ً
خبرة ملا يربو على (  ) 25عاما بمجاالت التعليم والتطوير والقيادة املدرسية التربوية

فوزبنت عبدهللا أحمد طباخ
مدربة ومستشارة احتر افية
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اللغة العربية واإلنجليزية :

اللغة ( ع )

ً
خبرة (  ) 25عاما في عدة مجاالت " التعليم العام والخاص والتدريب واالستشارات واالهتمام بأنشطة ونظم إدارة الجودة
الشاملة واالعتماد والتميز واالتقان املؤسس ي  ،وتحفيز فرق العمل لتحقيق أكبر النتائج  ،خبرة تراكمية في القيادة واإلدارة
املدرسية  ،واإلشراف التربوي  ،والتميز في تصميم املناهج واالستراتيجيات  ،والتواصل مع أعضاء فرق العمل لتمكين وتعزيز
القدرات والعالقات لرفع كفاءة األداء بكل مهنيو واحترافية مع جعل الثقة أحد أهم مرتكزات بناء الشخصية القيادية
املستقبلية .
املؤهالت العلمية :
ماجستير إدارة الجودة الشاملة بتقدير ممتاز (  ) Aاكاديمية العربية للعلوم والتقنية .
1430هـ
بكالوريوس العلوم والتربية  ،تخصص " فيزياء" بتقديرممتازمع مرتبة الشرف  ،كلية التربية باملدينة
1407هـ
.
الخبرات والتكليفات اإلدارية :
الخبرات اإلدارية :
1415 – 1408هـ معلمة فيزياء  .... ....الثانوية الثالثة باملدينة املنورة .
1420 – 1415ه مديرة إدارة مدرسة  .... ....مدارس الشاوي األهلية .
 1429 – 1420ه مديرة إدارة مدرسة  ....الثانوية الثانية باملدينة املنورة .
 1431 – 1429ه قائدة تطوير  .... ....الثانوية الثانية باملدينة املنورة .
التكليفات اإلدارية والقيادية :
 1436 – 1435ه مشرفة إدارية  .... ....مكتب التربية والتعليم شمال باملدينة املنورة .
 1438 -1436ه منسقة قسم القيادة املدرسية  .... ....مكتب التربية والتعليم شمال باملدينة املنورة .
 1439 - 1439ه منسقة قسم البرنامج الوقائي ( فطن )  .... ....الشئون التعليمية باملدينة املنورة .
 1440 – 1439ه مساعد مديرإدارة الشئون الصحية املدرسية  ....الشئون الصحية باملدينة املنورة .
 1441 – 1440ه منسقة أكاديمية لألقسام العربية بنات " مدارس منارات املدينة  ....شركة معارف للعلم والتدريب .


منسقة قسم القيادة املدرسية،1437 ،هـ .

اللغة ( ) E

أهم اإلنجازات :




تم اختياري ضمن ثالث من قائدات تطويرلتقديم ورقة
عمل في اللقاء األول مع صاحب السمو امللكي وزير
التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل سعود
تم اختياري ضمن اعضاء املجلس االستشاري لحضور
اللقاء الثاني بوزيرالتربية والتعليم صاحب السموامللكي
وزير التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل
سعود

 حاصلة على شهادة شكروتقدير من أمير
املنطقة في املجال التطوعي .
حاصلة على امليدالية الذهبية للموظفة
املثالية مركزالخدمة االجتماعية.
املسؤولية املجتمعية :
 وزارة التعليم والتربية .
 الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد .
 إضاءات لتميزواالتقان .
 آفاق املعرفة .

