
 
 
 
 
 
 

 أقسام وموضوعات بوابة متهني على موظفات الوحدة توزيع 

1 
 

 اململكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 لتعليم مبحافظة جدةلاإلدارة العامة 
 وحدة تطوير املدارس/ بنات

 

 الصالحيات اخلاص للموظفةاحلساب  االسم

مديرة الوحدة / نورة سليمان 

 النفيعي

 املوظفةدوام   )املستفيد( املشرفةبوابة 

 اخلطة االسبوعية )الدوام(-

الزمنيدددددة للددددددوام   رتةالفدددددحتديدددددد -

 الرمسي

 يومًيا الزياراتتسجيل -

 )التطوير املهين )مدربة ومتدربة  

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

   ملشددورة مدد  طلبددات الدددعم وااسددتتابا

 املدارس والرد عليها.

  تاارير الدعم واملشورة 

   مدارس كل مشرفةخطط استابا 

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حاملشرفة يف لوصفحة 

 التحكم

 مدددددد  خددددددال  لوحددددددة   إدارة احلسدددددداب

 التحكم

املشرفة الرتبوية / فوزية حسني 

  علوي  باروم

 املوظفةدوام   )املستفيد( املشرفةبوابة 

 اخلطة االسبوعية )الدوام(-

الزمنيدددددة للددددددوام   رتةالفدددددحتديدددددد -

 الرمسي

 يومًيا الزياراتتسجيل -

 )التطوير املهين )مدربة ومتدربة  

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

   ملشددورة مدد  طلبددات الدددعم وااسددتتابا

 املدارس والرد عليها.

  تاارير الدعم واملشورة 

   مدارس كل مشرفةخطط استابا 

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

)اإلشددرا  مدديرة البوابددة االلكرتونيددة   ة حاملشرفة يف لوصفحة 
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 اململكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 لتعليم مبحافظة جدةلاإلدارة العامة 
 وحدة تطوير املدارس/ بنات

 

 الصالحيات اخلاص للموظفةاحلساب  االسم

 .العام( التحكم

 يف األقسام التالية: تغذية البوابة 

 . اجلودة .1

  م  حن  .2

 ع  متهني .3

  مبادرة الرياضيات .4

 املدونة االلكرتونية .5

 التميز .6

 البوابةيف  األقسام متابعة : 

 االبداع قوافل .1

 

أمساء سليمان املشرفة الرتبوية / 

 حممد ابو ستة 

 املوظفةدوام   )املستفيد( املشرفةبوابة 

 اخلطة االسبوعية )الدوام(-

الزمنيدددددة للددددددوام   رتةالفدددددحتديدددددد -

 الرمسي

 يومًيا الزياراتتسجيل -

 )التطوير املهين )مدربة ومتدربة  

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

   ملشددورة مدد  طلبددات الدددعم وااسددتتابا

 املدارس والرد عليها.

  تاارير الدعم واملشورة 

   مدارس كل مشرفةخطط استابا 

 للموظفة سجل النمو املهين 

نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم 

 .مستفيدكل بوابة 

ة حاملشرفة يف لوصفحة 

 التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

  فعاليات املدارس .1

  الشراكة اجملتمعية .2

 املدونة االلكرتونية .3

 التميز .4

أماني أمحد املشرفة الرتبوية / 

 عبدالرمح  رهبيين 

 املوظفةدوام   )املستفيد( املشرفةبوابة 

 اخلطة االسبوعية )الدوام(-

الزمنيدددددة للددددددوام   رتةالفدددددحتديدددددد -
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 اململكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 لتعليم مبحافظة جدةلاإلدارة العامة 
 وحدة تطوير املدارس/ بنات

 

 الصالحيات اخلاص للموظفةاحلساب  االسم

 الرمسي

 يومًيا الزياراتتسجيل -

 )التطوير املهين )مدربة ومتدربة  

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

   ملشددورة مدد  طلبددات الدددعم وااسددتتابا

 املدارس والرد عليها.

  تاارير الدعم واملشورة 

   مدارس كل مشرفةخطط استابا 

 للموظفة سجل النمو املهين 

نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم 

 .مستفيدكل بوابة 

ة حاملشرفة يف لوصفحة 

 التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

 مبارة الرياضيات  .1

 أكادميية الرياضيات  .2

 املدونة االلكرتونية .3

 التميز .4

املشرفة الرتبوية / صاحلة أمحد  

 عبدالرمح  الغامدي

 املوظفةدوام   )املستفيد( املشرفةبوابة 

 اخلطة االسبوعية )الدوام(-

الزمنيدددددة للددددددوام   رتةالفدددددحتديدددددد -

 الرمسي

 يومًيا الزياراتتسجيل -

 )التطوير املهين )مدربة ومتدربة  

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

   ملشددورة مدد  طلبددات الدددعم وااسددتتابا

 املدارس والرد عليها.

  تاارير الدعم واملشورة 

   مدارس كل مشرفةخطط استابا 

 للموظفة سجل النمو املهين 

نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم 

 .مستفيدكل بوابة 
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 اململكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 لتعليم مبحافظة جدةلاإلدارة العامة 
 وحدة تطوير املدارس/ بنات

 

 الصالحيات اخلاص للموظفةاحلساب  االسم

ة حاملشرفة يف لوصفحة 

 التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

 خربات وجتارب  .1

 شكًرا ال تكفي  .2

 املدونة االلكرتونية .3

 التميز .4

املشرفة الرتبوية / ليلى علي 

 حممد الشهري

 املوظفةدوام   )املستفيد( املشرفةبوابة 

 اخلطة االسبوعية )الدوام(-

الزمنيدددددة للددددددوام   رتةالفدددددحتديدددددد -

 الرمسي

 يومًيا الزياراتتسجيل -

 )التطوير املهين )مدربة ومتدربة  

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

   ملشددورة مدد  طلبددات الدددعم وااسددتتابا

 املدارس والرد عليها.

