمهني التقني

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

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145074 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://shms.sa/my/143638
https://chat.whatsapp.com/EWCaW2CcSgkJYtue8a1VoL
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://chat.whatsapp.com/HPfkd1yybAU9QBeRNPWUMp
https://shms.sa/my/145074
https://t.me/ahlashms
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 العودان محمد بن عبدالله بنت نهىأ. 

 أخصائي معتمد

 الشرقية بالمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 آلي / مكتب الجبيل حاسب معلم

مايكروسدددوفت ومدرب الخبير مايكروسدددوفت معلم 

 .المعتمد

والمهني التقني التدريب من معتمد مدرب . 

سنوات خمس من ألكثر التدريب في خبرة. 

لة  بالجبيل التعليم لمكتب التميز جائزة على حاصددددددد
 .المتميزة المعلمة األول المركز

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143679 

 التالية: أدرب المستويات

 مختصر السيرة الذاتية

ms.nuhaalodan@gmail.com 

 صاعديال أ. فاطمة

 أخصائي معتمد

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 ابتدائية مرحلة معلمة

الخبير مايكروسوفت مدرب و معلم . 
جستن جمعية عضو . 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143691 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://shms.sa/my/143679
https://shms.sa/my/143691
https://t.me/shms2018


 

 

 

 

 

 

 

 الفيفي احمد هادي فاطمةأ. 

 أخصائي معتمد

 صبيا بمحافظة التعليم إدارة

 منزلي / مكتب تعليم فيفا أقتصاد معلمة

معلمة عامين خبرة. 

مايكروسوفت يرخب ومدرب معلم . 

للتدريب متميز تعليم نحو منصة ومشرف عضو 

 .صبيا تعليم بإدارة بعد عن

بالبحوث وملتقيات مؤتمرات عدة في مشدددددداركة 
 .العلمية

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145223 

 أدرب المستويات التالية:

 السيرة الذاتيةمختصر 

fhafa2019@gmail.com 

 العجالن صالح بنت مهاءأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 كيمياء / مكتب الرياض معلمة

الدولي الكيمياء أولمبياد فريق مدربة. 

منصدددددة سدددددفيرة – الوطني سدددددمو فريق في متطوعة 

 .رواق

الوطني للحوار عبدالعزيز الملك مركز مدربة 

والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة. 

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143664 

 التالية: أدرب المستويات

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

https://shms.sa/my/145223
https://shms.sa/my/143664
https://chat.whatsapp.com/EvnGqHaFNMS5Lb7oLf6Kv9
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

telegram 

 الخضير محمد الله عبد رانيةأ. 

 أخصائي معتمد

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 فيزياء / مكتب ينبع معلمة

بجدة ةالتربي كلية فيزياء بكالوريوس. 

بينبع الثانية الثانوية في فيزياء معلمة. 

سنوات ثمانية تدريس خبرة. 

بشدددددهادة معتمد شدددددخصدددددي مدرب TOT و 
COUCHING  

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

ttps://shms.sa/my/143287h 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

 الحمود ناصر محمد ناصرأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 تب جنوب الرياضإسالمية / مك تربية معلم

اإلمام جامعة من الشدددددددريعة كلية بكالوريوس 

 .االسالمية سعود بن محمد

سنوات 7 التعليم في خبرتي . 

لهذا الخبير مايكروسدددوفت معلم على حاصدددل 
 2019 العام

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/profile/145743 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://t.me/shmseducation
https://chat.whatsapp.com/JQHAbqGe01rHaLj1sy7s2U
https://shms.sa/my/143287
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://t.me/joinchat/AAAAAFlbYzHKhGLdXt2Ovg
https://chat.whatsapp.com/F5fjN2l7m4XDvbntIqmQcB
https://shms.sa/profile/145743
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 عداوي رانياأ. 

 أخصائي معتمد

 المنورة المدينة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 زية / مكتب شرق المدينةانجلي لغة معلمة

عليا ة دراساتطالب . 

المنورة المدددينددة تعليم ادارة مرشدددددددحددات إحدددى 

 العاشرة. الدورة للتميز التعليم وزارة لجائزة

من التميز مسددددددار )حصدددددداد( جائزة على حاصددددددلة 
 .هد143٨ لعام المدينة شرق تعليم مكتب

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

a/my/143689https://shms.s 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

wise-hint@hotmail.com 

 المالكي متعب عاطي آمنهأ. 

 أخصائي معتمد

 عسير بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 / مكتب أحد رفيدة شرعية علوم معلمة

جامعة من وعلومها السدددنة قسدددم ماجسدددتير 

 .خالد الملك

اسالمية دراسات لوريوسبكا . 
 سنة في التعليم 24خبرة 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/150265 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

amina05083@hotmail.com telegram 

https://shms.sa/my/143689
https://shms.sa/my/150265
https://t.me/mm1411


 

 

 

 

 

 

 

telegram 

 الحسن سمر. أ

 أخصائي معتمد

 الجوف بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 الجندل دومة مكتب/  كيمياء معلمة

الكيمياء بتخصص بكالوريوس   

 سنة 1٥ التعليم في الخبرة سنوات. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/147691 

 المستويات التالية:أدرب 

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

 الوادعي عافيةأ. 