املهارات والقدرات التطويرية املعرفية :
التخطيط االستراتيجي التعليمي 1425 ...هـ  ،مركز التدريب التربوي باملدينة املنورة .
البرنامج االحترافي لقيادة تطوير 1429 .... 1هـ  ،مشروع امللك عبدهللا لتطويرالتعليم العام .
البرنامج االحترافي لقيادة تطوير 1430 .... 2هـ  ،مشروع امللك عبدهللا لتطويرالتعليم العام
املهارات اإلشر افية للمشرف املقيم قائد مدرسة تطوير 1431هـ  .مشروع امللك عبدهللا لتطويرالتعليم
العام .
حل املشكالت بطرق إبداعية في البيئة التربوية 1431 .هـ  ،مركز التدريب التربوي املدينة املنورة .
تقنيات التأثيرعلى اآلخرين 1425 ،هـ  ،مستشفى السعودي األملاني .
اإلسعافات األولية1426 ،هـ  ،الصحة املدرسية باملدينة املنورة .
التوعية ضد أضراراملخدرات1422 ،هـ  ،اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات .
املؤشرات النوعية ملدرسة املستقبل1427 ،هـ  ،مركز التدريب التربوي املدينة املنورة .
مدارس تطويرإدارتها للتعليم واإلبداع 1429 ،ه ،مشروع امللك عبدهللا لتطويرالتعليم العام .
دمج برنامج فطن في املقررات الدراسية 1439 ،ه،وزارة التعليم.
مبادرة ريادي 1439 ،هـ  ،إدارة نشاط الطالبات .

فوزبنت عبدهللا أحمد طباخ
مدربة ومستشارة احتر افية
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اململكة العربية السعودية
0000 / 00 /00
........
LINKEDIN.COM/IN/فوز-طباخ-B37A201B5
@FFOZ8800
@FLOWER416
اللغة العربية واإلنجليزية :

العضويات باللجان وفرق العمل :


دورالقطاع املدرس ي واألسرفي محاربة آفة املخدرات 1422ه.



برنامج املدارس املعززة للصحة 1426هـ .



عطاء الطالب ( املعاقين ) 1426هـ .



فعاليات االحتفاء بمكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية 1426 ،هـ .



فعاليات مشروع القراءة للجميع 1428 ،هـ .



ورشة العمل الخاصة باإلرشاد األكاديمي 1435 ،هـ .



تكوين فريق تدقيق الشواهد 1436 ،هـ .



لجنة متابعة نقل املتوسط السادسة لتحفيظ 1436 ،هـ.



لجنة منظومة األداء اإلشرافي 1436 ،هـ .



لجنة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية 1436 ،هـ .



لجنة مدرسة جاذبة وبيئة محفزة 1436 ،هـ .



لجنة مسابقة صحتي في مقصفي 1436 ،هـ .
لجنة قبول الهبات والتبرعات املالية من األفراد والهيئات 1436 ،هـ .



لجنة تقييم الخطة التشغيلية للمدارس 1437 ،هـ .



لجنة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية 1437 ،ههـ .



لجنة فريق التقويم الداخلي 1436 ،هـ .



لجنة تقييم املرشحات لجائزة التربية والتعليم للتميز1437 ،هـ .



لجنة ريادي 1439 ،هـ .



اللغة ( ع )
اللغة ( ) E

أهم اإلنجازات :




تم اختياري ضمن ثالث من قائدات تطويرلتقديم ورقة
عمل في اللقاء األول مع صاحب السمو امللكي وزير
التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل سعود
تم اختياري ضمن اعضاء املجلس االستشاري لحضور
اللقاء الثاني بوزيرالتربية والتعليم صاحب السموامللكي
وزير التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل
سعود

 حاصلة على شهادة شكروتقدير من أمير
املنطقة في املجال التطوعي .
حاصلة على امليدالية الذهبية للموظفة
املثالية مركزالخدمة االجتماعية.
املسؤولية املجتمعية :
 وزارة التعليم والتربية .
 الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد .
 إضاءات لتميزواالتقان .
 آفاق املعرفة .

املشاركات واملساهمات :









برنامج تدريبي املحاورالناجحة 1434 ،هـ .
برنامج تدريبي القيادة الذاتية ،143 ،هـ .
برنامج تدريبي قيم أخالقيات العمل 1434 ،هـ .
برنامج تدريبي مشروع تهيئة املعلم الجديد 1434 ،ه.
البرنامج التدريبي الخطة التشغيلية 1436 ،هـ. ،
عادات التميزللمشرفة التربوية 1436 ،هـ .
برنامج تدريبي إدارة األداء املدرس ي 1436هـ .
ورشة العمل الخاصة باإلرشاد األكاديمي 1435 ،هـ .