  تاارير الدعم واملشورة 

   مدارس كل مشرفةخطط استابا 

 للموظفة سجل النمو املهين 

نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم 

 .مستفيدكل بوابة 

ة حاملشرفة يف لوصفحة  

 التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

 أخبار الوحدة  .1

  اإلعالنات .2

اإلشددرا  علددى شددبكات الددتعلم   .3

 املهنية

 املدونة االلكرتونية .4

 التميز .5

وفاء إمساعيل املشرفة الرتبوية / 

 عبدالرمح  خنكار

 املوظفةدوام   )املستفيد( املشرفةبوابة 

 اخلطة االسبوعية )الدوام(-

الزمنيدددددة للددددددوام   رتةالفدددددحتديدددددد -

 الرمسي

 يومًيا الزياراتتسجيل -

 )التطوير املهين )مدربة ومتدربة  

 الربامج اليت تشارك فيها-
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 اململكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 لتعليم مبحافظة جدةلاإلدارة العامة 
 وحدة تطوير املدارس/ بنات

 

 الصالحيات اخلاص للموظفةاحلساب  االسم

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

   ملشددورة مدد  طلبددات الدددعم وااسددتتابا

 املدارس والرد عليها.

  تاارير الدعم واملشورة 

   مدارس كل مشرفةخطط استابا 

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حاملشرفة يف لوصفحة 

 التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

 السااالت التعليمية  .1

 خطة الوحدة  .2

 املدونة االلكرتونية .3

 التميز .4

أنيسه حممد منصور اإلدارية / 

 خباري

  التطوير املهين )مدربة ومتدربة(  )املستفيد( اإلداريةبوابة 

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حيف لو اإلداريةصفحة 

  التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

 للموظفات املهينالتطوير  .1

 لمدارسلاملهين التطوير  .2

 التدريبية احلاائب .3

حنان سعيد سامل اإلدارية / 

 الغامدي

  التطوير املهين )مدربة ومتدربة(  )املستفيد( اإلداريةبوابة 

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حيف لو اإلداريةصفحة 

 التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

)املوجهة ملدير التعليم  املراسالت .1
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 اململكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 لتعليم مبحافظة جدةلاإلدارة العامة 
 وحدة تطوير املدارس/ بنات

 

 الصالحيات اخلاص للموظفةاحلساب  االسم

، موجهدددة ملدددديرة وحددددة تطدددوير  

املددددددارس ، موجهدددددة ملسددددداعدة   

، املددددددددير للشددددددد ون التعليميدددددددة 

 (أرشفة

 اخلطابات-

 التعاميم-

 اب تكليفطخ-

 اداريقرار -

 نشرة-

 تاارير-

 خطط-

ريم علي عبداهلل آ  اإلدارية / 

 إمساعيل

  التطوير املهين )مدربة ومتدربة(  )املستفيد( اإلداريةبوابة 

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حيف لو اإلداريةصفحة 

 التحكم

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

 املوظفات.ش ون  .1

غرسة غرمان حس  اإلدارية / 

 الشهري

  التطوير املهين )مدربة ومتدربة(  )املستفيد( اإلداريةبوابة 

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حيف لو اإلداريةصفحة 

 التحكم

 يف األقسام التالية: البوابة وتغذية متابعة 

التشدددددكيالت ع ااالبددددددقوافدددددل  .1

 .املدرسية

الرتبويات م  مكاتب املشرفات  .2

  التعليم .

 وحدة تطوير املدارسفعاليات  .3
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 اململكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 لتعليم مبحافظة جدةلاإلدارة العامة 
 وحدة تطوير املدارس/ بنات

 

 الصالحيات اخلاص للموظفةاحلساب  االسم

اإلدارية / نادية عمر سعيد 

 سرجيي

  التطوير املهين )مدربة ومتدربة(  )املستفيد( اإلداريةبوابة 

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حيف لو اإلداريةصفحة 

  التحكم

 

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

يف حددا  غيدداب  شدد ون املوظفددات .1

 املوظفة

  النماذج .2
 األدلة واالصدارات .3
 التاارير .4
 كيف نكون قدوة .5
 املدونة .6

وفاء حس  حممد اإلدارية / 

 سراج

  التطوير املهين )مدربة ومتدربة(  )املستفيد( اإلداريةبوابة 

 الربامج اليت تشارك فيها-

 الربامج اليت تلحق بها-

 حتديد االحتياجات التدريبية-

 للموظفة سجل النمو املهين 

  نة رضدا املوظفدة مد  خدال      ااستبتاييم

 .مستفيدكل بوابة 

ة حيف لو اإلداريةصفحة 

  التحكم

 

  يف األقسام التالية: تغذية البوابةومتابعة 

 اخلدمات املساندة  .1
 العهد -

 األم  والسالمة -

 املوردي  -

 

 

 

 

 

 يعتمد

          
 نورة سليمان النفيعي