 أخصائي معتمد

 عسير بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 إسالمية / مكتب أحد رفيدة دراسات معلمة

اسالمية دراسات قسم بكالوريوس خريجة. 

(.عربي.دين)االبتدائي الثالث للصف معلمة 

في خبير لمعلم يحالترشددددددد في مشدددددددتركددددة 

 .مايكروسوفت

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/150266 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://t.me/joinchat/AQHDfhSk9UDvmPWrp7Vwtw
https://shms.sa/my/147691
https://t.me/tdree
https://shms.sa/my/150266


 

 

 

 

 

 

 

 القناوي ناصر عهودأ. 

 أخصائي معتمد

 المكرمة مكة بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 انجليزية / مكتب مكة المكرمة لغة

اإلنجليزية. اللغة تدريس وطرق المناهج في ماجستير 

بعد عن التدريب في االنجليزية اللغة قسدددددددم مدرب 

 .صبيا تعليم ارةبإد

كتاب تأليف في المشاركة Reading for University 

 .الشارقة جامعة مع بالتعاون
مكة تعليم إدارة من المدربين تدريب في دورة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145836 

 أدرب المستويات التالية:

 صر السيرة الذاتيةمخت

gentianoo@gmail.com whatsapp 

 الرويلي شايز زيدي فزهأ. 

 أخصائي معتمد

 الشمالية الحدود بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 رياضيات  / مكتب عرعر معلمة

موهوبات معلمة 

مايكروسوفت شركة من معتمد ترينر ماستر ومدرب خبير معلم 

القمة نحو امع   وفي فريق متميز تعليم نحو منصة في عضو. 

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

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/149007 

 أدرب المستويات التالية:

 السيرة الذاتية مختصر

Abcxyz9080@gmail.com 

https://shms.sa/my/145836
https://chat.whatsapp.com/IrySYdvDmlrGNHu9yzIPeE
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/149007


 

 

 

 

 

 

 

 المطيري سعد حصهأ. 

 أخصائي معتمد

 الشرقية بالمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 آلي / مكتب تعليم الجبيل حاسب معلمة

مبدع مايكروسوفت معلم 

 معتمدة مدربة 

 تواصل معي

 على شمس: صفحتي

https://shms.sa/my/150758 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

ihessa_13@outlook.com 

 المنتشري ناديهأ. 

 أخصائي معتمد

 عبيدة سراة بمحافظة التعليم إدارة

 إسالمية / مكتب سراة عبيدة دراسات معلمة

أشهر 6 لمدة آلي حاسب دورة على حاصلة  

وتطوير نفسدددددددي وتثقيف القراءة محبددددة 

 او صدددور ءسدددوا للتصدددميم عاشدددق  نفسدددي

 في جديد ما هو كل تعلم أحب فيديوهات
 التقنية. عالم

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/150277 

 أدرب المستويات التالية:

 رة الذاتيةمختصر السي

telegram 

https://shms.sa/my/150758
https://shms.sa/my/150277
https://t.me/joinchat/AeB-lBeSCimM1P5e8s00xQ


 

 

 

 

 

 

 

 الشهري خلوفه فوزيةأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 الروابي مكتب/  أسرية تربية معلمة

معتمد مدرب. 

تخطيط مسدددددددددار في التميز على حددداصدددددددلدددة 

 .الرياض مستوى على التدريس وتصميم

تبرمج السعودية في سفيره. 

مايكروسوفت مجتمعات في عضو. 

مسدددددتوى على االسدددددئلة إعداد في مشددددداركة 
 التعليم مركز

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/147708 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

 الجعيد جابر حنانأ. 

 ئي معتمدأخصا

 عفيف بمحافظة التعليم إدارة

 عفيف / مكتبتعليم تقنيات مشرفة

في شدددددددمس وممثلة تعليم تقنيات مشدددددددرفة 

 اإلدارة

وتقنية. وزارية لبرامج بالتدريب مهتمة 

 وممدددارس إلكتروني تددددريدددب معتمددددة مددددربدددة 

 .معتمد كوتشينج

علوم في وباحثة ومبرمجة جرافيك مصدددددددممة 
 الويب

 تواصل معي

whatsapp 

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/149838 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

https://chat.whatsapp.com/KJdOfMjNpjWC0KDlWPemV4
https://shms.sa/my/147708
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://t.me/joinchat/AAAAAFDaADwq5QgssM7tFQ
https://chat.whatsapp.com/ByECPLFHjpwJSVWPIH7A1i
https://shms.sa/my/149838
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 الغانمي حمييد ليلىأ. 

