
 

 

 السيرة الذاتية
 

 معلومات أساسية :

 

 هدى عبداهلل حماد أبوشامة البلوي االسم  

 بكالوريوس  المؤهل العلمي

 لغة عربية التخصص

 02 سنوات الخدمة 

 Hudaab22@yahoo.com اإللكترونيالبريد 

 Twitter  https://twitter.com/hudaab22حساب 

 مشرفة مراكز مصادر تعلم العمل الحالي 

الحصول على لقب المشرف 

 المتميز

3311 

الحصول على لقب الموظف 

 المتميز

3311 

 

 شهادات معتمدة  :

تاريخ الحصول  الشهادة م

 عليها

 مالحظات المدة الجهة المانحة

مدرب معتمد لنشر ثقافة    3

 الحوار

02-12 

 هـ30/3301/

مركز الملك عبدالعزيز 

 للحوار

تدريب   أيام5

 متدرب3222

  

المؤسسة العامة  هـ3311 مدرب مدربين 0

 للتدريب

 32 

 ساعة

 

  شهور2  أكاديمية طالل أبوغزاله 0235 شهادة كامبردج 1

 2 معهد العالمية - دبلوم الحاسب التطبيقي 3

 شهور

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برامج تدريبية تم تنفيذها 

  

 مالحظات المدة  البرنامج  م

  يومان إدارة المكتبات ومراكز المعلومات  3

  يومان 3( web questالرحالت المعرفية عبر الويب ) 0

  يومان 0(web questالرحالت المعرفية عبر الويب ) 1

  أيام 1 3المدونات اإللكترونية  3

  يومان 0 المدونات اإللكترونية 5

  يومان التقنية والدعوة إلى اهلل 2

  يومان دمج التقنية في التعليم 1

  أيام3 3استخدام الحاسب في مراكز مصادر التعلم 1

  يومان 0استخدام الحاسب في مراكز مصادر التعلم 9

  يومان 1استخدام الحاسب في مراكز مصادر التعلم 32

  أيام 1 أساسيات التخطيط االستراتيجي 33

  شهر الحاسب لغة العصر  30

  يومان مهارات إعداد العروض التقديمية 31

  أيام 1 التصميم التعليمي 33

  أيام 1 استراتيجيات التدريس في مصادر التعلم 35

  يومان التقنية والمستقبل 32

  يومان التواصل اإللكتروني 31

  يومان دور أمينات مصادر التعلم 31

  يومان البريد اإللكتروني –في االنترنت البحث  39

  أيام 1 استخدام األجهزة واألدوات التعليمية في التدريس 02

  يومان استراتيجيات تنفيذ درس داخل مراكز مصادر التعلم 03

  يومان تكنولوجيا استخدام الصورة في التعليم 00

 على مدار العام يومان تنمية مهارات االتصال في الحوار 01

  يوم واحد 3ورشة الويب كويست  03

  يوم واحد 0ورشة الويب كويست  05

  يوم واحد 1ورشة الويب كويست  02

  يوم واحد 3ورشة الويب كويست  01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برامج تدريبية تم حضورها :

  

 

