خطة الربامج التدريبية اإلدارية
للعام 2020/2019

بسم هللا الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ولي العهد

كلمة مدير إدارة التطوير والتنمية
يعد التدريب وسيلة مهمة وملحة في عصرنا الحالي ألي منظمة أو مؤسسة تسعى لتحسين أداء
موظفيها ولتنمية قدراتهم ومهاراتهم في ظل ظروف العالم المتطورة .
لذا كان لزاما على إدارة التطوير والتنمية إصدار خطة البرامج التدريبية للعام  2020/2019لرفع
سقف الوعي الوظيفي لكافة المستويات اإلدارية والتربوية وربط هذا الوعي بمستجدات العصر المتسارعة،

وأيضا لتحسين آلية العمل لكل قطاع وبالتالي الوصول ألعلى درجات الكفاءة واإلنتاجية.
وسنسعى جاهدين دائما لتعزيز ما يسهم في تحسين بيئة العمل وخلق التميز في األداء ليصبح كل
عنصر بشري قادر على أداء عمله بإتقان وجدارة .

وفقنا هللا وإياكم لخدمة وطننا الحبيب
مدير إدارة التطوير والتنمية
سعاد صالح أبو مرزوق
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1

التجارب الدولية الناجحة يف اإلدارة

الفئة
الوسىط

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

موجه عام
مدير إدارة
مراقب

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تعريف المشاركين بأسس التميز للقائد اإلداري الفعال
في عمله والسلوك الفردي والجماعي في العمل وكيفية
التعامل مع المستجدات العالمية والتخلص من
الممارسات واآلليات التقليدية لإلدارة ومالمح التوجهات
الحديثة

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من 17اىل  21نوفمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

2

التخطيط االسرتاتيجي للتنمية املستدامة

الفئة
الوسىط

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

موجه عام
مدير إدارة
مراقب

هدف التنامج

خمسة أيام

تعريف المشاركين بخصائص التخطيط
االستراتيجي للتنمية وفهم مبادئ التخطيط
ومدى أهمية التخطيط في عملية تحقيق
أهداف التنمية واالستفادة من التجارب
الدولية في التخطيط االستراتيجي.

من  1اىل  5مارس 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

3

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

التجربة اليابانية يف اإلدارة (كايزن)

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تعريف المشاركين بأسلوب كايزن في
التغيير والتطوير والتحسين المستمر
في األداء بأقل تكلفة وطاقة وجهد من
خالل خطوات بسيطة مما يحقق نتائج
افضل في المستقبل.
25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من 27اىل  31أكتوبر 2019

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

4

مهارات التعامل مع األزمات

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تنمية قدرات المشاركين في القيادة و كيفية
وضع الخطط االستراتيجية في إدارة
االزمات والتنسيق بين الجهات المختلفة في
المدرسة للتغلب على األزمة بطريقة فعالة
وخالل وقت مناسب.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  1اىل 5مارس 2020

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

5

إعداد وكتابة التقارير واملراسالت

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

مدير مدرسة مساعد

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

إكساب المشاركين مهارات وأساليب
كتابة المراسالت الرسمية وإعداد
وتصميم التقارير اإلدارية والمذكرات.

 #التدريب _ اإلداري

من  3اىل  7نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

6

تصميم احلقائب التدريبية للمدرب احملرتف

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

فن أول
موجه ي
فن
موجه ي

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على مبادئ
التدريب ومفهوم الحقيبة ومكوناتها ودليل
البرنامج التدريبي ووسائل التدريب ومراحل
تصميم الحقيبة التدريبية واختيار األساليب
والمواد التدريبية ومعايير تقييم الحقائب
التدريبية ،إضافة لتطبيقات عملية.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  2اىل  6فتاير 2020

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

7

السلوك الطالبي بني االحتواء واالبعاد

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد

هدف التنامج

خمسة أيام

لب
تمكي المشارك من معرفة السلوك الط ي
يف م راحل التعلم المختلفة وكيفية إدارة
الطلب وتحجيم دائرة الخلف
العنف
ي
والعمىل لدى طلب المرحلة
الفكري
ي
االبتدائية والمتوسطة والثانوية .
من  3اىل  7نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

8

حتليل الواقع املدرسي ..مدخل اىل التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة

هدف التنامج

خمسة أيام

التعرف عىل الخطوات العملية لرس م
ر
الهيكل
البناب يف الخطة
االستا تيجية
ي
من خلل واقع المدرسة وحالتها ،
والنهوض بها اىل مستويات تشغي لية
فعالة .
من  2اىل  6فتاير 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

9

املعلم احملرتف

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

إعداد وصياغة معلم قادر عىل التعليم
ر
ومحتف يف
والتعلم ومواجهة التحديات
صناعة جيل متمت علما وعمل .

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

رئيس قسم مادة

من  9اىل  13فتاير 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

10

هندسة التواصل البشري

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

هدف التنامج

خمسة أيام

تزويد المشاركين بهندسة التواصل البشري وفن االلقاء
والحوار والتعرف على العادات العشر لألشخاص األكثر
فعالية.

