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 جدزيبًيا ، وذلو طمً خطت الخدزيب إلالنترووي املتزامً، التي أقسها  43" بىين وبىاث"إلادازة العامت للخعليم بجدة ممثلت في إدازحي الخدزيب والابخعار جقدم 
ً
بسهامجا

 .املسلص الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي ، بالشسالت مع إلادازاث الخعليميت بمنت املنسمت واملىطقت الشسقيت وحدة
 مع زؤيت اململنت  107وحشمل الحصمت الخدزيبيت ألاولى منها ما مجمىعت 

ً
  2030بسامج جدزيبيت على مظخىي اململنت، وذلو احظاقا

ً
التي جدعم هرا الخىحه الخقني وجلبيت

، وحظخمس ملدة أطبىعين مظتهدفت شاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت مً مخخلف مىاطق " 19 - لىفيد"ملخطلباث املسخلت الحاليت ملىاحهت اهدشاز وباء لىزوها 
عً ُبعد لشاغلي وشاغالث  نهياململنت وأزنى املدًس العام للخعليم بجدة الدلخىز طعد املظعىدي على اهطالقت بسامج الخدزيب إلالنترووي املتزامً التي طخقدم جطىيس م

 الجهىد املميزة التي ًبرلها ميظىبى وميظىباث إداز 
ً
" بىين وبىاث"لخدزيب ة االىظائف الخعليميت ًدىاطب مع اخخياحاث امليدان الخعليمي في الىطع الساهً، مثمىا

لخدزيب في س ابخعليم حدة مً خالى جقدًمهم أهمىذج مشسف للخخطيط والخىفير للخدزيب على مظخىي إدازاث الخعليم ولرلو جقدًم ألاهمىذج ألامثل لقياض أز
 .امليدان الخعليمي والتربىي 

خالد الىفيظت أهه في ظل الخعليق الاختراشي للمدازض بسش الدوز ألاهم للخدزيب إلالنترووي عبر " بىين"مً حاهبه أوضح مدًس إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
 في هره ألاشمت ل 

ً
مساز عمليت الخطىيس املنهي طخاملىصاث، ليلبي اخخياحاث املعلم واملعلمت املهىيت التي فسطتها الظسوف الساهىت، خيث مان الخدزيب إلالنترووي داعما

 أهه طيخاح الدسجيل في البرامج املددد
ً
لنتروهًيا عبر مىصت ة إعً طسيق جىفير مجمىعت مً البرامج الخدزيبيت التي جمننهم للنهىض بىاحبهم ججاه املخعلم، مظيفا

drive.google.com/file/d/https//:1-  : وفق الخطت املعخمدة التي ويمنً الاطالع عليها على السابط pedp.com/ -https://e : الخطىيس املنهي الخعليمي إلالنترووي 
/view.3KATaLCTgz59YD7WM0TcmDpNgFoqnyr 

غدًس هاشم أمير أن جفعيل املىصاث الخعليميت املظخخدمت لدي إدازاث الخعليم طخعمل على جنىيً " بىاث"وبييذ مدًسة إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
ً في جدزيب املعلمين واملع ث، وجطىيس وجدظين لماشساماث ومجخمعاث مهىيت جدزيبيت بين املىاطق الخعليميت املخخلفت، إلى حاهب جىظيف خبراث املدزبين املخميًز

 .املمازطاث الخعليميت لمطلب اطتراجيجي ًدقق النفاءة والفاعليت في عملياث الخطىيس املنهي ويظمً لها الاطخدامت
 



 
 
 

 غسمان عبدهللا 
 جدزيبًيا، وذلو طمً خطت الخدزيب إلالنترووي املتزامً، التي أقسها  43( بىاث -بىين )جقدم إلادازة العامت للخعليم بجدة ممثلت في إدازحي الخدزيب والابخعار 

ً
بسهامجا

بسامج  107، وحشمل الحصمت الخدزيبيت ألاولى منها ما مجمىعه (حدة -الشسقيت  -منت املنسمت )املسلص الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي، بالشسالت مع إلادازاث الخعليميت 
 ملخطلباث املسخلت الحاليت ملىاحهت 

