السيرة الذاتية لمشرفة التدريب
نجالء صديق خان
هدفي  :أن أقف في مصاف عمالقة التدريب من خالل
تقديم تدريب نوعي بكفاءة عالية  ,وتحقيق النمو الوظيفي
داخل إطار مفاهيم التنمية المستدامة لإلسهام في
"عمليتي التجديد والتطوير تحقيقا لرؤية المملكة 2030
المؤهالت التعليمية :
بكالوريوس لغة عربية  /كلية التربية والتعليم بجدة
عام التخرج  1416هجري.
الخبرات العملية:

المملكة العربية السعودية
مكة المكرمة
الشوقية
0500152277

Omrakan92@hotmail.com

معلمة – مشرفة لغة عربية – أخصائية تقويم – مشرفة
تدريب ـ مديرة مركز تدريب ـ عضو في االتحاد العربي
للكوتشنج
المهارات :
 oالحوار واإلقناع.
 oإعداد العروض اإلكترونية.
 oالتدريب.
 oالكتابات األدبية.
 oمهارات التواصل.
 oالتخطيط
 oالقيادة واإلدارة
المشاركات العلمية :
ورقة عمل ( تحقيق التكامل بين إدارة التدريب وإدارات
التعليم ) ضمن الملتقى الختامي لبرنامج التعلم النشط
إلدارة التعليم بمنطقة مكة
ورقة عمل ( سيناريوهات التدريس الفاعل ) ضمن الملتقى
اإللكتروني األول لصناع األمل

الحقائب التدريبية التي تم تصميمها وإعدادها
وتعديلها :
1438هـ ( :سيناريوهات التدريس الفاعل ,
األساليب اإلشرافية للمشرفة المستجدة  ،التعلم النشط )
1439هـ ( :إعداد وتصميم الحقائب التدريبية  ,التقارير من
الممارسة إلى المهارة  ,اإلستراتيجيات الحديثة من النظرية
إلى التطبيق)
1440هـ (:البحث اإلجرائي وأهميته في برنامج التحول
الوطني  ,تعلمنا النشط تمكين وتمهين  ,المشاركة في
حقيبة مجتمعات التعلم المهنية ،التعليم القائم على
الكفايات  ،إعداد المدرب الممارس ).
1441هـ (:المعلم المبدع وفق متطلبات مهارات القرن،21
إعداد المدرب الممارس ،سيناريوهات التخطيط للتدريس ،
المهارات اللغوية تطبيقات وممارسات ،فيتامينات الفهم
القرائي  ،العرض واإللقاء من الممارسة إلى المهارة )
الدورات التدريبية الحاصلة عليها خالل 1441/1440/1439هـ:
ـ تقويم البرامج التدريبية.
ـ مهارات التدريب.
ـ تحديد االحتياجات التدريبية.
ـ مؤشرات اإلشراف األدائي والمدرسي.
ـ البرنامج التأسيسي لمعلمي اللغة العربية  /تدريب المدربين.
ـ الجدارات الوظيفية (حقيبة الفاعلية الشخصية .)1
ـ االنفوجرافيك.
ـ االستشارات الفكرية.
ـ المعرفة التدريسية المرتبطة بالمحتوى .PCK
ـ الجدارات الوظيفية (حقيبة التعليم والتعلم .)2
ـ جودة أنظمة التعليم اإلكتروني.
ـ الجدارات الوظيفية (حقيبة الفاعلية الشخصية .)2
ـ خدمات المكتبة الرقمية السعودية  ،ودورها في دعم المعلم
والمعلمة في مجال البحث العلمي
ـ مجتمعات ميكروسوفت
ـ االسعافات األولية
ـ برنامج " المخططات التنظيمية"
ـ تأمالت في الممارسات الميدانية لبحث الدرس"
ـ معا لنواتج تعلم مجودة
ـ مشروع اندية الشعر العربي اعداد وحدة التدريب و االستشارات
ـ التمكين الشخصي
ـ مهارات متقدمة للمدرب المحترف

الدورات التدريبية الحاصلة عليها خالل 1441/1440/1439هـ:
ـ إعداد كوتش ممارس معتمد
ـ اعداد كوتش القيادات التنفيذية مهارات متقدمة للقيادة الفعالة
ـ اعداد الكوتش المحترف المعتمد
ـ لقاء تعريفي ( الطريق إلى االعالم الناجح)
ـ إدارة الفصول االفتراضية بطريقة احترافية
ـ تحديد األوليات
ـ بناء الخطة التشغيلية
ـ التقنية و دورها في تحقيق مهارات التعلم
ـ االتجاهات الحديثة للتدريب عن بعد
ـ تقنيات الباردايم
ـ ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام مواقع جوجل Google sites
ـ القيادة في االزمات
ـ تضمين المواطنة الرقمية في
ـ تخطيط التدريس وفق نموذج مكارثي 4mat
ـ مهارات الكوتشنج الفعال
ـ مهارات الكوتشنج في االتصال الفعال
ـ كوتشينج العالقات الرحيمة في زمن الكورونا
ـ إدارة االسرة باستخدام الستراتيجيات " Sigme & Lean
ـ " ذكاء االطفال"
ـ " االرشاد التربوي ومشكالت المراهقة"
ـ " األمان النفسي لألسرة"
ـ " الحوار االسري الناجح"
ـ " نظرية إعداد الطفل للتكليف وتحمل المسؤولية"
ـ " تحليل رسومات االطفال"
ـ " االسرة المتميزة صمام أمان"
ـ " استشارات تربوية واسرية"
ـ " الرياضيه المنزلية وشغل وقت الفراغ"
ـ " االطفال والنشاط الحركي"
ـ " تصمصم الحقائب التدريبية وفق أسلوب "5×5
ـ " أساليب التدريب االحترافي"
ـ اإلجراءات االحترازية والوقاية من كورونا أثناء العودة للعمل
ـ كيف نتطور ونتعلم من خالل التقنية
ـ تصميم الفيديو على أجهزة الجوال بواسطة برنامج ()cutecut
ـ البرنامج التدريبي لتطبيق الئحة الوظائف التعليمية
ـ جلسات مؤتمر األسرة السعودية واستشراف المستقبل
ـ نظام إدارة التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي"
ـ األدوات التفاعلية في التعليم اإللكتروني .
ـ ورشةعمل:مسابقة منصة مدرستي الرقمية"معايير التحكيم"
ـ ورشة عمل:إرشادات وحدة األمن السيبراني.
ـ

عدد الدورات التي تم تنفيذها1441/1440/1439هـ

1438/1437هـ
1439/1438هـ
1440/1439هـ
1441/1440هـ
1442/1441هـ

( 11دورة بمعدل  260ساعة) عدد المتدربات 335 :
( 20دورة بمعدل  315ساعة) عدد المتدربات 746 :
( 17دورة بمعدل  230ساعة) عدد المتدربات 628 :
( 20دورة بعدل  310ساعة ) مابين تدريب مباشر وتدريب عن بعد )
(  2دورتان بمعدل  8ساعات ) عدد المتدربات  170 :متدربة

"حاصلة على عدة شهادات شكر وتقدير على مستوى إدارة التدريب واالبتعاث
ومستوى إدارة التعليم والمؤسسات المجتمعية والتطوعية بمكة المكرمة"

