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املهارات والهوايات

السنة

برامج مايكروسوفت
التصميم واملونتاج
تصميم الصفحات االلكترونية
التصوير
القراءة  -علم التاريخ  -الشعر
ك ـات ـب
الدورات التدريبية الحاصل عليها

2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016

دورة أسرار التعليم عن بعد - -مركز تكنولوجيا التدريب ITTC
دورة التنمية واالبتكار – جمعية املعلمين الكويتية
الشباب في تقديم أنفسهم – مركز الحمرا لالستشارات
دورة القيادة والتخطيط – وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة التربية
دورة ادارة املهام – جمعية املعلمين الكويتية
دورة تدريب املتدربين  – TOTاألكاديمية العاملية للتدريب واالستشارات  (IATC) -أمريكا
دورة التطوير الذكي الستراتيجيات التعلم النشط وفق نظام الكفايات – وزارة التربية
دورة فرق العمل – مركز انسان
دورة مايكروسوفت  – Office365وزارة التربية

2014

دورة توظيف األيباد داخل الفصل – مركز التدريب والتطوير

2014

دورة طرق تدريس االجتماعيات – وزارة التربية

2013

دورة املفاهيم التاريخية – وزارة التربية

2011

دورة البرنامج التدريبي الدولي لتفعيل القيم  -اليونسكو

2011

دورة قياس جودة التعليم – املركز الدولي الخليجي

2010

دورة  ICDLلقيادة الحاسب اآللي – املعهد االهلي

2008

دورة املعلمين الجدد – وزارة التربية
دورة نقابية ألعضاء الروابط واالتحاد  -جامعة الكويت

2

السنة

املساهمات واملشاريع املقدمة والجوائز

2021
2020-2019
منذ  2018حتى تاريخه
2017
 2008حتى تاريخه
2017
2017
منذ  2008حتى االن

الحصول على املركز األول على مستوى دولة الكويت في جائزة الجمعية الجغرافية
حاصل على أول اعتماد من إدارة املناهج لالجتماعيات  -وزارة التربية
تقديم دورات في جمعية املعلمين الكويتية
تقديم دورات واستراتيجيات تعليمية عن بعد – شبكة يا كويت التعليمية
تقديم دورات تدريبية وورش عمل في مدارس وزارة التربية
سلسلة االجتماعيات -دليل االجتماعيات اإللكتروني  -للمرحلة الثانوية التفاصيل
املشاركة في تصميم وادارة موقع التوجيه العام
مشروع ورقة املتابعة التفاصيل
تنظيم مسابقة شهر رمضان النسخة األولى والثانية على حساب التوجيه الفني
لالجتماعيات منطقة الفروانية التعليمية برعاية املوجه الفني األول أ .دالل األنصاري
الحصول على املركز الثاني في معرض معلم متجدد لعالم متغير النسخة الثالثة "
استراتيجيات التعليم الحديثة "
ادارة حسابات وسائل التواصل االجتماعي وموقع التوجيه الفني لالجتماعيات
الحصول على املركز االول في مسابقة املولد النبوي

2015

املشاركة في لجنة التحكيم في مشروع انجاز الكويت

2014
2014

انجاز (لوحة عبق املاض ي) لقسم االجتماعيات ثانوية مرشد البذال
جائزة املعلم املثالي واملتميز
مؤسس نادي االجتماعيات التكنولوجي  -مدرسة مرشد البذال الثانوية بنين برعاية
املوجه الفني االول لالجتماعيات أ.فتحية املهدي
رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم  -مدرسة مرشد البذال الثانوية بنين
مكرم في يوم الكتاب التربويين
مساهم في لجنة كادر املعلمين – جمعية املعلمين الكويتية
مؤسس موقع إلكتروني  Q84s.comالتعليمي املجاني لالجتماعيات
املشرف العام  -مدرسة مرشد البذال الثانوية بنين
مساهم في موقع التوجيه العام لالجتماعيات – وزارة التربية
عضو جمعية املعلمين الكويتية
عضو الجمعية التاريخية الكويتية

2017
2017
2017
2016

2012
2010
2013
 2012حتى 2015
 2007حتى اآلن
 2009حتى 2010
2009
 2008حتى اآلن
 2005حتى اآلن
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 2005حتى 2007

عضو في رابطة كلية اآلداب – جامعة الكويت
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