ً
 مع زؤيت اململنت التي جدعم هرا الخىحه الخقني وجلبيت

ً
، (19 - لىفيد)شاز وباء لىزوها اهدجدزيبيت على مظخىي اململنت، وذلو احظاقا

دًس العام املإذ اهطلقذ فعالياث الخدزيب مً ألاخد املاض ي وحظخمس ملدة أطبىعين مظتهدفت شاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت مً مخخلف مىاطق اململنت 
الىظائف الخعليميت  الثللخعليم بجدة الدلخىز طعد املظعىدي، بازك اهطالقت بسامج الخدزيب إلالنترووي املتزامً التي طخقدم جطىيسا مهىيا عً ُبعد لشاغلي وشاغ

خعليم حدة مً خالى ث بًدىاطب مع اخخياحاث امليدان الخعليمي في الىطع الساهً، مثمىا الجهىد املميزة التي ًبرلها ميظىبى وميظىباث إدازة الخدزيب بىين وبىا
 .بىي تر مشسفا للخخطيط والخىفير للخدزيب على مظخىي إدازاث الخعليم ولرلو جقدًم ألاهمىذج ألامثل لقياض أزس الخدزيب في امليدان الخعليمي وال أهمىذحاجقدًمهم 

خالد الىفيظت أهه في ظل الخعليق الاختراشي للمدازض بسش الدوز ألاهم للخدزيب إلالنترووي عبر ( بىين)مً حاهبه أوضح مدًس إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
عمليت الخطىيس املنهي عً  ساز املىصاث، ليلبي اخخياحاث املعلم واملعلمت املهىيت التي فسطتها الظسوف الساهىت، فهان الخدزيب إلالنترووي داعما في هره ألاشمت لطخم

وهًيا عبر مىصت الخطىيس نترطسيق جىفير مجمىعت مً البرامج الخدزيبيت التي جمننهم للنهىض بىاحبهم ججاه املخعلم، مظيفا أهه طيخاح الدسجيل في البرامج املدددة إل
    :وفق الخطت املعخمدة التي ًمنً الاطالع عليها على السابطpedp.com/ -https://e :املنهي الخعليمي إلالنترووي

/view3KATaLCTgz59YD7WM0TcmDpNgFoqnyr-1drive.google.com/file/d/://https 
غدًس هاشم أمير، أوضحذ أن جفعيل املىصاث الخعليميت املظخخدمت لدي إدازاث الخعليم طخعمل على جنىيً ( بىاث)إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة مدًسة 

ً في جدزيب املعلمين واملع ث، وجطىيس وجدظين لماشساماث ومجخمعاث مهىيت جدزيبيت بين املىاطق الخعليميت املخخلفت، إلى حاهب جىظيف خبراث املدزبين املخميًز
 .املمازطاث الخعليميت لمطلب اطتراجيجي ًدقق النفاءة والفاعليت في عملياث الخطىيس املنهي ويظمً لها الاطخدامت
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 جدزيبًيا ، وذلو طمً خطت الخدزيب إلالنترووي املتزامً، التي أقسها  43" بىين وبىاث"إلادازة العامت للخعليم بجدة ممثلت في إدازحي الخدزيب والابخعار جقدم 
ً
بسهامجا

 .املسلص الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي ، بالشسالت مع إلادازاث الخعليميت بمنت املنسمت واملىطقت الشسقيت وحدة
 مع زؤيت اململنت  107وحشمل الحصمت الخدزيبيت ألاولى منها ما مجمىعت 

ً
  2030بسامج جدزيبيت على مظخىي اململنت، وذلو احظاقا

ً
التي جدعم هرا الخىحه الخقني وجلبيت

، وحظخمس ملدة أطبىعين مظتهدفت شاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت مً مخخلف مىاطق " 19 - لىفيد"ملخطلباث املسخلت الحاليت ملىاحهت اهدشاز وباء لىزوها 
عً ُبعد لشاغلي وشاغالث  نهياململنت وأزنى املدًس العام للخعليم بجدة الدلخىز طعد املظعىدي على اهطالقت بسامج الخدزيب إلالنترووي املتزامً التي طخقدم جطىيس م

 الجهىد املميزة التي ًبرلها ميظىبى وميظىباث إداز 
ً
" بىين وبىاث"لخدزيب ة االىظائف الخعليميت ًدىاطب مع اخخياحاث امليدان الخعليمي في الىطع الساهً، مثمىا

