
 البرنامج التدريبي

 م 2018/2019أسلوب التعلم بالمشاريع ) التجربة اإليطالية ( للعام 

 

 الهدف العام من البرنامج التدريبي :

  التدريب على تنمية مهارات الذات و تطوير قدراته االجتماعية و المعرفية 

 

 مقر عقد البرنامج التدريبي 

  شارع  – 2قطعة  –يعقد البرنامج التدريبي في إدارة التطوير و التنمية ) منطقة الجابريه

 مقابل ثانوية فهد الدويري بنين (  – 105

 :  مدة و مواقيت البرنامج التدريبي

  يوم الخميس إلي م 2018  /11 /4الموافق    األحديبدأ البرنامج التدريبي من يوم         

للمجموعة الواحدة ،   ( أيام تدريبية5بالفترة الصباحية ، لمدة ) م 11/2018 /8 الموافق 

( ظهرا و يتخلله نصف 12- 8.30( ساعات تدريبية باليوم ، من الساعة ) 3بواقع )

 ساعة استراحة بين المحاضرات . 

 

 فئات المتدربين: 

 ( متدربة  140معلمات رياض أطفال و عددهن ) 

 ( 5تم توزيع المتدربات على)  مجموعات تدريبية 

 منهج البرنامج التدريبي : 

  أعد محتوي البرنامج التدريبي من قبل التوجيه الفني لرياض األطفال بإشراف إدارة

 التطوير و التنمية 

  ( ساعة تدريبية للمجموعة الواحدة 15ينفذ البرنامج التدريبي في ) 

 

 

 

 الموضوع اسم المحاضر المجموعات اليوم والتاريخ

 أساليب وطرق التدريس- أ. شريفة الحربي األولى األحد



فلسفة مدارس ريجيو  - أ.سلمى دهراب الثانية 4/11/2018

 األنصاريبدرية أ. الثالثة ايميليا االيطالية

 أ.نادية بن سالم الرابعة

 أ.خلود المفيدي الخامسة

 االثنين

5/11/2018 

أسلوب العمل  مبادئ - أ. شريفة الحربي األولى

 في المشاريع

 التعلم بالمشاريع-

 األدوار في المشاريع-

 أ.سلمى دهراب الثانية

 األنصاريبدرية أ. الثالثة

 أ.نادية بن سالم الرابعة

 أ.خلود المفيدي الخامسة

 الثالثاء

6/11/2018 

التعلم بالمشاريع في  - أ. شريفة الحربي األولى

 ضوء الكفايات التعليمية

 شرح الكفايات -

 (أنواعهامفهوم/)أهمية/

بين الكفايات  العالقة

التعليمية والتعلم 

بالمشاريع وكيف يتم 

تحقيق الكفايات في 

 المشاريع

 أ.سلمى دهراب الثانية

 األنصاريبدرية أ. الثالثة

 أ.نادية بن سالم الرابعة

 أ.خلود المفيدي الخامسة

 األربعاء

7/11/2018 

 خطة المشروع - أ. شريفة الحربي األولى

مفاهيم ومصطلحات  -

 تربوية
 أ.سلمى دهراب الثانية

 بدرية األنصاريأ. الثالثة

 أ.نادية بن سالم الرابعة

 أ.خلود المفيدي الخامسة

 الخميس

8/11/2018 

 تنفيذ المشاريع- أ. شريفة الحربي األولى

استعراض وتحليل -

 المشاريع
 أ.سلمى دهراب الثانية

 بدرية األنصاريأ. الثالثة

 أ.نادية بن سالم الرابعة

 أ.خلود المفيدي الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 



 العمل المكلف به مركز العمل االسم

 منى محمد الكندري
التوجيه الفني لرياض األطفال 

 بمنطقة األحمدي التعليمية
 مشرف فني

 شريفة عبدهللا الحربي
لرياض األطفال التوجيه الفني 

 بمنطقة األحمدي التعليمية
 مدرب

 سلمي عبدهللا دهراب
التوجيه الفني لرياض األطفال 

 بمنطقة األحمدي التعليمية
 مدرب

 بدرية األنصاري
التوجيه الفني لرياض األطفال 

 بمنطقة األحمدي التعليمية
 مدرب

 سالمبن نادية 
التوجيه الفني لرياض األطفال 

 يربمنطقة مبارك الكب
 مدرب

 خلود المفيدي
التوجيه الفني لرياض األطفال 

 بمنطقة العاصمة
 مدرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء المتدربات المكلفات لحضور البرنامج التدريبي

