
 

 

 

 
 

 : شـخـصـيـة ـمعلومات  /أوالً 
 

 

 1039964596 السجل املدن  خـــالــد ســـلـيــمـــان مـســـلـــم الـعــروي  االسم
       معلم  الوظيفة 

 ادارة تعليم جدة  جهة العمل 
 احياء  التخصص 
 966581371000 اجلوال 

 ktj10@hotmail.com الربيد االلكرتون 
 22244 الرمز الربيدي  جدة  املدينة  7486 ص. ب.   العنوان الربيدي 

 

   

 
 

 : الـعـلـمـيـة المؤهالت/  ثـانـيـاً 
 

 

 التخصص  الكلية  اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة 
 احياء  العلوم التطبيقية  القرى  جامعة أم  هـ 1414 البكالوريـوس 

الرتبية  عام ف الدبلوم ال القرى  جامعة أم  هـ    1432   الدبلوم العال  الرتبية  
 

 
 
 

 : الخبرات العملية ثـالـثـاً /
 

 

 الفرتة الزمنية  جهة العمل  الوظيفة 
 ه 1416اىل   1415من عام   ينبع  ادارة تعليم   معلم علوم 
 ه 1430اىل   1417من عام   ادارة تعليم جدة  معلم علوم 

 هـ 1440اىل   1431  من عام يم جدة رة تعلادا )مفرغ( معلم موهوبني
 ـ اليوم هـ اىل   1441  من عام ادارة تعليم جدة  معلم علوم 

 ـ اليوم هـ اىل 1442  من عام جبدة   واالبتعاثالتدريب  معلم علوم  +  مدرب متعاون 
 

  
 
 
 

الذاتيةالسرية   

mailto:ktj10@hotmail.com
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 واللجان المشارك فيها :    العضويات •
 

 
 

العضوية    اللجنة أو اجلمعية  م    معاال اجلهة  

 هـ 1442 جبدة   التدريب واالبتعاث مدرب متعاون  جدة تعليم ب واالبتعاثف التدريب  متعاون  مدرب   .1

 هـ 1442 جنوب جدة  مكتب تعليم سفري  سفري مسابقة منصة مدرست   .2

 هـ 1442 ية املعلومات صاالت وتقن وزارة االت متطوع  عاملياً (  األول على ململكة)حصول ا  الرقمي  مبادرة العطاء  .3

 هـ 1441 معهد البحوث جامعة طيبة  سفري  عززة للتفكري امل  سفري البيئة  .4

 م 2018 مبادرة مسك  سفري  ج ودية تربم سفري السع  .5

 هـ 1440 مكتب تعليم النسيم   يز سفري التم جائزة التعليم للتميز سفري التميز   .6

 هـ 1440 متوسطة الفتح   عضو    الرائدة جبدة  جلنة اجلودة ف متوسطة الفتح   .7

 هـ   1438  سعود الفيصل االمري  متوسطة عضو    مري سعود الفيصل  متوسطة االجلودة ف ا  ةجلن  .8

 هـ   1437 مركز قياس  رئيس جلنة  جلنة اختبارات قياس للموهوبني    .9

 هـ   1436 مركز قياس  رئيس جلنة  وهوبني  ات قياس للمجلنة اختبار   .10

 ـ ه  1436 جبدة  ادارة املوهوبني  عضو    عاية املوهوبني  ر برامج ر جلنة تطوي  .11

 هـ   1435 قياس مركز  عضو    جلنة اختبارات قياس للموهوبني    .12

مسار البحث العلمي ف  لتحكيم ف االوملبياد الوطين لإلبداع ة اجلن  .13   

 انئب الرئيس  
 

 ارة املوهوبني جبدة دا
 

 هـ   1434

 هـ   1434 مركز قياس  عضو      جلنة اختبارات قياس للموهوبني   .14

مسار البحث العلمي ف لإلبداع طين وملبياد الو ال جلنة التحكيم ف ا  .15   

 عضو   
 

 ارة املوهوبني جبدة اد
 

 هـ   1433

 هـ   1433 مركز قياس  عضو    جلنة اختبارات قياس للموهوبني    .16

 هـ   1433 ادارة املوهوبني جبدة  عضو    رة املوهوبني جبدة  دة ف اداجلنة اجلو   .17

 هـ   1433 ني جبدة ادارة املوهوب عضو    جلنة تطوير برامج رعاية املوهوبني    .18

مسار البحث العلمي ف  د الوطين لإلبداع جلنة التحكيم ف االوملبيا  .19   

 عضو   
 

 ادارة املوهوبني جبدة 
 

 هـ   1432

    مصمم/عضو م ف ملتقى البحر الصيفي تقييوالجلنة اجلودة   .20

 

 جبدة ر ملتقيات البحادارة  
 

 هـ    1428

21.  
ع  نبع ف جممف حمافظة يوي نجلنة اختبارات الصف الثالث اث

 مدارس حتفيظ القران   

 

 مشرف 
 

 ادارة تعليم ينبع 
 

 هـ    1416
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 :   التي كلفت بها  المهام •
 

 

 العام  اجلهة   املهمة  م

 هـ 1442 جبدة   التدريب واالبتعاث جدة تعليم ب واالبتعاثف التدريب  متعاون مدرب   .1

 هـ 1442 راح اجل ن بيدة عامر بمدرسة ايب ع سفري مسابقة منصة مدرست   .2

 ـ ه1441 اجلراح مدرسة ايب عبيدة عامر بن  ) مكتب تعليم جنوب جدة (  خربات لقاء  ورحض  .3

 هـ 1441 مدرسة ايب عبيدة عامر بن اجلراح  ئية ف مدرسة ايب عبيدة عامر بن اجلراح االبتدا  ملركز مصادر التعلممكلف معلم   .4

 هـ 1441 ة جامعة طيب ث البحو معهد  سفري البيئة املعززة للتفكري   .5

 هـ 1441 اح ة عامر بن اجلر مدرسة ايب عبيد ساعة برجمة ف مدرسة ايب عبيدة عامر بن اجلراح االبتدائية  مجمدرب بران  .6