لخدزيب في س ابخعليم حدة مً خالى جقدًمهم أهمىذج مشسف للخخطيط والخىفير للخدزيب على مظخىي إدازاث الخعليم ولرلو جقدًم ألاهمىذج ألامثل لقياض أز
 .امليدان الخعليمي والتربىي 

خالد الىفيظت أهه في ظل الخعليق الاختراشي للمدازض بسش الدوز ألاهم للخدزيب إلالنترووي عبر " بىين"مً حاهبه أوضح مدًس إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
 في هره ألاشمت ل 

ً
مساز عمليت الخطىيس املنهي طخاملىصاث، ليلبي اخخياحاث املعلم واملعلمت املهىيت التي فسطتها الظسوف الساهىت، خيث مان الخدزيب إلالنترووي داعما

 أهه طيخاح الدسجيل في البرامج املددد
ً
لنتروهًيا عبر مىصت ة إعً طسيق جىفير مجمىعت مً البرامج الخدزيبيت التي جمننهم للنهىض بىاحبهم ججاه املخعلم، مظيفا

  : وفق الخطت املعخمدة التي ويمنً الاطالع عليها على السابط pedp.com/ -https://e : الخطىيس املنهي الخعليمي إلالنترووي 
 ./view3KATaLCTgz59YD7WM0TcmDpNgFoqnyr-1https://drive.google.com/file/d/ 
 

غدًس هاشم أمير أن جفعيل املىصاث الخعليميت املظخخدمت لدي إدازاث الخعليم طخعمل على جنىيً " بىاث"وبييذ مدًسة إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
ً في جدزيب املعلمين واملع ث، وجطىيس وجدظين لماشساماث ومجخمعاث مهىيت جدزيبيت بين املىاطق الخعليميت املخخلفت، إلى حاهب جىظيف خبراث املدزبين املخميًز

 .املمازطاث الخعليميت لمطلب اطتراجيجي ًدقق النفاءة والفاعليت في عملياث الخطىيس املنهي ويظمً لها الاطخدامت
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 الساححيعبدهللا 
، وذلو طمً خطت الخدزيب إلالنترووي املتزامً، التي أقسها املسلص  43باإلدازة العامت للخعليم بجدة ( بىاث -بىين )جقدم إدازحي الخدزيب والابخعار 

ً
 جدزيبيا

ً
بسهامجا

 (.حدة -الشسقيت  -منت املنسمت )الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي، بالشسالت مع إلادازاث الخعليميت 
  107وحشمل الحصمت الخدزيبيت ألاولى منها ما مجمىعت 

ً
 مع زؤيت اململنت التي جدعم هرا الخىحه الخقني وجلبيت

ً
بسامج جدزيبيت على مظخىي اململنت، وذلو احظاقا

، خيث اهطلقذ فعالياث الخدزيب مً ألاخد املاض ي وحظخمس ملدة أطبىعين مظتهدفت شاغلي (19-لىفيد" )لىزوها"ملخطلباث املسخلت الحاليت ملىاحهت اهدشاز وباء 
وبازك املدًس العام للخعليم بجدة الدلخىز طعد املظعىدي، اهطالقت بسامج الخدزيب إلالنترووي املتزامً . وشاغالث الىظائف الخعليميت مً مخخلف مىاطق اململنت

 عً ُبعد لشاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت، خيث ًدىاطب مع اخخياحاث امليدان الخعليمي في الىطع الساهً، 
ً
 مهىيا

ً
 الجهىد املميزة مثمالتي طخقدم جطىيسا

ً
ىا

مً خالى جقدًمهم أهمىذج مشسف للخخطيط والخىفير للخدزيب على مظخىي إدازاث الخعليم " حعليم حدة"التي ًبرلها ميظىبى وميظىباث إدازة الخدزيب بىين وبىاث بـ
 .ولرلو جقدًم ألاهمىذج ألامثل لقياض أزس الخدزيب في امليدان الخعليمي والتربىي 

خالد الىفيظت، أهه في ظل الخعليق الاختراشي للمدازض بسش الدوز ألاهم للخدزيب إلالنترووي عبر املىصاث، ( بىين" )حعليم حدة"مدًس إدازة الخدزيب والابخعار بـوأوضح  
 في هره ألاشمت لطخمساز عملي