 / مصادر التعلم البرامج التقنية 

 الجهة  المدة  التاريخ  البرنامج  م

األساسية لتطبيقات معامل  المهارات 3

 الحاسب

 مؤسسة الجريسي أيام5 هـ2-3/1/3312

 التدريب التربوي أيام 1 هـ1/3311-9 تطبيقات األيباد التعليمية 0

 التدريب التربوي يومان  هـ33/3/3311-32 االستخدام األمثل للسبورة التفاعلية 1

تشغيل األجهزة التعليمية في مصادر  3

 التعلم

 التدريب التربوي يومان هـ30-31/0/3315

 التدريب التربوي يومان هـ03/3/3315-01 تطبيقات قوقل في التعليم 5

 التدريب التربوي يومان هـsmart 01-01/0/3315السبورة التفاعلية   2

 التدريب التربوي يومان هـ1/1/3312-2 (3مباديء صيانة الحاسب للشبكات ) 1

 التدريب التربوي يومان هـ31/3/3312-32 (0صيانة الحاسب للشبكات ) مباديء 1

 الخليج للتدريب ساعة 22 هـ3313 برنامج معامل الحاسب اآللي 9

اليسير) مهارات استخدام األجهزة  32

 والبرامج(

 التدريب التربوي يومان هـ1-1/3/3315

-01 التصنيف في المكتبات  33

 هـ05/30/3313

 التربوي التدريب أيام1

  أيام 1  مصادر التعلم -الدبلوم التربوي 30

 معهد اإلدارة أيام 1 هـ31/2/3312-32 إدارة المكتبات ومراكز المعلومات 31

 الكلية التقنية يوم واحد 3309 أمن المعلومات 33

 التدريب التربوي يومان هـPrezi 33/5/3312برنامج )بريزي(   35

 التدريب التربوي يومان هـ5/3312-39 ملف االنجاز اإللكتروني 32

 التدريب التربوي أيام1 هـ2/1/3311-3  المنصات التعليمية  31

 التخطيط

 معهد المتميزون أسبوع 1/3/3315-0 التخطيط االستراتيجي   3

/ 01/32-03 التخطيط التنفيذي 0

 هـ3311

 معهد اإلدارة أيام 1

 التدريب التربوي يوم واحد هـ9/1/3311 بناء الخطة 1

 الخليج للتدريب أيام5 هـ03/3/3309-02 أساسيات التخطيط االستراتيجي 3

 التدريب التربوي أيام 1 هـ01/3/3309-05 التخطيط التربوي 5

 التدريب التربوي أيام 1 هـ1/1/3301-5 قيادة المشاغل التربوية 2

 تطوير الذات 

 التدريب التربوي أيام 1 هـ1/1/3315-2 اإلدارة الذاتية 3

  أيام 1 هـ32/3/3310-1 الحوار األسري  0

 هدى الخير أيام5 هـ02/30/3301 الذكاء االجتماعي 1

 هدى الخير أيام 5 هـ1/3309-1 العادات السبع للناس األكثر فعالية 3

 تنمية مهنية 

 معهد المتميزون أيام 5 2/3311/  09-05 مستشار الكايزن 3

 التدريب التربوي أيام 1 هـ05/1/3311-01 تصميم الحقائب التدريبية  0

االستراتيجيات اإلبداعية في حل  1

 cpsالمشكالت باستخدام برنامج 

 التدريب التربوي أيام1 هـ35-31/2/3312



 

 

 التدريب التربوي أيام1 هـ31/0/3309-33 البحث العلمي الوصفي والمسحي 3

 الشؤون الصحية يوم واحد هـ9/1/3311 مبادئ اإلسعافات األولية 5

 التدريب التربوي يومان هـ01/3/3312-00 دمج التقنيات في المناهج 2

 التدريب التربوي أيام 1 هـ31/3/3309-35 تحديد االحتياجات التدريبية 1

 التدريب التربوي أيام1 هـ5/3/3312-1 اإلدارة اإللكترونية 1

 التدريب التربوي  هـ33/1/3301 منظومة تقنيات التعليم 9

 ورش عمل + تدريبية 

 التدريب التربوي يوم واحد هـ30/0/3313 تشغيل السبورة التفاعلية كتاب )درس( 3

تصنيف المصادر المطبوعة )ديوي  0

 العشري(

 التدريب التربوي يوم واحد هـ5/0/3313

 التدريب التربوي يوم واحد هـ31/3/3311 العمل التطوعي 1

ورشة منسقات وعضوات لجنة جائزة  3

 التميز

 التدريب التربوي يوم واحد هـ1/0/3311

 التدريب التربوي يوم واحد هـ01/1/3313 الورشة التحكيمية ألعمال جائزة التميز 5

تطبيقات أطلس المصور للتربية  2

 السياحية

 هيئة السياحة يوم واحد هـ32-2/3315

 

  on lineبرامج تدريبية تم حضورها  عن ًبعد : 

  

 الجهة  المدة  البرنامج  م

مركز تطوير الموارد البشرية لالشراف والتدريب  أيام 1 الدبلوم التربوي لمصادر التعلم 3

 التربوي

مركز تطوير الموارد البشرية لالشراف والتدريب  أيام 1 اإلبداعيمهارات التفكير  0

 التربوي

مركز تطوير الموارد البشرية لالشراف والتدريب  أيام 1 األلعاب التربوية 1

 التربوي

مركز تطوير الموارد البشرية لالشراف والتدريب  أيام 1 الخرائط الذهنية 3

 التربوي

 مركز المدرب األول  أيام 3 مدير تدريب 5

 مركز المدرب األول  أيام 1 تحليل أنماط البشرمقياس  هيرمان 2

استراتيجيات التغيير في الحياة  1

 الشخصية

 مركز المدرب األول  أيام 3

 مركز المدرب األول  أيام1 مهارات التفكير في التدريب 1

 واإلبداعأكاديمية الفكر  يومان عادات النجاح 9

 أكاديمية الفكر واإلبداع يومان دبلوماسية اإلقناع ومهارات التواصل 32

 أكاديمية الفكر واإلبداع يومان طرق إدارة الدورة التدريبية  33

 أكاديمية الفكر واإلبداع يوم واحد التغير في لحظات 30

 أكاديمية الفكر واإلبداع يومان تاءات التميز السبع 31

 أكاديمية الفكر واإلبداع يوم واحد جودة التعليم 33

 أكاديمية الفكر واإلبداع يوم واحد الطريقة الهرمية لبناء السيرة الذاتية 35

 أكاديمية الفكر واإلبداع يوم واحد تصميم االختبارات اإللكترونية)كويز( 32

 أكاديمية الفكر واإلبداع يومان القراءة الضوئية 31

 الخطوة المحترفة يوم واحد النجاح في الحياة 31

 المجلس الخليجي للتنمية يوم واحد مهارات االنجاز 39



 

 

 

 