 هـ 1440 الرائدة   مدرسة الفتح االبتدائية  ئية الرائدة   ساعة برجمة ف مدرسة الفتح االبتدامدرب برانمج   .7

 هـ 1440 ة عليم النسيم جبد ب ت مكت لتعليم للتميزسفري التميز جائزة ا  .8

 هـ 1440 رائدة جبدة  وسطة الفتح ال تم عضو ف جلنة اجلودة ف متوسطة الفتح الرائدة جبدة   .9

 تدائية الفتح الرائدة جبدة مكمل كمعلم موهوبني مفرغ ف متوسطة الفتح الرائدة واب  .10
 

 هوبني جبدة ادارة املو 
 

 هـ 1440

 هـ 1439 الرائدة   مدرسة الفتح االبتدائية  رائدة   تح االبتدائية ال فلبرجمة ف مدرسة ا  ساعة مدرب برانمج   .11

 هـ 1439 متوسطة االمري سعود الفيصل     ( فردوس  حممد عبد اجلواد )آلة الطاقةطالب /اع البراءة اخرت مشرف على   .12

 هـ   1438 د الفيصل  متوسطة االمري سعو    ة االمري سعود الفيصل متوسطعضو ف جلنة اجلودة ف    .13

 دة  عود الفيصل وابتدائية الفتح الرائسطة االمري سبني مفرغ ف متو مكمل كمعلم موهو   .14
 

 هوبني جبدة ادارة املو 
 

 هـ   1437

 هـ   1437 اس مركز قي رئيس جلنة ف اختبارات قياس للموهوبني    .15

 هـ   1436 مركز قياس  ياس للموهوبني  رئيس جلنة ف اختبارات ق  .16

 هـ   1436 ارة املوهوبني جبدة اد املوهوبني جبدة   دارة ف ا  ة املوهوبنيبرامج رعاينة تطوير  عضو ف جل  .17

 هـ   1435 مركز قياس  ياس للموهوبني  جلنة اختبارات ق ف  عضو  .18

 هـ   1435 تح الرائدة جبدة ية الفابتدائ     NXTبتدائية على الروبوت   مدرب للموهوبني ف مدرسة الفتح اال   .19

 ـ ه  1434 ادارة املوهوبني جبدة  ميف مسار البحث العل بداع لإل لوطين بياد ا االوملنة التحكيم فانئب رئيس جل  .20

 هـ   1434 مركز قياس    رات قياس للموهوبنيعضو ف جلنة اختبا  .21

 هـ   1434 مدرسة الفتح االبتدائية الرائدة       NXTوت   لفتح االبتدائية على الروبمدرب للموهوبني ف مدرسة ا  .22

 هـ   1433 ة ادارة املوهوبني جبد  لبحث العلمي بداع ف مسار ا طين لإلاد الو  االوملبي جلنة التحكيم ف م ف حمك  .23

 هـ   1433 مركز قياس  قياس للموهوبني   ة اختبارات عضو ف جلن  .24

 هـ   1433 جبدة وهوبني ادارة امل هوبني جبدة  دة ف ادارة املو عضو ف جلنة اجلو   .25
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 ت بها  :  المهام التي كلفتابع  •
 

 

 العام  اجلهة   ة املهم م

26.  
ركية  بياد )حتويل الطاقة ال الب /مهند الكعيب ف مسابقة االوملمشرف على اخرتاع الط

 حتكاك حركة السيارات اىل طاقة كهرابئية( من ا

 

 دة ادارة املوهوبني جب
 

 هـ   1433

 هـ   1432 ني جبدة ادارة املوهوب العلمي ف مسار البحث لوطين لإلبداع يم ف االوملبياد احمكم ف جلنة التحك  .27

 هـ   1432 مدرسة الفتح االبتدائية الرائدة    ة(   س الرائد ج احملور االعالمي للمدار ف م/الفتح االبتدائية ف )برانم  املنسق االعالمي  .28

 ـ ه  1431 ادارة املوهوبني جبدة  ف ادارة املوهوبني جبدة وير برامج رعاية املوهوبني  جلنة تطعضو ف   .29

 هـ   1431 مدارس الفتح  ر ملريض الصرع(   از انذالنهدي )جهلب / حممد ا الطامشرف على اخرتاع   .30

 1431من جبدة  ادارة املوهوبني  حمافظة جدة ف مدرسة الفتح االبتدائية الرائدة  مفرغ ف معلم موهوبني    .31

 هـ   1426    تدائية الرائدةبمدرسة الفتح اال ة ائدالر االبتدائية    والفتحلفتح املتوسطة ملدرسة الكرتون مشرف على املوقع اال  .32

 هـ   1426 وسطة الرائدة مدرسة الفتح املت توسطة الرائدة مدرسة الفتح امل  موهوبني فمنسق    .33

 هـ 1426 دة ملتوسطة الرائمدرسة الفتح ا توسطة الفتح الرائدة وكيل مكلف وملدة فصل دراسي كامل ف م  .34

 هـ 1421 سطة تو ملمدرسة زمزم ا توسطة  ف مدرسة زمزم امل منسق موهوبني    .35

   هـ  1418 ملتوسطة زمزم امدرسة   ف مدرسة زمزم املتوسطة   رائد نشاط    .36

   هـ  1416 بع نادارة تعليم ي مكلف   ووكيلتبارات الصف الثالث اثنوي ف جممع مدارس حتفيظ القران نة اخمشرف جل  .37
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  :االنجازات •
 

 العام  هة  جلا املنجز  م
 هـ 1442 ة املعلومات وزارة االتصاالت وتقني عامليًا(  لاألو  املركز  على ململكة )حصول ا رقميلعطاء المبادرة ا ف كة شار امل  .1

 هـ 1442 جبدة   التدريب واالبتعاث جدة تعليم ب واالبتعاثف التدريب  متعاون مدرب   .2

 هـ 1442 كي ن املليواالد  غار حراء و  أحد جببل  للديوان امللكي )القطار اجلبلي(دمي مشروع  قت  .3