ً
لخطىيس املنهي عً طسيق جىفير ت اليلبي اخخياحاث املعلم واملعلمت املهىيت التي فسطتها الظسوف الساهىت، فهان الخدزيب إلالنترووي داعما

 عب
ً
ىصت الخطىيس املنهي ر ممجمىعت مً البرامج الخدزيبيت التي جمننهم للنهىض بىاحبهم ججاه املخعلم، مظيفا أهه طيخاح الدسجيل في البرامج املدددة إلنتروهيا

 :عليها على السابط إلاطالعوفق الخطت املعخمدة التي ويمنً  /https://e-pedp.com : الخعليمي إلالنترووي
/view3KATaLCTgz59YD7WM0TcmDpNgFoqnyr-1drive.google.com/file/d/://https 

 
غدًس هاشم أمير، أن جفعيل املىصاث الخعليميت املظخخدمت لدي إدازاث الخعليم طخعمل على جنىيً ( بىاث" )حعليم حدة"وأوضحذ مدًسة إدازة الخدزيب والابخعار بـ

ً في جدزيب املعلمين واملع ث، وجطىيس وجدظين لماشساماث ومجخمعاث مهىيت جدزيبيت بين املىاطق الخعليميت املخخلفت، إلى حاهب جىظيف خبراث املدزبين املخميًز
 .املمازطاث الخعليميت لمطلب اطتراجيجي ًدقق النفاءة والفاعليت في عملياث الخطىيس املنهي ويظمً لها الاطخدامت
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 جدزيبًيا ، وذلو طمً خطت الخدزيب إلالنترووي املتزامً، التي أقسها  43" بىين وبىاث"إلادازة العامت للخعليم بجدة ممثلت في إدازحي الخدزيب والابخعار جقدم 
ً
بسهامجا

 .املسلص الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي ، بالشسالت مع إلادازاث الخعليميت بمنت املنسمت واملىطقت الشسقيت وحدة
 مع زؤيت اململنت  107وحشمل الحصمت الخدزيبيت ألاولى منها ما مجمىعت 

ً
  2030بسامج جدزيبيت على مظخىي اململنت، وذلو احظاقا

ً
التي جدعم هرا الخىحه الخقني وجلبيت

، وحظخمس ملدة أطبىعين مظتهدفت شاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت مً مخخلف مىاطق " 19 - لىفيد"ملخطلباث املسخلت الحاليت ملىاحهت اهدشاز وباء لىزوها 
عً ُبعد لشاغلي وشاغالث  نهياململنت وأزنى املدًس العام للخعليم بجدة الدلخىز طعد املظعىدي على اهطالقت بسامج الخدزيب إلالنترووي املتزامً التي طخقدم جطىيس م

 الجهىد املميزة التي ًبرلها ميظىبى وميظىباث إداز 
ً
" بىين وبىاث"لخدزيب ة االىظائف الخعليميت ًدىاطب مع اخخياحاث امليدان الخعليمي في الىطع الساهً، مثمىا

لخدزيب في س ابخعليم حدة مً خالى جقدًمهم أهمىذج مشسف للخخطيط والخىفير للخدزيب على مظخىي إدازاث الخعليم ولرلو جقدًم ألاهمىذج ألامثل لقياض أز
 .امليدان الخعليمي والتربىي 

خالد الىفيظت أهه في ظل الخعليق الاختراشي للمدازض بسش الدوز ألاهم للخدزيب إلالنترووي عبر " بىين"مً حاهبه أوضح مدًس إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
 في هره ألاشمت ل 

ً
مساز عمليت الخطىيس املنهي طخاملىصاث، ليلبي اخخياحاث املعلم واملعلمت املهىيت التي فسطتها الظسوف الساهىت، خيث مان الخدزيب إلالنترووي داعما

 أهه طيخاح الدسجيل في البرامج املددد
ً
لنتروهًيا عبر مىصت ة إعً طسيق جىفير مجمىعت مً البرامج الخدزيبيت التي جمننهم للنهىض بىاحبهم ججاه املخعلم، مظيفا
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غدًس هاشم أمير أن جفعيل املىصاث الخعليميت املظخخدمت لدي إدازاث الخعليم طخعمل على جنىيً " بىاث"وبييذ مدًسة إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
ً في جدزيب املعلمين واملع ث، وجطىيس وجدظين لماشساماث ومجخمعاث مهىيت جدزيبيت بين املىاطق الخعليميت املخخلفت، إلى حاهب جىظيف خبراث املدزبين املخميًز