 لقاءات تربوية  لمصادر التعلم

 الجهة المستضيفة التاريخ المدة  اللقاء  م

األول لمشرفي ومشرفات مصادر  3

 التعلم

 المدينة المنورة هـ3309 يومان

الثاني لمشرفي ومشرفات مصادر  0

 التعلم

 مكة المكرمة هـ3313 يومان

الثالث لمشرفي ومشرفات مصادر  1

 التعلم

 جده هـ3311 أيام 1

لقاء مشرفي ومشرفات مصادر  3

  3التعلم

 On line هـ3311 يوم 

لقاء مشرفي ومشرفات مصادر  5

 0التعلم

 On line هـ3311 يوم

 ملتقيات

الملتقى األول لمدربي ومدربات مركز  3

 طنيالحوار الو

 عبدا لعزيزمركز الملك  هـ3312 أيام3

 للحوار _الرياض_

اإلشراف لمديري ومديرات  30اللقاء ال  0

 التربوي في المملكة

 تبوك هــ3309 أيام1

الملتقى الحواري الثالث )المبادرة في  1

 العمل التربوي(

 تبوك إدارة اإلرشاد الطالبي هـ3312 يوم واحد

 تبوك إدارة الموهوبات هـ3312 يوم واحد معا لرعاية الموهبة 3

 الموهوباتتبوك إدارة  هـ3310 يومان أولمبياد االبداع العلمي 5

 إدارة الجودة هـ3315 يوم واحد ملتقى الجودة األول 2

 مؤتمرات ومعارض دولية

المنتدى والمؤتمر الدولي للتعليم العام  3

3 

 الرياض هـ3310 أيام 3

المنتدى والمؤتمر الدولي للتعليم العام  0

0 

 الرياض هـ3311 أيام 3

المنتدى والمؤتمر الدولي للتعليم العام  1

3 

 الرياض هـ3315 أيام 3

 الرياض هـ3313 أيام3 المعرض الدولي للكتاب 3

 الرياض هـ3315 أيام3 المعرض الدولي للكتاب 5

 ورش عمل منبثقة من المؤتمرات الدولية

 الرياض هـ3315 يوم واحد تحدي التغيير 3

تدريب المعلمين في مراكز التدريب  0

 التقني

 الرياض هـ3315 يوم واحد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 في الحاسب اآللي شهادات

 

 مالحظات المدة الجهة المانحة تاريخ الحصول عليها الشهادة م

الشهادة الدولية المتقدمة  3

 لمهارات تقنية المعلومات

 ) كامبردج(

أكاديمية الوطن  33/5/0235

 للحاسب

  أشهر2

  سنة معهد العالمية هـ3300 دبلوم الحاسب التطبيقي 0

 

 

 اآلليدورات تدريبية في الحاسب 

 

 مالحظات المدة الجهة المانحة المدة  الدورة م

  شهر أكاديمية الوطن للحاسب اآللي شهر Fotoshopبرنامج  3

  شهر المعهد األوروبي  شهر        Front pageبرنامج   0

  شهر أكاديمية الوطن للحاسب اآللي شهر Flashبرنامج  1

  شهر العالميةمعهد  شهر البرمجة اللغوية فيجول بيسك 3

 

 / شعارات / أوراق عملتربوية /  نشرات  إصدارات 

 

 مالحظات الفئة المستفيدة   اإلصدار  م

 نشرة تربوية  الميدان التربوي  الرحالت المعرفية عبر االنترنت 3

  أمينات مصادر التعلم دليل مراكز مصادر التعلم 0

 ورقة عمل  مشرفات ومشرفي مصادر التعلم مراكز مصادر التعلم بين التقليدية والتجديد 1

 نشرات  أمينات مصادر التعلم أجهزة مراكز مصادر التعلم 3

 نشرات  أمينات مصادر التعلم مركز مصادر التعلم 5

 شعار أمينات مصادر التعلم تصميم شعار مصادر التعلم بتبوك 2

 نشرات أمينات مصادر التعلم facbookمواقع التواصل االجتماعي  1

 نشرة أمينات مصادر التعلم Twiterمواقع التواصل االجتماعي   1

 نشرة أمينات مصادر التعلم المدونة اإللكترونية 9

أمينات مصادر / مديرات /  masaderbnatإطالق خدمة جوال  32

 مشرفات

 smsخدمة 

 

 عضويات ولجان

 

  عضوة محًكمة في لجنة جائزة وزارة التعليم للتميز 

 عضوة في لجنة التخطيط 

 عضوة في جمعية المعلومات والمكتبات السعودية 

 عضوة في لجنة  مشروع ) التطوير المهني( لشاغالت الوظائف التعليمية 

 عضوة في لجنة ترشيح أمانة مراكز مصادر التعلم 

 عضوة في لجنة اإلعانة السنوية للمدارس األهلية 

 عضوة في لجنة االختبارات الوطنية 

 في مسابقة اإللقاء والخطابة )إدارة نشاط الطالبات( محٌكً مة 

  خبيرة متعاونة في ملتقى موهبة 

 عضوة في لجنة اختيار الكتب الثقافية 