 أخصائي معتمد

 ينبع بمحافظة تعليمال إدارة

 شمال ينبع تعليم مكتبعلوم /  معلمة

سنوات سبع ثانوي كيمياء معلمة. 

ابتدائي علوم معلمة. 

النشاط في العلوم ألولمبياد مدربة. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143275 

 :أدرب المستويات التالية

 مختصر السيرة الذاتية

laylagh400@gmail.com whatsapp 

 الشون شاهر محمود نسرينأ. 

 أخصائي معتمد

 ينبع بمحافظة التعليم رةإدا

 شمال ينبع تعليم مكتب/  رياضيات معلمة

ومدددددرب الدددمدددبدددددع مددددايدددكدددروسدددددددددوفددددت مدددعدددلدددم 

 .مايكروسوفت

 للتدريب العامة المؤسددددددسددددددةمدرب معتمد من 

 .والمهني التقني

تبرمج والسعودية برمجة ساعة مدربة . 

وجسر جستن جمعية في عضو. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143254 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

fares056378@gmail.com whatsapp 

https://shms.sa/my/143275
https://chat.whatsapp.com/JGMxfqEuxe1LesbmFO0KKo
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/143254
https://chat.whatsapp.com/JGMxfqEuxe1LesbmFO0KKo
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 العنزي محارب عبدالله موضيأ. 

 أخصائي معتمد

 العال بمحافظة التعليم إدارة

 / إدارة تعليم العال تعليمال مكتب/  عربية لغة معلمة

التعليم في زالتمي جدددائزة على حددداصدددددددلدددة 

 أنتج فئة اإللكتروني

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/147905 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

 الصعيدي عبدالحميد محمد حنانأ. 

 أخصائي معتمد

 جدة بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 خليص تعليم مكتبكيمياء /  معلمة

ةسن 2٥ خبرة. 

بكندا الدولي التدريب أكاديمية من معتمد مدرب. 

الددددذهبي البورد في وعضدددددددو معتمددددد مدددددرب 

 .العالمي
لمايكروسوفت خبير ومعلم مدرب. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145200 

 أدرب المستويات التالية:

 اتيةمختصر السيرة الذ

hn12370@yahoo.com whatsapp 

https://shms.sa/my/147905
https://wa.me/966543434147
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/145200
https://chat.whatsapp.com/DsiubbhQPoh9rGEidCHPKq
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 تثاب أحمد عيشأ. 

 أخصائي معتمد

 جازان بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 صامطة تعليم مكتب/ اجتماعية تربية معلمة

متوسطة كلية دبلوم. 

 االجتماعية. والعلوم العربية اللغة التخصص 

 سنة 20 التعليم في خبرة. 

 ذاتي تطوير. 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145783 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

aathabt123@gmail.com whatsapp 

 الفيفي قاسم يحيى يوسفأ. 

 أخصائي معتمد

 عسير بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 اإلدارة العامة للتعليم بعسير/ تقنية معلومات / تربوي مشرف

اآللي الحاسب تدريس وطرق المناهج ماجستير. 

الموارد لمنصددة 2رقم التدريبية الحقيبة إعداد في المشدداركة 

 الوطني للمركز التددابعددة" شددددددمس" المفتوحددة التعليميددة

 .بعد عن والتعليم اإللكتروني للتعلم

صمم تعلم- باي الرازبري" كتددددددددددددددددددددداب يفتأل في المشاركة 

 ابتكر".

المايكروبيت نادي عضو (Microbit.) 
 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/135865 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

yousef7778@hotmail.com 

https://shms.sa/my/145783
https://chat.whatsapp.com/C40FJj75mkh7GJirTJhOHT
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/135865


 

 

 

 

 

 

 

 المالكي محمد بن أحمد بن حامدأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 الطائف شرقتعليم  مكتبعلوم /  معلم

لجائزةا ومحكم للتميز التعليم لجائزة األول بالمركز الفائز 

 .المعتمد

التعليم بوزارة للمعلمين االسدددتشددداري المجلس عضدددو 

 هد1440

هد1440الدمكرمة مكة لمدنطدقة التعليمي لسالمج عضو 

هد1440 الطائف تميز مجلس عضو 
2019 الخبير مايكروسوفت معلم 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/146225 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

hamedw1@hotmail.com whatsapp telegram 

 الكثيري علي خلودأ. 

 أخصائي معتمد

 الرياض بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 عليم الشمالت مكتب/ تعلم  مصادر مركز اختصاصية

الملك جامعة- التعليم تقنيات تخصدددددص اآلداب في ماجسدددددتير 

 . سعود

اآللي الحاسب لتدريب نيوهورايزن مركز برمجة دبلوم تقنية . 