 .املمازطاث الخعليميت لمطلب اطتراجيجي ًدقق النفاءة والفاعليت في عملياث الخطىيس املنهي ويظمً لها الاطخدامت
  



 
 جدزيبًيا، وذلو طمً خطت الخدزيب الالنترووي املتزامً، التي أقسها  43( بىاث -بىين )جقدم إلادازة العامت للخعليم بجدة ممثلت في إدازحي الخدزيب والابخعار 

ً
بسهامجا

بسهامج  107، وحشمل الحصمت الخدزيبيت ألاولى منها ما مجمىعت (حدة -الشسقيت -منت املنسمت )املسلص الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي، بالشسالت مع إلادازاث الخعليميت 
 ملخطلباث املسخلت الحاليت ملىاحهت ا

ً
 مع زؤيت اململنت التي جدعم هرا الخىحه الخقني وجلبيت

ً
، (19 - لىفيد)از وباء لىزوها هدشجدزيبي على مظخىي اململنت، وذلو احظاقا

 .خيث اهطلقذ فعالياث الخدزيب مً ألاخد املاض ي وحظخمس ملدة أطبىعين مظتهدفت شاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت مً مخخلف مىاطق اململنت
 

لي وشاغالث الىظائف شاغاملدًس العام للخعليم بجدة الدلخىز طعد املظعىدي بازك اهطالقت بسامج الخدزيب إلالنترووي املتزامً التي طخقدم جطىيس منهي عً ُبعد ل
ين وبىاث بخعليم حدة مً بى الخعليميت ًدىاطب مع اخخياحاث امليدان الخعليمي في الىطع الساهً، مثمىا الجهىد املميزة التي ًبرلها ميظىبى وميظىباث إدازة الخدزيب

دان الخعليمي مليخالى جقدًمهم أهمىذج مشسف للخخطيط والخىفير للخدزيب على مظخىي إدازاث الخعليم ولرلو جقدًم ألاهمىذج ألامثل لقياض أزس الخدزيب في ا
 .والتربىي 

 
خالد الىفيظت أهه في ظل الخعليق الاختراشي للمدازض بسش الدوز ألاهم للخدزيب إلالنترووي عبر ( بىين)مً حاهبه أوضح مدًس إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 

عمليت الخطىيس املنهي عً  ساز املىصاث، ليلبي اخخياحاث املعلم واملعلمت املهىيت التي فسطتها الظسوف الساهىت، فهان الخدزيب إلالنترووي داعما في هره ألاشمت لطخم
وهًيا عبر مىصت الخطىيس نترطسيق جىفير مجمىعت مً البرامج الخدزيبيت التي جمننهم للنهىض بىاحبهم ججاه املخعلم، مظيفا أهه طيخاح الدسجيل في البرامج املدددة إل

 :املنهي الخعليمي الالنترووي
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غدًس هاشم أمير أن جفعيل املىصاث الخعليميت املظخخدمت لدي إدازاث الخعليم طخعمل ( بىاث)ومً حهت أخسي أوضحذ مدًسة إدازة الخدزيب والابخعار بخعليم حدة 
ً في جدزيب املع ن واملعلماث، وجطىيس لميعلى جنىيً شساماث ومجخمعاث مهىيت جدزيبيت بين املىاطق الخعليميت املخخلفت، إلى حاهب جىظيف خبراث املدزبين املخميًز

 .وجدظين املمازطاث الخعليميت لمطلب اطتراجيجي ًدقق النفاءة والفاعليت في عملياث الخطىيس املنهي ويظمً لها الاطخدامت



 
عذ 

ّ
للمعلمين واملعلماث، مع إلادازة العامت " الخطىيس والخدزيب املنهي الخعليمي عً ُبعد"حامعت حدة، مظاء أمع الخميع، وزيقت شسالت وق

ا للخعاون املشترك في جطىيس مهازاث الخعليم عً ُبعد املتزامً وغير املتزامً، والخدزيع إلالنترووي، . للخعليم بمدافظت حدة
ً
حاء ذلو جدقيق

ع الىزيقت مل مً . والخدزيب عبر إلاهترهذ، والخدزيع عبر الفصىى الافتراطيت لدي شاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت في الخعليم العام
ّ
ووق