جنوب جدة  مكتب تعليم سفري مسابقة منصة مدرست   .4 هـ 2441   

هـ 1441 معهد البحوث جامعة طيبة  سفري البيئة املعززة للتفكري   .5  

هـ 1440 مكتب تعليم النسيم   سفري التميز جائزة التعليم للتميز  .6  

7.  
الدولية لت  حص شهادة كامربيدج  ابلت ف   على  التدريس  الرقمية    بدرجة  قنيات 
 د/ امحد بن حممد العيسىالتعليم ف حفل تكرمي برعاية وزير  ياز بتفوقامت

 

 تعليم/مؤسسة مسك ة الوزار 
 

 هـ 1440

 هـ 1440 شركة مايكروسوفت وسوفتمايكر ادرة ادة من مبشه 17على لتحص  .8

 هـ 1440 فتشركة مايكروسو  من موقع مايكروسوفت  شارة  16على  لتحص  .9

 هـ 1440 فت ومنصة رواق روسو مايك يكروسوفت  ت اخلبري من مبادرة ماشهادة معلم مايكروسوف لىع لتحص  .10

 جدة تعليم ف   2030مكتب حتقيق رؤية  تقدمي مشروع    .11
 

 هـ 1440 تعليم جبدة الادارة  

 م 2018 مايكروسوفت ووزارة التعليم   على شهادة خبري ساعة برجمة  تلحص  .12

 م 2018 تعليم  الة  فت ووزار مايكروسو  ربمج ودية تسفري السع على شهادة لتحص  .13

 هـ 1440 سوفت ووزارة التعليم  كرو ماي ج وتنفيذ ساعة برجمة ف املدارس   ربم لسعودية تا  رة املشاركة ف مباد  .14

 هـ 1440 مؤسسة ديب للمستقبل )مبادرة الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم( درة مليون مربمج عريب املشاركة ف مبا  .15

 هـ 1439 شركة مايكروسوفت تمد املع  ملبدعم مايكروسوفت امعل  على شهادة لتحص  .16

 هـ 1439 وزارة التعليم  رة التعليم مشروع صناعة املوهبة السعودية اىل وزامي  د قت  .17

18.  
 

 ف مشروع صناع االمل ف دولة االمارات العربية تقدمي مبادرة 
مؤسسة حممد بن راشد آل  

   كتوم العامليةم
 

 هـ 1439

 هـ 1439 اهليئة العامة للرايضة السعودية  ضة ع صناعة املوهبة للهيئة العامة للرايو مشر   تقدمي  .19

 هـ 1439 مدرسة متوسطة االمري سعود الفيصل هـ 1439ء موقع للموهوبني عام  إنشا  .20

  دي السعو  خرتاعاءات االمكتب بر  نية قللعلوم والت عبد العزيز  دينة امللك يب مل تقدمي طلب براءة اخرتاع الحد طال  .21

 هـ   1439
 هـ   1439 رؤية الغد للمؤمترات  2018الشارقة    االبداع فو  بة حضور مؤمتر املوه  .22

 هـ 1437 هيئة الرايضة السعودية  تقدمي مسابقة جنم املوهبة السعودي اىل هيئة الرايضة السعودية   .23

24.  
هبة  ي ملعلمي املو تقرير ختام  أفضلمسابقة  ف االول املركز   لىع لتحص

 دة ني جب املوهوبادارة   على مستوى

 

 املوهوبني جبدة رة  ادا
 

 هـ   1434

 

 

 

http://www.almaktouminitiatives.org/
http://www.almaktouminitiatives.org/
http://www.almaktouminitiatives.org/
http://www.almaktouminitiatives.org/


6 

 

 

 

 

 

   :االنجازاتبع ات •
 

 

 العام  اجلهة   املنجز  م

مكتب براءات االخرتاع   براءات االخرتاع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  تقدمي طلب جمموعة من   .25
 عودي الس

 هـ   1433

 هـ   1432 بتدائية رسة الفتح االدم هـ  1432ر للموهوبني جبدة   عام باشث مب ناة ل قإنشاء او   .26

 هـ   1431 مدرسة الفتح االبتدائية  جدة(   موقع موهوب هـ ) 1431عام لكرتونية للموهوبني جبدة إنشاء اول جملة ا  .27

 هـ   1431 ح االبتدائية الفت  مدرسة جدة(   وب ة موهاقن)هـ 1431تيوب عام ى اليو دة علة للموهوبني جبإنشاء اول قنا  .28

29.  
موهوب جدة   هـ موقع 1430شاء موقع للموهوبني عام  نإ
(www.ktj10.com   ) 

 

 مدرسة الفتح املتوسطة 
 

 هـ   1430

30.  
من   هـ1428في عام اصة للجودة ف ملتقى البحر الصياخلبياانت  القاعدة  اعتماد

شكر(  )خطابة  لسعودي للجود اجمللس ا  
للجودة    السعودياجمللس  
   ية نطقة الغربابمل

 
 

 ـ ه1428

هـ  1428تقى البحر الصيفي عام تصميم قاعدة بياانت خاصة للجودة ف مل  .31  
 

 جبدة ملتقيات البحر ادارة  
 

 

 هـ 1428
 هـ   1427 مدرسة الفتح املتوسطة  تصميم موقع االلكرتون ملدرسة الفتح املتوسطة    .32

 هـ   1427 طة ستح املتو مدرسة الف   نت مية للعلوم على شبكة االنرت لع  يةكرتوناالل جملة  إنشاء   .33

 هـ   1427 مدرسة الفتح املتوسطة  اهلدف   للموهوبني ابسم لكرتونية رايضية ورقية  إصدار أول جملة اال   .34

35.  

