
 وزارة التربية 

 ..... التعليمية  ....منطقة .......

 

 خطة تدريب العودة األمنه  
 بالتعاون مع وزارة الصحه   املتوسطملدارس املرحلة  

 منصة دربين التابعه الدارة التطوير والتنمية   
  بالتعاون مع فريق تكنوسوفت

 العام الدراسي 

 2020    /2021 

 م 2021/      التاريخ:     / 

 التقرير األول 

 وفق االشرتاطات الصحية املعتمدة من وزارة الصحة املتوسطةتدريب مجيع العاملني  باملدرسة على العودة األمنه ملدارس املرحلة 
 

  التدريب : آلية تنفيذ 

 باملدارس ( ق التدخل السريع ) أعضاء فر املؤهلني من الدورة االوىل  : باملدارس   املسئول عن التنفيذ  ▪

 اهليئة التعليمية(  –)اهليئة اإلدارية   املتوسطة رس املرحلة مدامجيع العاملني يف  الفئة املستهدفة:  ▪
   املتابعة: اإلشراف و  ▪

   املدرسةإدارة  •

 مراقيب املرحلة املتوسطة  •

 فريق تكنوسوفت  •

 الفريق املختص من وزارة الصحه   •
 2021    يونيو  15 إىل  9الفترمن من : أيام التدريب  ▪

 احملتوى املعتمد من وزارة الصحة  : احملتوى التدرييب  ▪

 : التدريب اهلدف من

بأهم وتعريفهم اهليئة االداريه (   -  )اهليئة التعليمية  املتوسطةمجيع العاملني يف مدارس املرحلة تأهيل  -
الواجب اتباعها خالل العودة التدرجيية األمنه للمدارس وفق  املعتمدة من وزارة الصحة واالشتراطات الصحية 
 معايري وزارة الصحه . 

 .............................    ألعداد املتدربني يف منطقة  مجالية اإل حصائيةاإل
 

 املدارس
 عدد  

 املدارس

العاملني    إمجال 

 باملدارس

إمجال  

 احلضور 

 نسبة  

 احلضور 
 مالحظات

      بنني  متوسط

      بنات  متوسط

      املجموع 

 
 يعتمد 

الشئون التعليمية  إدارة مدير   
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 خطة تدريب العودة األمنه  
 بالتعاون مع وزارة الصحه   املتوسطملدارس املرحلة  

 منصة دربين التابعه الدارة التطوير والتنمية   
  بالتعاون مع فريق تكنوسوفت
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بنني - املتوسطةاملرحلة  مبدارسالعاملني حلضور  خمتصرة إحصائية   

 م
 املدرسة
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 يعتمد 
 مدير إدارة الشئون التعليمية  
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 خطة تدريب العودة األمنه  
 بالتعاون مع وزارة الصحه   املتوسطملدارس املرحلة  
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بنات - املتوسطةحلضور العاملني مبدارس املرحلة  خمتصرة إحصائية   
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 املدرسة

  عدد العاملني

 باملدرسة

 عدد 
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 يعتمد 
 مدير إدارة الشئون التعليمية 
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 خطة تدريب العودة األمنه  
 بالتعاون مع وزارة الصحه   املتوسطملدارس املرحلة  

 منصة دربين التابعه الدارة التطوير والتنمية   
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) ن  تقرير تنفيذ التدريب يف مدرسة    ...........................................      )بني 

 وقت التدريب : )                              (  -     2021/ 6تاري    خ تنفيذ التدريب :       /  •

 للخطة(  األوىل  ةاملؤهل من الدورة التدريبي)الفريق أعضاء فريق التدريب باملدرسة  •

 المسمى الوظيفي  االسم م

1   

2   

3   

 احلضور : إحصائية 

 مالحظات  نسبة احلضور  احلضور  العاملني عدد   القسم 

     االدارة المدرسية 

     التربية اإلسالمية 

     اللغة العربية

     اإلنجليزية اللغة 

     االجتماعيات 

     الرياضيات

     العلوم 

     الحاسوب

     التربية البدنية 

     التربية الموسيقية 

     التربية الفنية 

     الدراسات العملية

     املجموع 

 
 مدير المدرسة 
 



 وزارة التربية 

 ..... التعليمية  ....منطقة .......

 

 خطة تدريب العودة األمنه  
 بالتعاون مع وزارة الصحه   املتوسطملدارس املرحلة  

 منصة دربين التابعه الدارة التطوير والتنمية   
  بالتعاون مع فريق تكنوسوفت

 العام الدراسي 

 2020    /2021 

 م 2021/      التاريخ:     / 

 التقرير األول 

 وفق االشرتاطات الصحية املعتمدة من وزارة الصحة املتوسطةتدريب مجيع العاملني  باملدرسة على العودة األمنه ملدارس املرحلة 
 

 تقرير تنفيذ التدريب يف مدرسة    ...........................................      )بنات(

 وقت التدريب : )                              (  -     2021/ 6تاري    خ تنفيذ التدريب :       /  •

 للخطة(  األوىل  ةاملؤهل من الدورة التدريبي)الفريق أعضاء فريق التدريب باملدرسة  •

 المسمى الوظيفي  االسم م

1   

2   

3   

 إحصائية  احلضور :

 مالحظات  نسبة احلضور  احلضور  عدد العاملني  القسم 

     االدارة المدرسية 

     التربية اإلسالمية 

     اللغة العربية

     اللغة اإلنجليزية 

     االجتماعيات 

     الرياضيات

     العلوم 

     الحاسوب

     التربية البدنية 

     الموسيقية التربية 

     التربية الفنية 

     االقتصاد المنزلي 

     الدراسات العملية

     املجموع 

المدرسة  ة مدير  


