
 
 
 

 

 

 التعاون مع وزارة الصحة   املتوسطةاملرحلة  ملدارس خطة تدريب العودة التدرجيية االمنة 
 

 2021 - 2020منصة دربين التابعة إلدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت 
 

 
 Kuwait TechnoSoft تكنوسوفت  -كويت 

 املوجهني و املعلمني  مشروع تكنوسوفت لتأهيل

 

 التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد على استخدام و توظيف تطبيق  تيمز و 

2021 -2020منصة دربين التابعة إلدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت   

 آلية تنفيذ التدريب :

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

 اهليئة التعليمية(  –)اهليئة اإلدارية  توسطة املمجيع العاملني يف املدارس الفئة املستهدفة:  ▪
 اإلشراف واملتابعة:  ▪

 إدارة املدرسة   •

 فريق تكنوسوفت   •

 ادارة الشئون التعليمية   •

 الفريق املختص من وزارة الصحه  •

 
 2021 يونيو15إىل     يونيو9من من هالفتر: أيام التدريب  ▪

 

   يتم اختيار توقيت التدريب املناسب من بني التوقيتات التاليةتوقيت التدريب :  ▪

 صباحا   12-10أو10-8 املدارس اليت اليوجد هبا جلان ثانوية من 
 مساءا  7-5 أو 6-4املدارس اليت يوجد هبا جلان ثانوية من   

 احملتوى املعتمد من وزارة الصحة : احملتوى التدريب  ▪

 اهلدف من التدريب: 

بأهم  وتعريفهم اهليئة االداريه ( -)اهليئة التعليمية املتوسطةمجيع العاملني يف مدارس املرحلة تأهيل  -
االشتراطات الصحية املعتمدة من وزارة الصحة والواجب اتباعها خالل العودة التدرجيية األمنه للمدارس 

 وفق معايري وزارة الصحه . 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 التعاون مع وزارة الصحة   املتوسطةاملرحلة  ملدارس خطة تدريب العودة التدرجيية االمنة 
 

 2021 - 2020منصة دربين التابعة إلدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت 
 

 
 Kuwait TechnoSoft تكنوسوفت  -كويت 

 املوجهني و املعلمني  مشروع تكنوسوفت لتأهيل

 

 التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد على استخدام و توظيف تطبيق  تيمز و 

2021 -2020منصة دربين التابعة إلدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع فريق تكنوسوفت   

 آلية انشاء فريق التدريب للمرحلة الثانية 
 

 مالحظات املطلوب
 

 الفريق ) فريق عمل (وع ن .انشاء فريق للدورة التدريبية .1
 ...................  مدرسة أسم الفريق دربين 

 : ضافة وصف للفريقا .2
) هذا الفريق خمصص للدورة التدريبية اخلاصة بالعودة التدرجيية  االمنة 

عرب منصة دربين التابعة إلدارة التطوير والتنمية   – املتوسطةملدارس املرحلة 
 ( 2021 - 2020بالتعاون مع فريق تكنوسوفت 

 
 
 
 
 

 

 

 حسب املنطقة التعليمية .  إضافة مدرب تكنوسوفت كمالك.3

 إضافة مجيع العاملني يف املدرسة للفريق . .4
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 مدارس البنات  مدارس البنني  املنطقة التعليمية

 أ .جراح العتيب  العاصمة 
289082400584 

 عواد العتيب  أ.شعيع
 الفروانية 272022700293

 حويل
 أ . علي العصيمي
279010800483  

  أ.هنال هاشم
283090203794 

 مبارك  الكبري
 التعليم الديين
 التربية اخلاصة 

  أ. عماد فايز االمحدي 
269042602175 

  نوره محديأ. 
279122303668 

  امحد عاشورأ.  اجلهراء 
269102104259 

  أ. أشواق حسني
273100700331 

 

 . منصة دربين للفريقوضع شعار .5
 

 
 

 ضع اعالن بالفريق بتوقيت التدريب املخصص للعاملني باملدرسة .6
 

 .انشاء قناة باسم احملتوى التدريب .7

لعودة  لاملعتمد من وزارة الصحة يف التدريب  تدريبرفع احملتوى ال-
 . ملتوسطة االتدرجيية االمنة ملدارس املرحلة 

 التدخل السريع اخلاص باملدرسة . رفع ملف بأمساء فريق -

 

 مواصفات الفيديو:ليتم نشره عرب وسائل التواصل اخلاصة مبنصة دربين .انتاج فيديو توثيقي للدورة التدريبية 8
 اسم املدير( -اسم املدرسة-بيانات املدرسة كاملة )املنطقة التعليمية-املرحلة الثانية -وضع شعار دربين-

 تزيد عن دقيقتني  مدة الفيديو ال-لقطات من شاشة التدريب -
 يتم ارسال الفيديو اىل مدرب تكنوسوفت اخلاص بكل منطقة تعليمية عن طريق تطبيق تيمز .-
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