 
 

 ظة جدة  وية اجمللس البلدي مبحافلعض  املرشح لالنتخاابت رئيس محلة 
  نتخاابت املرشح لال 

ي  لس البلدجمل لعضوية ا
 مبحافظة جدة 

 

 هـ 1426
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   والجوائز:شهادات التقدير  •
 

 العام اجلهة  شهادات التقدير واجلوائز  م
 ه1442 مدرسة ايب عبيدة عامر بن اجلراح  القائد/ حممد عبد هللا املطوع من  شهادة شكر وتقدير على  لتحص -1
 هـ 1441 ية رور مللسالمة الالسعودية عية اجلم والتعليم   ةيع و التالسالمة املرورية فرع  بتكار فجائزة االمشاركة ف  ةادشهعلى  لتحص -2
 هـ 1441 مدرسة ايب عبيدة عامر بن اجلراح  القائد/ حممد عبد هللا املطوع من  شهادة شكر وتقدير على  لتحص -3
 هـ 1440 كروسوفتماي شركة  من موقع مايكروسوفت  شارة  16على  لتحص -4
 شركة مايكروسوفت وسوفتمايكر ادرة ادة من مبشه 17على لتحص -5

 هـ 1440

6- 
  يس تدر لدولية ف ال ة كامربيدج اادشه ف دورة درع من وزير التعليم لتفوقي 

 ية نيات الرقملتقاب
 

 وزارة التعليم 
 

 هـ 1440

 هـ 1440 ادارة املوهوبني جبدة  شهادة حضور منتدى املوهبة واإلبداع األول جبدة  -7
 هـ 1440 ية ح االبتدائمدرسة الفت االبتدائية  مدير مدرسة الفتح  من  شهادة شكر وتقدير ع و ر د -8
 هـ 1440 ة د ات جبمكافحة املخدر  دة ج فظة ملخدرات مبحامن مكافحة ا  يرتقدشكر و دة شها -9

10- 
السابق ورئيس هيئة الرتفيه معال   هليئة العامة للرايضة خطاب شكر من رئيس ا

 كي ال الشيخ املستشار/تر 
اهليئة العامة للرايضة  

 ة السعودي
 هـ 1439

11- 
 

 ملوهوبني  ة ف جمال اذول ملب لجهود الغ مال وشكر وتقدير لادة ومب درع وشه
ري سعود  م اال  سطةتو مدير م
 ابراهيم امحد الفريدي / الفيصل أ

 
 هـ 1438
 

12- 
السابق صاحب السمو امللكي   هليئة العامة للرايضة خطاب شكر من رئيس ا

 ل سعودعبد العزيز ابن مساعد بن  عبد هللاالمري/ ا
لرايضة  اهليئة العامة ل 

 السعودية 
 هـ 1439

13- 
شهادة كامربيدج  ة  ف دور   يميةعللت ب اواعنا شركة امكان الكرتونية من   كرشهادة ش

 )على موقع تويرت للشركة(  الدولية 
 

 شركة امكان واعناب التعليمية 
 

 هـ 1438

14- 
 

 بذولة ف جمال املوهوبني وتقدير للجهود امل وشهادة وشكردرع 
عود  مدير متوسطة االمري س

 فريدي ابراهيم امحد ال الفيصل أ/ 
 

 هـ 1437

 الوطين لإلبداع العلمي جبدة    الوملبياد ا  جلهودي فوميدالية  وتقدير  شكر  شهادة -15
 

 تعليم جبدة الادارة  
 

 هـ 1435

16- 
تقرير ختامي ملعلمي املوهبة على   مسابقة افضل   االول فعلى املركز   لتحص

 ملوهوبني جبدة دارة استوى ام
 

 ارة املوهوبني جبدة دا
 

 هـ 1434

 لرائدة   ا  رسدا امج املهودي ف بر وتقدير جل ة شكرادشه -17
 

 هـ 1434 تعليم جبدة الارة  دا

 شهادة شكر لضور دورة الربانمج التدرييب اكتشف العلوم والرايضيات  -18
 

 هـ. 1434 جبدة تعليم الادارة  

19- 
بداع  سابقة االوملبياد الوطين لإلملدي ف اجلولة الثانية شهادة شكر وتقدير جلهو 

 دة   علمي جب ال
 

 تعليم جبدة الة  ادار 
 

 ـ ه1434

 
 

 وتقدير  شكر  شهادة
 مدير مدرسة الفتح االبتدائية  

 أ/ خالد عبد الرمحن الغامدي  
 

 هـ 1434
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 ائز :  شهادات التقدير والجوتابع  •
 

 معاال اجلهة  شهادات التقدير واجلوائز  م

20- 
 

   وتقدير ودرع شهادة شكر 
 تدائية  تح االبمدير مدرسة الف

 مدي الغابد الرمحن خالد ع / أ 
 

 هـ 1433

21- 
 

 ادة شكر وتقدير  هش
 مدير مدرسة الفتح االبتدائية  

 أ/ خالد عبد الرمحن الغامدي  
 

 هـ 1432
 

22- 
 

    وتقدير ودرع شهادة شكر 
 مدير مدرسة الفتح املتوسطة 

 الزهران أ/ حمسن   

 

 هـ 1429

23- 
 

 شهادة شكر وتقدير  
 تح املتوسطة رسة الفمدير مد

 ان د الميد محد سع أ/ ا  

 

 هـ 1428

24- 
شكر وتقدير جلهودي ابملشاركة ف اجناح اعمال جلنة اجلودة   وشهادة  درع

 ملتقى البحر الصيفي   والتقييم وتصميم قاعدة بياانت خاصة للجودة ف 
 دة جب ملتقيات البحر ادارة  

جدة  ية مبحافظة رئيس احملكمة اجلزئ
 م العثين عبد الرمحن هللا ب  عبد /الشيخ 

 
 هـ 1428

25- 
تصميم قاعدة بياانت خاصة  )  سعودي للجودة ال  لسشكر من اجمل  خطاب

    ( هـ 1428لعام    للجودة ف ملتقى البحر الصيفي

 

     اجمللس السعودي للجودة  
 

 هـ 1428

26- 
العلوم ملعلمي املرحلة   لقسم   الرتبوي اخلامسشهادة ملشاركت ف امللتقى 

 فة التغيري( ...وثقاالعلوم   مشعار )معل املتوسطة حتت

 