الحضور :
 القواعد التنظيمية ملدارس التعليم العام 1438 ،هـ .
 اللقاء الثامن للصحة املدرسية للمدارس املعززة للصحة 1428 ،هـ .
 لقاء شركاء في تطوير1430 ،هـ ،
 تهيئة املدارس املطبقة لنظام املقررات 1431 ،هت .
 تهيئة املدارس املطبقة لنظام املقررات 1431 ،هـ .
 ورشة تدريبية التقييم التربوي للطلبة استخدام التقنية في التعليم 1433 ،هـ.
 اللقاء الثاني لسمو وزيرالتربية باملعلمين واملعلمات 1433 ،هـ .
 دورة االعتماد األكاديمي 1435 ،هـ .
 اجتماع خطة تهيئة امليدان ملشروع التعلم الفصلي 1435 ،هـ .
 امللتقى الخليجي لالعتماد املدرس ي 1435 ،.هـ .

فوزبنت عبدهللا أحمد طباخ
مدربة ومستشارة احتر افية

أنشطة التدريب :





FFOZ301@GMAIL.COM
018492118 -- 0535288000
املدينة املنورة

الشكروالتقديروشهادات التميز:

اململكة العربية السعودية

 خطاب شكر للمساهمة في نشرثقافة الجودة في مدرسة تطوير ،مشروع امللك عبدهللا 1430 ،هـ. .
 خطاب شكر تفعيل أهداف مشروع امللك عبدهللا لتطويرالتعليم العام 1430هـ .
 خطاب شكر من وزير التربية والتعليم لتفعيل األنشطة الصفية وغيرالصفية 1431 ،هـ.
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شهادات التقدير والتميز:






اللغة العربية واإلنجليزية :

اللغة ( ع )
اللغة ( ) E

أهم اإلنجازات :




تم اختياري ضمن ثالث من قائدات تطويرلتقديم ورقة
عمل في اللقاء األول مع صاحب السمو امللكي وزير
التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل سعود
تم اختياري ضمن اعضاء املجلس االستشاري لحضور
اللقاء الثاني بوزيرالتربية والتعليم صاحب السموامللكي
وزير التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل
سعود

 حاصلة على شهادة شكروتقدير من أمير
املنطقة في املجال التطوعي .
حاصلة على امليدالية الذهبية للموظفة
املثالية مركزالخدمة االجتماعية.
املسؤولية املجتمعية :
 وزارة التعليم والتربية .
 الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد .
 إضاءات لتميزواالتقان .
 آفاق املعرفة .

بيئة العمل التفاعلية ‘ 1439هـ .
نزاهة السلوك 1439 ،هـ .
الحوارفي بيئة العمل1439 ،هـ .
التعايش في بيئة العمل 1439 ،هـ .
















