
  

 2022-2021بالتعاون مع فريق تكنوسوفت    -منصة دربني  -  دارة التطوير والتنميةإ

 2021 - 2020   بدولة الكويت  ..     بالتعاون مع تكنوسوفت التابعه الدارة التطوير والتنمية قطاع الشئون اإلدارية والتطوير االداري منصة دربني

 بالتعاون مع وزارة الصحة  ملدارس املرحلة االبتدائيةتدريب الدورة التنشيطية للعودة األمنه  خطة

ي التابعة الدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت  
 2022-2021منصة دربن 

 

  تنشيطية ،فقد تقرر عقد دورات  2021استكماال للربنامج التدرييب والذي مت عقده يف يونيو  

استعدادا للعودة اآلمنه  مور  األوأولياء  طلبة  الو  والتربية اخلاصة  االبتدائيةجلميع العاملني يف املرحلة  

بالتعاون مع فريق خمتص من وزارة الصحه   2022-2021ملدارس املرحلة االبتدائية يف العام الدراسي  

 التنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت .رة التطوير واعرب منصة دربين التابعة الد

 االبتدائية مجيع العاملني مبدارس املرحلة   -ة:املستهدف اتالفئ

 املرحلة االبتدائية طلبة   -

 مور  األ أولياء   -

 2021 اكتوبر   31إىل     سبتمرب   5من بداية    الوقت الزمين للتنفيذ: 

 الشئون االدارية والتطوير االداري الوكيل املساعد لقطاع    - أ.رجاء بوعركي   :االشراف العام

 ادارة التطوير والتنمية   -  تابعة: املشراف واإل

   فريق تكنوسوفت    -

 والتربية اخلاصة   مراقيب املرحلة االبتدائية  -

 والتربية اخلاصة   االبتدائية يف املرحلة  دارس  امل مدراء ومديرات   -

موجه فين حاسوب   – أ. اجلازي العتييب     :  فريق تكنوسوفت مسئول   
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 2021 - 2020   بدولة الكويت  ..     بالتعاون مع تكنوسوفت التابعه الدارة التطوير والتنمية قطاع الشئون اإلدارية والتطوير االداري منصة دربني

 

  :التدريب فرق 

 التدريب املختص من وزارة الصحه فريق 

 منطقة حويل التعليمية  – د.داليا حيىي 
 منطقة االمحدي التعليمية  – د.طارق بكري 

 منطقة اجلهراء التعليمية  –د.هبه أمحد 
 منطقة العاصمة التعليمية  –د.نسرين ناجي 

 منطقة الفروانية التعليمية  - د.هنال عاطف
 منطقة مبارك الكبري التعليمية  –د.سارة طارق 

 فريق تكنوسوفت

 أ.شعيع عواد العتييب _موجه فين اجتماعيات 
 العصيمي _موجه فين علوم  حممد  أ.على

 أ.عماد فايز_موجه فين حاسوب 
 موجه فين علوم - سلطانحسني أ.أشواق 

 معلم حاسوب -أ.نوره محدي السيد
 معلم جغرافيا -العتييب حممد  أ.جراح

 معلم رياضيات - عبداحلميد أ.هنال هاشم
 معلم كيمياء -عاشور  حامد أ.أمحد 

 
 

 :سري العمل تقارير  •

o  املخصصة لذلك واملعده  ى النماذج عل ملراقيب املرحلة االبتدائيةيقدم مدير املدرسة تقارير منتظمة
 . من قبل ادارة التطوير والتنمية )منصة دربين(

o  للسيد الوكيل املساعد   مث الدارة املنطقة تسلم الشئون التعليمية تقرير شامل عن عملية التدريب
  .للسيد الوكيل املساعد للتعليم العام ونسخه منه اإلداري لقطاع الشئون االدارية والتطوير 
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 بالتعاون مع وزارة الصحة  االبتدائيةملدارس املرحلة  األمنه للعودة الدورة التنشيطية تدريب خطة

ي التابعة الدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت  
 2022-2021منصة دربن 

 

 فريق تكنوسوفت بالتعاون مع  فريق التديب املختص من وزارة الصحة  ينفذ التدريب
 من خالل منصة دربين للتدريب عن بعد 

 

 اخلطة التدريبية  التاريخ 
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23-27 
 2021 سبتمرب

 ملدارس املرحلة االبتدائيةلعودة االمنه ل لتنشيطيةادورة ال
دورة تنشيطية للمرشحني من مدارس املرحلة االبتدائية على االشتراطات الصحيه  

 حسب املناطق التعليمية للعودة االمنه للمدارس  
 :  الفرق املرشحة من مدارس املرحلة االبتدائية  الفئة املستهدفة 
 التدريب املختص من وزارة الصحة  فريق    فريق التدريب: 

 أعضاء فريق تكنوسوفت املخصصني للمناطق التعليمية  اإلشراف واملتابعة: 
 وزارة الصحة  احملتوى التدرييب املعتمد من  احملتوى التدرييب : 

 

26-28 
 2021 سبتمرب

     االبتدائيةالشاملة جلميع العاملني يف مدارس املرحلة  التنشيطية الدورة
 املؤهلني من دورة العودة االمنه ملدارس املرحلة االبتدائية    فريق التدريب: 

 اإلشراف واملتابعة: 
 إدارات مدارس املرحلة االبتدائية -
 مراقيب املرحلة االبتدائية  -

 وزارة الصحة احملتوى التدرييب املعتمد احملتوى التدرييب : 
  

28-30 
 2021 سبتمرب

االبتدائية   - املرحلة  طالب  وتدريب  بتأهيل  األمور  أولياء  االشتراطات  وتعريف 
 الصحيه  

4-6 
 2021أكتوبر

لقطاع الشئون االداريه والتطوير   تسليم تقارير التدريب للسيد الوكيل املساعد  -
   للتعليم العامونسخه منه للسيد الوكيل املساعد  االداري
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 االبتدائية األمنه ملدارس املرحلة  الدورة التنشيطية للعودةتدريب الزمنية لتنفيذ طة اخل

 بالتعاون مع وزارة الصحة  
 

 

 تعقد مجيع الدورات التدريبية عن بعد باستخدام تطبيق تيمز )منصة دربين (
   عشر  احلاديةالدورة صباحية من الساعه التاسعه اىل الساعه  

 

    حسب املناطق التعليمية   التنشيطيةجدول مواعيد الدورة  ▪

 

 اليوم والتاريخ  املنطقة التعليمية 

 التعليمية  العاصمة منطقة
 2021سبتمرب  23اخلميس 

 منطقة مبارك الكبري التعليمية
 اخلاصة لتربية ا

 التعليمية  حويل  منطقة
 2021سبتمرب   26األحد 

 التعليمية االمحدي منطقة

 التعليمية الفروانية منطقة
 2021سبتمرب   27االثنني 

 التعليمية  اجلهراء منطقة

 