 ادارة التعليم جبدة 
 

 هـ 1427

27- 
 

 شهادة شكر وتقدير 
 مدير مدرسة الفتح املتوسطة  

 امحد سعد الميدان أ/  

 

 هـ 1427

28- 
 

لعضوية اجمللس   املرشح لالنتخاابت  لعضوية اجمللس البلدي مبحافظة جدة    املرشح لالنتخاابتدرع من 
 البلدي مبحافظة جدة 

 

 هـ 1426

29- 
 

 مدير مدرسة متوسطة زمزم  ة شكر وتقدير شهاد
 أ/ سعيد أمحد الغامدي 

 

 هـ 1422

30- 
 

 شهادة شكر وتقدير 
كتب إشراف الشرق آنذاك مدير م

 األستاذ/ عبد هللا بن حممد املليص

 

 هـ 1421

31- 
صوريت ضمن املعلمني  ونشرتكرميي من قبل مكتب إشراف الشرق 

 الشرق   شرق ف جملة ال ف املتميزين ف مركز اشرا

 

 إشراف الشرق  مكتب
 

 هـ 1421

32- 
 

 شهادة شكر وتقدير 
 مدير مدرسة متوسطة زمزم 

 المحدي أ/ فائز حامد ا

 

 هـ 1420

33- 
 

 الطاليب  ف النشاطجلهودي  وتقدير ودرع شهادة شكر 
 مدير مدرسة متوسطة زمزم 

 حممد الغامدي  أ/ سعيد 

 

 هـ 1419
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   العمل:المحاضرات وورش والندوات وات والمؤتمرة يريبتد لالدورات اابـعـاً / ر •

 

 

 اجلهة املنفذة  مدهتا  اترخيها  اسم الدورة  م
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات4 هـ1442عام  تربمج   مدرست اإللكرتون  التدرييب  الربانمج  دورة  .1
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات4 هـ1442عام  (( 2020  برجمة ساعة ))  التدرييب   الربانمج  ميقد ت  .2

 ساعتني2 هـ1442عام  2021دورة مدرب ساعة برجمة   .3
مي التعلي للتطوير املهين  وطيناملركز ال

 بوزارة التعليم وشركة مايكروسوفت
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات8 هـ1442عام  اسرتاتيجية التعلم الذايت ف تدريس العلوم دورة    .4
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات4 هـ1442عام  التعليم االلكرتون   ف ت تطبيقا  .5
 جبدة   ب واالبتعاثالتدري ساعات8 هـ1442عام  م الصفي تطبيقات التغذية الراجعة ف التعلدورة    .6
 جبدة   ب واالبتعاثالتدري ساعات3 هـ1442عام  ية تدريس الفهم القرائي اسرتاتيجدورة    .7
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات4 هـ1442عام  أدوات القياس والتقومي اإللكرتونية    دورةميقد ت  .8
 جبدة   ب واالبتعاثالتدري ساعات16 هـ1442عام  اسرتاتيجية الصف املقلوب  دورة ميقد ت  .9

 جبدة   ب واالبتعاثالتدري ساعات8 هـ1442عام  Microsoft Teams  برانمج  دورة ميقد ت  .10
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات4 هـ1442عام  لكرتونية أدوات القياس والتقومي اإل  دورة  .11
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات8 هـ1442عام    اسرتاتيجية الصف املقلوب   دورة  .12
 جبدة   دريب واالبتعاثالت ساعات4 هـ1442عام  Microsoft Teamsانمج دورة بر  1 .13
 ة العامة االدار معهد  ساعة1 هـ1442عام  متر معا لبياانت موثوقة مؤ  2 .14
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  ساعات8 هـ1442عام  دورة برانمج الصف املقلوب 3 .15
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  ساعات5 هـ1442عام  ءاهتا وإجرا  الهتاجما  مدرست  منصة  مسابقةرة  دو  4 .16
 يب الرتبوي جبدة مركز التدر  ساعة هـ1442عام  ( منصة مدرست )ون  االلكرت التعليم   إدارة نظام دورة   5 .17
 واملهين التقين  املؤسسة العامة للتدريب ساعة 30 هـ1442عام  ( TOTدورة تدريب املدربني ) 6 .18
 ين واملهالتقين  املؤسسة العامة للتدريب ساعة 15 هـ1442عام  بية قائب التدرييم الدورة تصم 7 .19
 جبدة   التدريب واالبتعاث ساعات10 هـ1441عام  دورة دمج مهارات التفكري ابلتدريس  .20
 اية الطارئة والسالمة االمريكي معهد الرع ساعات5 هـ1441عام  ( دةشهارخصة و )  ليةاألو االسعافات  دورة   8 .21
 املهينو  التقين  دريبمة للت املؤسسة العا  ساعات5 هـ1441عام    مهارات التدريب عن بعد   دورة 9 .22
 ة العامة معهد االدار  ساعة هـ1441عام  سسي البتكار املؤ ا  مؤمتر 1 .23
 ( عن بعد)البحرين ارات دولة  معهد مه ساعات10 هـ1441عام  Adobe Premiere CC 2019ونتاج  دورة امل 1 .24

معهد البحوث والدراسات   ساعات5 هـ1441عام    السيربان االمن  مقدمة ف دورة   1 .25
 لقرى م ا جامعة أ/ية الستشار ا

 لسعوديا  األمحر ل وزارة الصحة/ اهلال ساعات5 هـ1441عام  ى عدو مكافحة ال  انمجبر   دورة 1 .26
 ملكتب العاملي لكبار املدربني اكادميية ا ساعات8 هـ1441عام  االمني التعليمي   ورة إنتاجد 1 .27
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 تابع الدورات التدريبية   :

 

 
 

 

 

الدورة م اس م ها اترخي  دهتا م  ة اجلهة املنفذ    
 ربني بار املدكلعاملي لتب ا املك اكادميية ساعات7 هـ1441عام  التعليمي دورة تصميم االنفوجرافيك   .28
29.  