 مدًس حامعت حدة الدلخىز عدهان آى خميدان واملدًس العام للخعليم بجدة الدلخىز طعد املظعىدي، بمشازلت وخظىز املشسف العام على املعهد
وحظتهدف وزيقت الشسالت جقدًم دوزاث جدزيبيت للمعلمين واملعلماث . الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي الدلخىز أخمد بً عبدالسخمً الجهيمي

 طيعواملشسفين واملشسفاث بخعليم حدة؛ وفق الخدزيب املباشس والخدزيب عً ُبعد، وهصذ بىىد الشسالت، على جىفير الدوزاث في العدًد مً املىا
علم في الخالتربىيت، ومنها الخدزيب على اطخخدام الخطبيقاث وألاهظمت السقميت املخاخت على مىظىمت الخعليم املىخدة بالىشازة، ومهازاث الخدزيع و 
م القسن الحادي والعشسيً، والخدزيب على القيادة التربىيت ومهازاث الخىاصل، ولرلو هىاجج الخعلم والاخخبازاث الىطىيت والدوليت والخقىي

 .والقياض واملمازطاث املظدىدة على البراهين والدليل العلمي، والخعليم الشامل وإلادازة الصفيت واملدزطيت الفعالت
الخدزيَب على الشسالت ألاطسيت واملجخمعيت وغيرها مً املىاطيع ألاخسي املبييت على الاخخياج املنهي في امليدان، إلى حاهب : وجخظمً ألاهداف لرلو

وبازك مدًس . جقدًم الاطدشازاث الخعليميت والتربىيت، وإجاخت املىازد، وجقدًم الدعم الخقني عىد جىفير البرامج والدوزاث الخدزيبيت عً ُبعد
عي هى  حامعت حدة واملدًس العام للخعليم واملشسف العام على املعهد الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي الشسالت؛ مشيدًً بدوزها في جقدًم جدزيب

ا على امليدان الخعليمي ويجّىد عطاء العاملين فيه  .ومخخصص ًخىافق مع املسخلت؛ مً شأهه أن ًىعنع إًجابيًّ
  



 

  
 

 العمسي عبدالعصيص 
للمعلمين واملعلماث مع حامعت حدة، « الخطىيس والخدزيب املنهي الخعليمي عً بعد»وقعذ إلادازة العامت للخعليم بمدافظت حدة وزيقت شسالت 

بر أمع ألاوى، وذلو جدقيقا للخعاون املشترك في جطىيس مهازاث الخعليم عً بعد املتزامً وغير املتزامً، والخدزيع الالنترووي، والخدزيب ع
 .الاهترهذ، والخدزيع عبر الفصىى الافتراطيت لدي شاغلي وشاغالث الىظائف الخعليميت في الخعليم العام

طعد املظعىدي، وبمشازلت وخظىز طعادة املشسف . عدهان آى خميدان واملدًس العام للخعليم بجدة د. وقع الىزيقت مل مً مدًس حامعت حدة د
واطتهدفذ وزيقت الشسالت جقدًم دوزاث جدزيبيت للمعلمين واملعلماث . أخمد الجهيمي. العام على املعهد الىطني للخطىيس املنهي الخعليمي د

 طيعواملشسفين واملشسفاث بخعليم حدة، وفق الخدزيب املباشس والخدزيب عً ُبعد، وهصذ بىىد الشسالت، على جىفير الدوزاث في العدًد مً املىا
علم في الخالتربىيت، ومنها الخدزيب على اطخخدام الخطبيقاث وألاهظمت السقميت املخاخت على مىظىمت الخعليم املىخدة بالىشازة، ومهازاث الخدزيع و 
 القسن الىاخد والعشسيً، والخدزيب على القيادة التربىيت ومهازاث الخىاصل ولرلو هىاجج الخعلم والاخخبازاث الىطىيت والدوليت والخقىيم

وأًظا الخدزيب على الشسالت ألاطسيت واملجخمعيت وغيرها مً املىاطيع ألاخسي املبييت على الاخخياج املنهي في امليدان إلى حاهب جقدًم . والقياض
 .الاطدشازاث الخعليميت والتربىيت وإجاخت املىازد وجقدًم الدعم الخقني عىد جىفير البرامج والدوزاث الخدزيبيت عً بعد

  
 



Twitter



























Snapchat 





 