شهادة تقدير اجتماع إدارة مكافحة املخدرات 1422 ،هـ .
شهادة تقدير للمشاركة في املعرض الختامي للمدارس املعززللصحة  /الوحدة الصحية 1426 ،هـ .
شهادة تقدير من إدارة نشاط الطالبات  ،عن تهيئة مقرات املراكزالثقافية الصيفية 1426 ،هـ.
شهادة تقدير من إدارة نشاط الطالبات  ،إعداد املعرض الختامي لألنشطة غيرالصفية 1426 ،هـ .
شهادة تقدير من إدارة التربية والتعليم  ،عن تهيئة مقراملدرسة لتنفيذ البرنامج التدريبي للصناعات
البسيطة1427 ،هـ. .
شهادة تقدير من إدارة املرور "أسبوع املرورالخليجي 1427 ، " 23هـ .
شهادة تقدير من إدارة املرور "أسبوع املرورالخليجي 1428 ، " 24هـ .
شهادة تقدير من إدارة املرور "أسبوع املرورالخليجي 1429 ، " 26هـ .
شهادة تقدير من املجلس االستشاري  /إدارة التربية والتعليم  1434 – 1432هـ .
شهادة تقدير من إدارة التربية والتعليم  ،اللقاء التعريفي بمشروع قائد املدرسة املشرف املقيم 1434هـ .
شهادة تقدير من مكتب التربية والتعليم شمال بنات " مسابقة مدرسة جاذبة وبيئة محفزة 1435،هـ .
شهادة تقدير  ،عن التعريف بالدليل التنظيمي واالجرائي 1436 ،هـ .
شهادة تقدير عن القيام بمهام مديرة مدرسة مناهل طيبة ومتابعة إجراءات االختبارات 1436 ،هـ .
شهادة تقدير عن  ،رفع كفاءة املدارس 1437 .هـ .
شهادة تقدير عن التدريب على برنامج املهارات اإلدارية وصالحيات مديرة مدرسة 1437،هـ .
شهادة تقدير عن التدريب على برنامج الدليل التنظيمي واإلجرائي ملديرات رياض األطفال 1437،هـ .
شهادة تقدير من أمير منطقة املدينة املنورة  ،في مجاالت التطوع 1440 ،هـ .
شهادة التميز  ،من إدارة التربية والتعليم " املسابقة العلمية الثقافية " 1422 .هـ .
شهادة التميز من الوحدة الصحية " برنامج املدارس املعززة للصحة " 1430هـ .

فوزبنت عبدهللا أحمد طباخ
مدربة ومستشارة احتر افية
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o
o
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اللغة العربية واإلنجليزية :

اللغة ( ع )

درع التكريم عن املشاركة في حفل تكريم املتقاعدات  /إدارة اإلشراف التربوية 1426 ،ه .
درع التكريم عن إقامة املعرض الخاص بحملة التضامن الوطني ضد اإلرهاب  /إدارة مكافحة املخدرات
1426ه.،
امليدالية الذهبية " جائزة املوظفة املثالية " مركزالخدمة االجتماعية 1430هـ .

قرارات الترشيح :


قرارالترشيح للمشاركة في مؤسسة خدمة املجتمع " مؤسسة املدينة املنورة لخدمة املجتمع " 1431هـ..



قرارالترشيح لعضوية املجلس التعليمي بمنطقة املدينة املنورة 1428هـ .



قرارالترشيح بعضوية مبادرة ريادي 1439 ،هـ .



قرارالترشيح منسقة برنامج فطن فياملدينة املنورة " بنات " 1439 ،هـ .



قرارالترشيح عضوية بمؤسسة خدمة املجتمع 1434 ،هـ .



قرارالترشيح " املواظفة املثالية على منطقة املدينة املنورة " 1434 ،هـ .



قرارالترشيح " جائزة التميزللتربية والتعليم – قائد املدرسة 1432 ،هـ .
قرارالترشيح واالختيارلتقديم ورقة علمية في اللقاء األول مع صاحب السمو امللكي  /األمير فيصل بن



عبدهللا آل سعود  ،وزيرالتربية والتعليم .


قرارالترشيح واالختيارضمن أعضاء املجلس االستشاري  ،لحضور اللقاء الثاني بوزيرالتربية والتعليم
صاحب السمو امللكي  /األمير فيصل بن عبدهللا آل سعود .،

اللغة ( ) E

أهم اإلنجازات :




تم اختياري ضمن ثالث من قائدات تطويرلتقديم ورقة
عمل في اللقاء األول مع صاحب السمو امللكي وزير
التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل سعود
تم اختياري ضمن اعضاء املجلس االستشاري لحضور
اللقاء الثاني بوزيرالتربية والتعليم صاحب السموامللكي
وزير التربية والتعليم األمير /فيصل بن عبدا هلل آل
سعود

 حاصلة على شهادة شكروتقدير من أمير
املنطقة في املجال التطوعي .
حاصلة على امليدالية الذهبية للموظفة
املثالية مركزالخدمة االجتماعية.
املسؤولية املجتمعية :
 وزارة التعليم والتربية .
 الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد .
 إضاءات لتميزواالتقان .
 آفاق املعرفة .

املؤلفات واالصدارات العلمية :
 القيادة رحلة والقائد رحالة