علم  مركز امل لكمة /  جامعة دار ا ساعات5 هـ1441عام  ة للتفكر عزز دورة البيئة امل
 لقدوة ا

 التدريب الرتبوي جبدة  مركز  ساعات8 هـ1441عام  دورة التعلم ابالستقصاء   .30
ربمج وتنفيذ ساعة برجمة ف  املشاركة ف مبادرة السعودية ت  .31

مي التعلي للتطوير املهين  وطيناملركز ال ة ساع36 هـ1441 امع املدارس   
 بوزارة التعليم وشركة مايكروسوفت

بوزارة   التعليمياملركز الوطين للتطوير املهين ساعة1 ـه1440عام  جمة ر بخبري ساعة دورة   .32
 التعليم وشركة مايكروسوفت 

33.  
 

 ة ة العامالدار معهد ا ساعة1 هـ1440عام  سيربان الكرتون مؤمتر االمن ال
 مسك )السعودية تربمج(  درةمبا ساعات5 هـ1440عام  MakeCodeة ابستخدام جم دورة الرب   .34
 بوي جبدة لتدريب الرت مركز ا ساعات8 هـ1440عام  ي والعشرون دورة مهارات القرن الاد  .35
 )السعودية تربمج(  بادرة مسك م ساعات5 هـ1440عام  JavaScriptرانمج اجلافا رة بدو   .36
 ( ج ربممسك )السعودية ت مبادرة ساعات5 هـ1440عام  Pythonمج الباث انبر   دورة  .37
 بادرة مسك )السعودية تربمج( م ساعات5 هـ1440عام  ة تربمج عوديالس  سفراء دورة   .38
 صة رواق للتعليم من ساعة 15 هـ1440عام  ساعة برجمة دورة  2 .39
40. 2 

ي طين للتطوير املهين التعليماملركز الو  ساعة1 هـ1440عام  ( Sway)وسوفت  مايكر لرقمية مع  رواية القصص ا   ورةد
 كة مايكروسوفتر وش بوزارة التعليم 

 شركة مايكروسوفت ساعة1 هـ1440عام  مايكروسوفت املبدع  رة معلمدو  2 .41
 سوفتكرو شركة ماي ساعة1 ـه1440عام  ني دورة مساهم ف جمتمع املعلم 2 .42
 ركة مايكروسوفتش ساعة1 هـ1440عام  مني ثر ف جمتمع املعلدورة مؤ  3 .43
 وفتكة مايكروسر ش ساعات 3 هـ1440ام ع عي بداتفكري اإلوال دورة التعاون واملواطنة 3 .44
 ايكروسوفتكة مشر  ساعة1 هـ1440عام  OneNoteاألدوات ف   دورة التعلم املستقل مع الرايضيات 3 .45
 جبدة بوي كز التدريب الرت مر  ساعات8 هـ1440عام  2عليمية الت ات جوجلقبيدورة تط 3 .46
 مايكروسوفت شركة  ساعات10 هـ1440عام  برجمة  ساعة ورة د 3 .47
 شركة مايكروسوفت ساعة1 هـ1440عام     ة الوسبة املاديةر دو  3 .48
الخرتاع ادئ  دورة مبا 3 .49  دة جب رتبوي ال  مركز التدريب ساعات8 هـ1440عام  
مي  العلنيات البحث دورة ف 3 .50  تدريب الرتبوي جبدة ل مركز ا ساعات8 ـه1440عام  
 بوي جبدة التدريب الرت ركز م ساعات4 هـ 1440عام  االضطراابت النفسية ورة  د 3 .51
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 تابع الدورات التدريبية   :

 
 

خيها اتر  اسم الدورة  م فذة املن  ة اجله مدهتا    
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  ساعات8 هـ 1440عام  ملستقبلية بطرق ابداعية  املشكالت ا  دورة حل  .52
 جبدة بوي دريب الرت الت مركز  ساعات8 هـ 1440 عام ستقبل ملطبيب ا  ةدور   .53
 جبدة  مركز التدريب الرتبوي ساعات4 هـ 1440عام  وهوبني مج امل اليب تقدمي براة اسدور   .54
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  ةساع 12 هـ 1440عام  ورة خرائط املفاهيمد  .55
 دة بوي جب الرت مركز التدريب   اعاتس4 هـ 1440عام  ز م للتميليدورة القيبة التدريبية لفئات جائزة التع   .56
 هوبني جبدة املو   إدارة ساعات5 هـ 1440عام  إلبداع األول وهبة وامنتدى امل  .57
   املركز الوطين للتطوير املهين  اسبوعني هـ 1440 عام دارس   ربمج وتنفيذ ساعة برجمة ف املعودية تمبادرة الس    .58
   ملهين للتطوير ااملركز الوطين  وعنياسب هـ 1439عام  املدارس   فذ ساعة برجمة في ربمج وتنتمبادرة السعودية    .59
 ة العامة معهد االدار    ساعة1 هـ 1439عام  2030ؤية اململكة اختبارات قياس ف ضوء ر ر  مؤمت  .60
 للتعليم  منصة رواق  يوم 24 هـ 1439عام  روسوفت اخلبري ة معلم مايكدور   .61
 وي جبدة مركز التدريب الرتب ساعة 12 ـ ه1439عام  ليم ع تتقنية ابلدورة دمج ال  .62
63.  

 

