
  مركز المعلم القدوة

#STAY_HOME #STAY_SAFE

� ـ بيتك
#حماية ـ لوطنك#وانت ـ ��



� تقديم دوراته ودبلوماته، فقدم دبلوم( إدارة وتخطيط قيم المجتمعات ) واستفاد منه ٤٥ متدربا ومتدربة من دول مختلفة من:  
نامج �� Æاستمر ال�

� التعليم) والتحق به ٢٢ متدربا من المملكة 
المملكة والكويت، ومن ا��ردن، ومن العراق، ومó، والصومال، وتونس. و(دبلوم غرس القيم ��

دارة وقيادة المؤسسات التعليمية) والتحق به متدربون من:  المدينة المنورة، والطائف  Å� اف والكويت، والبحرين، وا��ردن وتونس. ودبلوم (ا�ح�½

وجدة. 

� التعليم)، 
� بعنوان (الواقع المعزز ��

�Òين) والثا �çوعقد منتدى مركز المعلم القدوة لقاءين: ا��ول بعنوان (التخطيط لمبادرات القرن الواحد والع

وسجل فيه ما يقارب من ٦٥ متدربا من مختلف مناطق المملكة. 



أطلق المركز دورات مختلفة عن بعد ، وهي:

استفاد ٢٠ متدربااستفاد ٢٠ متدربا

استفاد ٢٢ متدربااستفاد ٢٠ متدربا

برنامج العقلية الخارجية –

املستوى األول

االسرتاتيجيات الثالث 

لتدريس أسهل

االستمرار يف تقديم 

الدبلوم االحرتايف إلدارة  

وقيادة املؤسسات التعليمية 

االستمرار يف تقديم دبلوم 

غرس القيم يف التعليم



واصل  المركز تقديم  دورات مختلفة عن بعد ، وهي:

� القيادة 
"، قدمتها  (الدكتورة م�Î كريم) دكتوراه �� � ÆÒة بعنوان "التنمية المهنية وع�قتها بالتحصيل الط� �êقدم منتدى مركز المعلم القدوة، محا

� السعودية
بوية مديرة مركز المعلم القدوة. استفاد منها (٣٥)  متدربا من مدن مختلفة �� ال�½

نسانية Åكة القوى ا� �å بالتعاون مع( �
�Òبرنامج تطوير العقلية الخارجية وتطبيقها(المستوى الثا

 قدمه (الدكتور ع�À سليمان عرب )،ميç معتمد من معهد أربنجر العالمي 
� السعودية

كوتش معتمد بمعاي�� ا�تحاد العالمي للكوتشينج. واستفاد منها (٢٤)متدربا من مدن مختلفة ��

دورة قيادة الذات وإدارتها 

قدمتها المدربتان (ا��ستاذة فاطمة العمري) و ( ا��ستاذة ناهد الرابغي)
� السعودية

� الكويت، واستفاد منها (٢٣)متدربا من مدن مختلفة ��
كة رؤية تربوية �� �å رخصة تدريب قيادة الذات وإدارتها من Àحاصلتان ع 

ونية لك�½ Åدورة السج�ت وا�ختبارات ا�

قدمتها مدربة المعلم القدوة (ا��ستاذة أمل الحامدي)
� السعودية

. واستفاد منها (١٦)متدربا من مدن مختلفة �� � مركز المعلم القدوة، ومدرب مايكروسوفت الخب��
مدربة ��



قـدم المركز عددا من الدورات وا�ختبارات، ومنها:

كة رؤية تربوية، والتحق بها ١٥ ممتحنا، ومنحتهم شهادة اجتياز �å اختبارات من خ�ل

بداعية، والتحق بها ٣٧ متدربا Åالتعليم وا��نشطة ا� �
تقديم دورة توظيف ألعاب الليغو ��

تقديم اللقاء الخامس لمنتدى مركز المعلم القدوة، والتحق فيها ٣٣ متدربا
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