سعود الملك جامعة - فنية تربية بكالوريوس. 

معتمدة مدربة . 

االتصاالت وزارة مع الرقمي العطاء مبادرة في عضو. 

 تواصل معي

 :صفحتي على شمس

https://shms.sa/my/143652 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

algenerosity@hotmail.com whatsapp 

https://shms.sa/my/146225
https://chat.whatsapp.com/E40otHLpAI11LnZpjkKeuE
https://t.me/joinchat/CVlArRNnQkGBCZMEK-GCQg
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/143652
https://chat.whatsapp.com/IUPOEx0PpIK5BBCBEmWHts
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 الصم محمد ابكر عائشةأ. 

 ائي معتمدأخص

 جازان بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 فرسان تعليم مكتب/  حياءأ تخصص / تدريب مشرفة

جازان بتعليم شامل تقويم مشرفة. 

الرقمية لألدوات مركزية ومدربة تربوي تدريب مشدددرفة 

  .الثاني المستوى

آلي حاسب ودبلوم وتربوية أسرية استشارة دبلوم. 

 برنامج  في مشاركةPQL القادة وتأهيل عدادإ . 

االتصدداالت وزارة مع الرقمي العطاء مبادرة في عضددو 

  المعلومات. وتقنية
 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143373 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

whatsapp 

 العنزي ثروتأ. 

 أخصائي معتمد

 الشرقية بالمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 حفر الباطن تعليم مكتب/  رياضيات معلمة

رياضيات بكالوريوس 

 عام لمدة الي حاسب معهد في مدربة 

 العام التعليم في رياضيات معلمة  

معتمد مدرب شهادة على لةحاص  

 الباطن حفر في الموهوبات مركز مديرة 

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/145107 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

telegram 

https://shms.sa/my/143373
https://chat.whatsapp.com/KYqAK8GWc957cpDM89SG02
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/145107
https://t.me/joinchat/I7MNqRfRYWH6oljm9JbxWg


 

 

 

 

 

 

 

 البلوي وجاناتأ. 

 أخصائي معتمد

 الطائف بالمنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 تعليم الطائف مكتب/  معلمة

تربوي اعداد مع احياء بكالوريوس. 

اآللي للحاسب متضمن سكرتارية دبلوم. 

خاصة تربية برنامج. 

سدددددددوبر نوفددا الندداطق الحدداسددددددددب برنددامج على دربددت 

 .مكفوفينلل

التعليم في التميز جائزة على وحاصلة معتمدة مدربة 
 .اإللكتروني

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143349 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

wajanatalblwy@gmail.com telegram 

 الرفاعي عياد شديد أريجأ. 

 أخصائي معتمد

 بينبع والتعليم التربية إدارة

 تعليم جنوب ينبع مكتبرياضيات /  معلمة

االبتدائية للمرحلة رياضيات معلمة 

النشط التعلم في متعددة دورات على حاصلة 
الرقمي والتحول بالتقنية مهتمة 

 اصل معيتو

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143281 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

Ar_2008_oj@hotmail.com telegram whatsapp 

https://shms.sa/my/143349
https://t.me/shmstaifnew
https://shms.sa/my/143281
https://t.me/Areej_shms_sa
https://chat.whatsapp.com/C0JWcDkdbug1Ab5JR8RyUY
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy


 

 

 

 

 

 

 

 الشريف شرف عبدالله هيثمأ. 

 أخصائي معتمد

 بينبع والتعليم التربية إدارة

 معلم حاسب آلي

الخبير مايكروسوفت معلم. 

اإللكتروني التعليم في التميز جائزة على حاصل. 

ينبع بتعليم متعاون مدرب. 

 تواصل معي

 على شمس: صفحتي

https://shms.sa/my/146343 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

H.a.alshareif@gmail.com telegram 0541951585 twitter 

 أمنة حسين علي حجيأ. 

 أخصائي معتمد

 صبيا بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة
 مكتب تعليم الدرب / فيزياء معلمة

اآلن حتى 201٥ العام التعليم في خبرة. 

المعتمد المبدع مايكروسوفت معلم  . 

في الرقمي التحول ثقافة نشددددددر في مهتمة 

 .التعليم

التعليم في التميز جددددائزة على صدددددددلددددةحددددا 
 .االلكتروني

 تواصل معي

 صفحتي على شمس:

https://shms.sa/my/143704 

 أدرب المستويات التالية:

 مختصر السيرة الذاتية

monco2015@gmail.com whatsapp 

https://shms.sa/my/146343
https://t.me/Educationapp
https://twitter.com/halshareif?lang=en
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy
https://shms.sa/my/143704
https://chat.whatsapp.com/DxdsS783khGGdt2lGC1LS2
https://chat.whatsapp.com/IBmqw53CwhN40Z9lYgawJy