 م2018/2019أسلوب التعلم بالمشاريع ) التجربة اإليطالية( للعام الدراسي 

 م ( 8/11/2018م إلى يوم الخميس 4/11/2018)خالل الفترة من يوم األحد 

 المجموعة األولى                                                              المحاضر:أ. شريفة الحربي

 المنطقة التعليمية مركز العمل  االسم  م

 األحمدي  تبارك  زينب يونس جعفر حسن 1

 األحمدي السعادة  شروق فراج كروز العجمي  2

 األحمدي النخبة  وعد عبدهللا العجمي  3



 األحمدي الشذى  مها عبدهللا حمد  4

 األحمدي  هدية  خلود عبدهللا الزعبي  5

 العاصمة فهد بورسلي  هيا عادل الحساوي  6

 العاصمة النزهة  عهود فهد اليحيوح 7

 العاصمة الدوحة  أسماء فيصل العجمي  8

 العاصمة قرطبة  عايشه علي سالمين  9

 العاصمة الشامية  نورة محمد أبا الخيل  10

 مبارك الكبير  المروج طيبة فهد عيد العنزي 11

 مبارك الكبير األبراج غدير صالح المزين 12

 مبارك الكبير التقوى هنادي منصور القريافي  13

 مبارك الكبير الدانة  فاطمة عمران حسن الحمادي  14

 الجهراء القصر األحمر أماني غريب الذايدي 15

 الجهراء عبداللطيف الصالح مي ناهض المطيري  16

 الجهراء على بن شمالن  منيا مداد الهاجري  17

 الجهراء الصفا هنوف مضحي العاردي 18

 الجهراء الواحة  بدور فالح الحربي  19

 الفروانية االفنان  الهنوف حمود الرشيدي  20

 الفروانية الربيع  موضي دخيل العنزي  21

 الفروانية الفيروز  شيخة رمثان المطيرات  22

 الفروانية أبرق خيطان  لولوه عبيد العنزي  23

 الفروانية الوسام مها لهاوه مرثع الصواغ 24

 حولي األمانة  مناير عبدالرحمن ناصر المال  25

 حولي األبرار  أنفال غانم الدعي  26

 حولي النيل  زينب عبداللطيف الصراف  27

 حولي الجابرية  منى أحمد المطرود  28

 

 

 أسماء المتدربات المكلفات لحضور البرنامج التدريبي

 م2018/2019أسلوب التعلم بالمشاريع ) التجربة اإليطالية( للعام الدراسي 

 ( م 8/11/2018م إلى يوم الخميس 4/11/2018)خالل الفترة من يوم األحد 

 المجموعة الثانية                                                           المحاضر:أ. سلمى دهراب 