 الرتبوي جبدة   يبمركز التدر  ساعات8 هـ 1439م عا ة الصفية ة إدارة البيئدور 
 ك وزارة التعليم/مؤسسة مس ساعة 120 هـ 1439عام  ية قنيات الرقم ريس ابستخدام الت التديدج الدولية ف كامرب دورة    .64
 الشارقة  للمؤمترات ف  لغدرؤية ا  ساعة 15 هـ 1439عام  2018 الشارقة ف اع االبد و  ة متر املوهبمؤ   .65
 جبدة دريب الرتبوي مركز الت ساعات8 هـ 1439ام ع اف واالستثمار تشات املتعددة االكدورة الذكاء   .66
 ة قار ات ف الشر رؤية الغد للمؤمت  ساعات10 هـ 1439عام  يل فقرات اختبار من متعدد دورة بناء وحتل  .67
 ي جبدة تدريب الرتبو مركز ال  اعاتس8 هـ 1439عام   و: أيدموداالفرتاضيةرة الفصول  مج إدارة براندو  5 .68
 بوي جبدة مركز التدريب الرت  ساعات8 هـ 1439عام  ة جوجل التعليميقات بيدورة تط 5 .69
 دة جب رتبوي لا  التدريب ز مرك ساعات8 هـ 1439عام  دورة انتاج الفيديو التعليمي ابستخدام موف ميكر  5 .70
 الرتبوي جبدة التدريب   مركز  ساعات8 هـ 1439عام  التعاون ة أدوات جوجل: جمال أرحب للتعلم دور  5 .71
 ة املكتب العاملي لكبار املدربني اكادميي ساعات5 هـ 1439عام  ملتعددة ات الذكاءات اة تطبيقور د 5 .72
 دريب الرتبوي جبدة مركز الت اعة س20 هـ 1439 عام ( وبني)مشرف ومعلمي املوهتقومي من أجل التعلم  دورة ال 6 .73
 الرتبوي جبدة التدريب   كز مر  ساعات4 هـ 1439م عا ئية االبتدا   املرحلة ف  األطفال لدى   وفاخلدورة   6 .74
 ي جبدة مركز التدريب الرتبو  ساعات8 هـ 1437عام  دورة البحث العلمي 6 .75
 ة الرتبوي جبد  تدريبكز ال مر  ساعة 12 هـ 1437عام  ( الروبوت )ستيم  دورة 6 .76
 رتبوي جبدة مركز التدريب ال ساعات4 هـ 1436عام  لمي ني املكلفني ف البحث العاحملكم  دورة 6 .77
 كز التدريب الرتبوي جبدة مر  ساعات8 هـ 1436عام  االخرتاع دورة   6 .78
 دة لرتبوي جب ا  مركز التدريب ساعات8 هـ 1436عام  فيذ تنال   اتبية وفنيدورة القائب التدري 6 .79
 ة مركز التدريب الرتبوي جبد ساعات8 هـ 1436عام  بطرق ابداعية  ملستقبلية انمج حل املشكالت ابر رة  دو  6 .80
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 تابع الدورات التدريبية   :

 

 

رخيها ات اسم الدورة  م  اجلهة املنفذة  مدهتا  
 يب الرتبوي جبدة مركز التدر  ساعات4 ـ ه1436عام  لمي دورة آلية التحكيم ملشاريع البحث الع  .81
 دة ي جب ريب الرتبو التد ز مرك ساعات8 هـ 1436عام  لتدريس لتفكري ف اا  اتدمج مهار دورة   .82
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  ساعة 45 هـ 1436عام  الفصحىللغة العربية دورة التحدث اب  .83
 ة املوهوبني جبد ادارة   ساعات 4 هـ 1436عام  ياس موهبة دورة مق  .84
 يب جبدة ة النشاط الطال ار اد ساعات8 هـ 1435عام  أتسيسية للروبوت دورة    .85
 املوهوبني جبدة ادارة   اسابيع  3 هـ 1435عام    العلمي  لإلبداع  ياد الوطين الوملبحمكم ف ادورة    .86
 ارة املوهوبني جبدة اد ساعات 16 هـ 1435عام  دورة مقياس املوهبة   .87
  جبدة ادارة املوهوبني  اعاتس8 هـ 1434عام  دورة التغيري   .88
  جبدة ادارة املوهوبني  ساعة 12 هـ 1434عام  بوت الرو  ة ناء وبرجمدورة ب  .89
ابلتعاون مع   الشباب( اء اثر العلمي )  اكتشف برانمج دورة    .90

 امعة كاليفورنيا ج

 

 هـ 1434عام 
 

 ساعة 30
مع جامعة    اونعت شركة ارامكو ابل

 كاليفورنيا 
  جبدة وهوبني ادارة امل ساعة 12 هـ 1434عام  ف االخرتاع  مقدمة دورة    .91
 املوهوبني جبدة   ارةاد ساعات4 هـ 1434عام  صف للطالب املوهوبنيلادورة ادارة   .92
 ادارة املوهوبني جبدة  ساعات4 هـ 1434عام  ملوهوبني للطالب ا فعالية التعليم النشط دورة    .93
  واملهينلتقينا املؤسسة العامة للتدريب ساعة 30 هـ 1433عام  طوير مهارات املدربني ف تريز  دورة ت  .94
 جبدة رة املوهوبني ادا ساعات 16 هـ 1433عام  س موهبة يادورة مق  .95
 جبدة ادارة املوهوبني  اسابيع  3 هـ 1433عام  وملبياد الوطين لالبداع العلمي    اال حمكم ف   دورة  .96
 هينملقين والتدريب ااملؤسسة العامة للت ساعة 30 هـ 1433عام  دورة مدرب مدربني )الشهادة ف مركز النبالء(  8 .97
 بوي جبدة مركز التدريب الرت  ساعات 8 هـ 1432 عام ابداعية   شكالت بطرقبرانمج حل املة  ور د 8 .98
 لرتبوي جبدة ا  بيمركز التدر  ساعة 12 هـ 1432عام  مج البحث املستقل  براندورة   8 .99

 ز التدريب الرتبوي جبدة مرك ساعة 12 هـ 1432عام    تصميم الربامج االثرائية   دورة 8 .100
 دة مركز التدريب الرتبوي جب  ة ساع12 هـ 1432عام  طرق ابداعية  ستقبلية ب الت املمج حل املشكرانب  رةدو  8 .101
 الرتبوي جبدة   مركز التدريب اتعاس4 هـ 1432عام  ان  التدريب امليددورة   8 .102
 دريب الرتبوي جبدة لتمركز ا ساعات4 هـ 1432عام  ة  هوبني ابملدرسآلية عمل معلم املو دورة  9 .103
 بوي جبدة مركز التدريب الرت  ساعات4 هـ 1432عام  بداع  برانمج عناصر اال  فدورة   9 .104
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  اعاتس4 هـ 1432عام  ة مقدمة ف رعاية املوهوبني  ر دو  9 .105
 الرتبوي جبدة ريب  التد مركز  اتساع4 هـ 1432 امع لكشف عن املوهوبني  دورة اساليب ا 9 .106
 ي جبدة بو مركز التدريب الرت  ساعة 12 هـ 1432م عا لتعليم التفكري    دورة الكورت 9 .107
 اندي جدة لالبداع العلمي  تاساع8 هـ 1432عام  املدارس السعودية الرائدة   معايري تقوميدورة تطوير  9 .108
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 تابع الدورات التدريبية  :

 

 

 

 

 

 

 

هتا مد اترخيها  اسم الدورة  م املنفذة  ة اجله   
 جبدة  هوبني املو ارة  اد شهر هـ 1431م عا   علمي املوهوبنيدريبية لتأهيل مدورة ت  .109
 االشراف الرتبوي ادارة   اعة س12 هـ 1430عام  العلميةمهارات ختطيط الدروس دورة    .110
 ي جبدة مركز التدريب الرتبو  ساعة 12 هـ 1430عام  لوم املطورة  عل ا منتجات ف برانمج  دورة    .111
 ني جبدة ة املوهوبر ادا ساعات5 هـ 1430 عام (  ISEFواهلندسة ) ة للعلوم ة موهب دورة تدريبية ملسابق  .112
 تدريب جبدة  )شركة إنتل ( ز ال مرك ساعة 40 هـ 1430عام  ( intel)لتعليم  العاملي برانمج التطوير املهين دورة    .113
 هينريب التقين واملللتد  امةع املؤسسة ال ساعة 20 هـ 1429م عا ويفر( الفرنت بيج / الدرمي )ع قموا  دورة تصميم  .114
 للتدريب التقين واملهين امةع املؤسسة ال ساعة 20 هـ 1429عام    (flash) الفالش برانمج    دورة ف  .115
 للتدريب التقين واملهين امةع املؤسسة ال ساعة 18 هـ 1429عام    ( HTML) ج الربجمة  دورة ف برانم   .116
 هينيب التقين واملللتدر  امةع املؤسسة ال اعة س59 هـ 1429عام  االنتاج التليفزيون  مج  انر دورة ف ب  .117
 املهينللتدريب التقين و  ةامع املؤسسة ال ساعة 59 هـ 1429عام  عالن  البرانمج التصميم ا  دورة ف  .118
 دريب التقين واملهينللت امةع املؤسسة ال ساعة 59 هـ 1428عام    (ICDL ) الرخصة الدولية ف الاسب اآلل   دورة    .119
ملرحلة  علوم ملعلمي ام ال اخلامس لقس بوي امللتقى الرت   .120

 ري( علوم ...وثقافة التغيت شعار )معلم ال حتاملتوسطة  

 

 هـ 1427 عام
 

 اتساع10
 

 وي بتعليم جدة رتبف الادارة االشرا

 جبدة مركز التدريب الرتبوي  ساعة 25 هـ 1425عام  اآلل  دورة ف برانمج صيانة الاسب    .121
 الرتبوي جبدة كز التدريب  مر  ساعة 25 هـ 1425ام ع بني ورعايتهم  لكشف عن املوهو اب  دورة اسالي  .122
 بوي جبدة لرت تدريب امركز ال  اعة س25 هـ 1425م عا ني  ة مقدمة ف رعاية املوهوبدور   .123
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  ساعة 25 هـ 1425عام  دورة الكورت    .124
 ي جبدة الرتبو   مركز التدريب ساعة 25 هـ 1423عام  الذهنية(   ابخلرائط  عليم)التدورة تعليم التفكري    .125
 جبدة  الرتبويب  مركز التدري ة ساع25 هـ 1423عام  windows يل نوافذ  ام تشغ  برانمج نظدورة ف 3 .126
 ب الرتبوي جبدة مركز التدري اعة س25 هـ 1423عام  (  Excelااللكرتونية ) دورة ف برانمج اجلداول  1 .127
 بوي جبدة التدريب الرت مركز  ة ساع50 هـ 1423 عام (  Wordمعاجل الكلمات ) ج  م دورة ف بران 1 .128
 مركز التدريب الرتبوي جبدة  ساعة 25 هـ 1423عام    (PowerPoint) مج العروض التقدميية راندورة ف ب 1 .129
 للتدريب التقين واملهين امةع املؤسسة ال ساعة 18 هـ 1421عام  ( Word 97)نصوصالبرانمج ادخال البياانت ومعاجلة دورة ف  1 .130
 يم جدة تعل اليب ف النشاط الط ساعة 50 هـ 1420عام  رة رواد النشاط  دو  1 .131
 مركز التدريب الرتبوي بينبع  ساعة 20 هـ 1415م عا البتدائية  املرحلة ادورة العلوم ملعلمي  1 .132
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   :  المهارات

 

 املهارات
ارير تابة التقك واقع املصميم ت  

 ادخال البياانت  شراف على املواقع االلكرتونية اال 
فكارتطوير اال ون التسويق االلكرت    

تحل املشكال    نتاج  اال االخراج و 
 

   هوايات :ال
 

 اهلواايت
مبجال التقنية  لتطويرا الاسب اآلل ير لألفضل والتطو انتاج االفكار   نتاج   . اال االخراج و   

 

 

 

 

    

 

 تويتر 

 

 المكتبة  االلكتروني ة 

 

 اول مجلة للموهوبين 

 

 اول قناة للمو هوبين

 

 موقع موهوب جدة 

 

    

 

 

 

 

 

 

  ،،،هلل رب العاملني احلمد،،،

 ل رقم اجلوا االسم 

 966581371000 ــم الـعــروي مـــان مـســـلـخـــالــد ســـلـيــ 

https://twitter.com/hashtag/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%89%8D%E4%B8%8E%E5%88%9B%E6%84%8F%E5%91%A8?src=hashtag_click
http://www.ktj10.com/MA42.html
http://www.ktj10.com/27up.html
https://www.youtube.com/user/mawhobjed
https://www.youtube.com/user/mawhobjed
http://www.ktj10.com/