 المنطقة التعليمية مركز العمل  االسم  م

 األحمدي  الهناء سلوى عبدهللا محمد  1

 األحمدي الحرية  نوال شارع عزيز الميموني  2

 األحمدي  سعد بن معاذ  دالل مرزوق حمود الهيلع 3



 األحمدي  المسك بدور حسين إسماعيل  4

 األحمدي  االستقالل  أسماء مبارك العازمي  5

 العاصمة الدعية  ليلى عبداألمير البحراني  6

 العاصمة السيد عمر  طيبة عبدهللا األنصاري  7

 العاصمة اليرموك  لطيفة وليد الطرموم 8

 العاصمة البحتري  ريم سويلم الرشيدي  9

 مبارك الكبير اإلخاء ابتسام ساير مجبل المطيري  10

 مبارك الكبير المرح  أمل حمد إبراهيم العليط 11

 مبارك الكبير الحنان  عالية تركي صالح العتيبي  12

 مبارك الكبير القصور حنان جمال أيوب بندر 13

 الكبيرمبارك  الخمائل عفراء محمد ماجد السبيعي  14

 الجهراء اليمامة  رثعة سعيد العنزي  15

 الجهراء الصليبية غصنة مطر الظفيري  16

 الجهراء نافع الليثي حنان فهاد الشمري  17

 الجهراء شامان  نوال نافع المطيري  18

 الفروانية األندلس  هند صبيح العرادي  19

 الفروانية التوت  نوره سعود المطيري  20

 الفروانية األزهار  عبدالجبار  مزعل أمل  21

 الفروانية الكرم  جمانة نايف الواوان  22

 الفروانية الفجر بدور عبيد العتيبي  23

 حولي االحسان أسماء علي الحبيل  24

 حولي النوير  ساره يعقوب القطان  25

 حولي مؤته ساره أحمد حمدان العازمي  26

 حولي الوداد عواطف خالد أحمد  27

 

 

 أسماء المتدربات المكلفات لحضور البرنامج التدريبي

 م2018/2019أسلوب التعلم بالمشاريع ) التجربة اإليطالية( للعام الدراسي 

 م ( 8/11/2018م إلى يوم الخميس 4/11/2018)خالل الفترة من يوم األحد 

 األنصاريالمجموعة الثالثة                                                            المحاضر:أ. بدرية 

 المنطقة التعليمية مركز العمل  االسم  م

 األحمدي الوطن عهود أحمد فالح العازمي  1

 األحمدي الغدير  نادية مبعث  العازمي  2

 األحمدي بوحليفة  ساره حسن الكندري 3

 األحمدي  المناهل  تركية مزيد شقير العتيبي  4



 األحمدي الهدى شيخة راشد المري  5

 األحمدي المنقف  شريفة حمد علي الرميحي  6

 العاصمة الهبة  ساره مرزوق العتيبي  7

 العاصمة صقر الرشود غدير محمد العبدالرحمن 8

 العاصمة عوهة بدور خلف الحربي  9

 العاصمة البدر آمنة فالح المطيري  10

 العاصمة اللؤلؤ نوف ثجيل عبدالمحسن 11

 مبارك الكبير التفاؤل  خلود غزاي سعد علي المطير ي 12

 مبارك الكبير البهاء أماني ناصر حمد الردهان  13

 مبارك الكبير الصباح الشقحة نهار فالح العجمي  14

 مبارك الكبير األمواج حصة حامد عبدالرحمن الفيلكاوي 15

 الجهراء المرجان  عهد سمحان صالح  16

 الجهراء بن بطوطة  فاطمة محسن الشمري  17

 الجهراء الزنبق  منال مضى العازمي  18

 الجهراء الفل  دارين محمد العجمي  19

 الجهراء حسن بن علي دالل أحمد مشرف  20

 الفروانية الياسمين  عهود حسين المطيري  21

 الفروانية الريحان  منار فهد الدلماني  22

 الفروانية المحاسن  المطيري  نورة عوض  23

 الفروانية العمرية  حياة محمد عبدهللا  24

 الفروانية الثريا  نورة رحيم  الشمري  25

 الفروانية الصدق جواهر سهو الخالدي  26

 حولي الخليج العربي  روان عبدهللا دهراب  27

 حولي الهدهد  هديل عبدالرضا ملك  28

 حولي الضياء نورة عادل الشايع 29

 حولي السدرة  شروق يوسف القطان 30

 حولي الشفق مريم محمد السلمان  31

 

 أسماء المتدربات المكلفات لحضور البرنامج التدريبي

 م2018/2019أسلوب التعلم بالمشاريع ) التجربة اإليطالية( للعام الدراسي 

 م ( 8/11/2018م إلى يوم الخميس 4/11/2018)خالل الفترة من يوم األحد 

 المجموعة الرابعة                                                             المحاضر:أ. نادية بن سالم 

 المنطقة التعليمية مركز العمل  االسم  م

 األحمدي الصباحية  حنان محمد مصبح العازمي  1

 األحمدي  الرقة  معالي شبيب  العجمي  2

 األحمدي  الحور هيا علي العازمي  3



 األحمدي السالمة  ايمان مرشد فالح العازمي  4

 األحمدي المحبة  حنان محسن مناحي المطيري  5

 العاصمة عمر بن عبدالعزيز طيبة صالح الهندي  6

 العاصمة احمد بن حنبل  ساره محمد الهبيشي  7

 العاصمة الديم  أماني خلف الظفيري  8

 العاصمة العدل إيمان عبدالعزيز المسعود  9

 مبارك الكبير الشعلة زينب سامي محمد القالف  10

 مبارك الكبير النجوم  حنان رشود عبدهللا الرقبة  11

 مبارك الكبير الجوري معالي عبيد خالد العتيبي 12

 مبارك الكبير البدور  مريم أحمد إبراهيم القطان  13

 مبارك الكبير القرين  أنوار صبيح ناصر العازمي  14

 الجهراء النعيم  عهود محسن الشمري  15

 الجهراء تاله  فاطمة عبدهللا المطيري  16

 الجهراء المروه منال سطم الشمري  17

 الجهراء الرحيق  العنود عيد العرف  18

 الفروانية اإليمان  حصة حسن المتروك  19

 الفروانية النور ليلى حمود خلف المطيري 20

 الفروانية اللطائف ريم عبدهللا العنزي 21

 الفروانية الكرامة  أفراح فهد حراس المطيري  22

 الفروانية األقمار  نوفاء مرشود العتيبي  23

 حولي البراعم أماني علي العجران 24

 حولي الياقوت نعالي سالم عوض العازمي  25

 حولي عبدالعزيز الشاهين نورة عبداللطيف الخليفة  26

 حولي سلوى صمود محمد سعد الغريب  27

 

 أسماء المتدربات المكلفات لحضور البرنامج التدريبي

 م2018/2019أسلوب التعلم بالمشاريع ) التجربة اإليطالية( للعام الدراسي 

 م ( 8/11/2018الخميس  م إلى يوم4/11/2018)خالل الفترة من يوم األحد 

 المجموعة الخامسة                                                           المحاضر:أ. خلود المفيدي

 المنطقة التعليمية مركز العمل  االسم  م

 األحمدي الصداقة  خلود حسن عبدالرزاق  القطان  1

 األحمدي الزهور  البندري سعد صعفك  2

 األحمدي بلقيس  منار مبارك العتيبي  3

 األحمدي الطيف  هديل محمد فالح العجمي  4

 األحمدي  البهجة  دالل وحير مطلق الهاجري  5

 العاصمة  البشاير  شهد مبارك سعد  6



 العاصمة  الجداول أنوار حمد الفهد 7

 العاصمة الدوحة  منى فالح عطشان  8

 العاصمة السرة  فاطمة يوسف الكندري  9

 مبارك الكبير الكويت أغادير أحمد مناور العازمي  10

 مبارك الكبير المهلب دالل صبيح يعقوب الغريب  11

 مبارك الكبير الفرح أسماء خليل ابراهيم الحمدان  12

 مبارك الكبير األصيل  عذاري عايد سعدي الشمري  13

 الجهراء الجهراء نادية دخيل هللا المطيري  14

 الجهراء الغصون  تهاني مطلق الفضلي  15

 الجهراء تيماء عزيزه فالح الظفيري  16

 الجهراء المزن مشاعل فريح العنزي 17

 الفروانية  الجمان فاطمة عوض المطيري  18

 الفروانية النخيل  بشاير دخيل الرشيدي  19

 الفروانية الهداية حسناء  حمود العتيبي 20

 الفروانية الجوزاء هدى فهد الرشيدي 21

 الفروانية النور غدير عبدالكريم العنزي 22

 حولي الخيرات شفيقة صالح محمد أمين 23

 حولي الفداء ياسمين سليمان الطراروة 24

 حولي الوسم عالية محمد ابراهيم األنصاري 25

 حولي األمانة فاطمة علي عبدالرحيم عبدهللا 26

 حولي المسعودي مريم علي حسين 27

 

 

 