رئيس قسم مادة

من  1اىل  5مارس 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

11

إعداد مدرب تربوي

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

فن أول
موجه ي
فن
موجه ي

هدف التنامج

خمسة أيام

إعداد مدربي ف المجال ر
التبوي وف ق
ي
األساليب العالمية المعتمدة وتحديد
االحتياجات التدريبية وتصميم الم ادة
رين .
العلمية وقياس وتقييم العائد التد ي
من  3اىل  7نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

12

الكشف والتعرف على املوهوبني

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

اكساب المشاركي مهارات إعداد
برنامج للكشف والتعرف عىل
الطلبة الموهوبي .

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

رئيس قسم مادة المرحلة
االبتدائية
ر
فن رياض أطفا ل
مشف ي

من  9اىل  13فتاير 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

13

إعداد احلقيبة التدريبية

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

موجه أول
فن
موجه ي

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على مبادئ التدريب
ومفهوم الحقيبة ومكوناتها ودليل البرنامج التدريبي
ووسائل التدريب ومراحل تصميم الحقيبة التدريبية
واختيار األساليب والمواد التدريبية ومعايير تقييم
الحقائب التدريبية ،إضافة لتطبيقات عملية.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  1اىل  5ديسمت 2019

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

14

مهارات التدريس الفعال

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

رئيس قسم مادة

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
التعرف عىل أهم المهارات الحديثة للتدريس
الفعال داخل الفصل واكتساب المهارات
التخصصية المهنية والشخصية للتدريس لدى
المعلم والتعرف عىل أهم عوامل النجاح المؤثرة
يف الفصل وتطبيقات عملية ألهم مهارات
التدريس بتنوع مجاالتها .

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  20اىل  24أكتوبر 2019

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

15

املهارات التخصصية للقائد الرتبوي الفعال

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

التعرف عىل أهم المهارات التخصصية اللزمة ل لقائد
ر
التبوي الفعال والتعرف عىل اهم العوامل المؤثرة
والمحفزة للتمت لدى القائد ر
التبوي واكتسا ب
مهارات إدارة ضغوط العمل بتنوع مجاالتها .

 #التدريب _ اإلداري

من  10اىل  14نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

16

أمناط التفكري والتعلم

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

فن
موجه ي
رئيس قسم مادة

هدف التنامج

خمسة أيام

التعرف عىل أهم أنماط التفكت والتعلم لدى ا ألفراد و
ابرز أنماط التعلم الحديثة لدى المتعلمي وطرق
تنميتها والتعرف عىل العلقة بي أنماط الت علم
والتفكت لتحقيق التمت ف العمل ر
التبوي .
ي

من  1اىل  5مارس 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

17

فن إدارة اخلالفات أثناء العمل

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

الفئة ر
االشافية

هدف التنامج

خمسة أيام

التعرف عىل أسباب الخلفات أثناء الع مل
وتحليلها وتصنيف ال رصاعات داخل الب يئة
اإلدارية المختلفة والتعامل مع المشكلت
والمواقف الصعبة ومواجهة ضغوط العمل .
من  24اىل  28نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

18

دمج مهارات التفكري يف املناهج الدراسية

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

رئيس قسم مادة

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

تنمية قدرات المشاركي عىل ك يفية
تنفيذ دمج مهارات التفكت يف
المناهج الدراسية .

 #التدريب _ اإلداري

من  8اىل  12مارس 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

19

إدارة الوقت وضغوط العمل

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد
فن
موجه ي

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

إكساب المشاركين المهارات والمعارف الالزمة التي
تمكنهم من إدارة وأهمية الوقت وتحديد األولويات في
العمل ،وكذلك تعريفهم بمصادر وتشخيص ضغوط العمل
وأعراضها وأنواعها.
من  1اىل  5ديسمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

20

القيادة واإلدارة الفعالة

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد

هدف التنامج

خمسة أيام

اكساب المشاركين المهارات والمعارف الالزمة التي
تمكنهم من القيادة الفعالة في إدارة العمل الفني
واإلداري من خالل التعرف على مفهوم القيادة وصفات
القائد وأهمية القيادة والعادات السبع للقائد.

من  27اىل  31أكتوبر2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

21

مهارات الكوتشنج

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة مساعد
فن
موجه ي

هدف التنامج
تدريب المشاركين على مهارات تحرير طاقات الفرد
الكامنة من أجل الوصول ألداء أعلى وجودة عملية أكثر
قيمة وتمكينهم ومساعدتهم إلحداث التحسينات المطلوبة
في عملهم.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  8اىل  12ديسمت 2019
ومن  8اىل  12مارس 2020

مدة الربنامج

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

22

إعداد مدرب يف القيادة الرتبوية

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

هدف التنامج
ر
محتف قادر عىل إعداد برنامج
إعداد مدرب
ر
تدرين متمت وبصورة احتافية ويكون متمكن
ي
من مهارات التواصل ولغة الجسد ونتات
الصوت وذو كاريزما ممتة عىل منصة التدري ب .

فن
موجه ي

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

مدة الربنامج

من  24اىل  28نوفمت  2019تاريخ االنعقاد

fax :25312867

23

الذكاءات املتعددة وأثرها على التحصيل العلمي

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

استخدام االبتكار يف التعليم باط ار
التنمية المستدامة عن طريق الذكاءات
المتعددة .

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

رئيس قسم مادة

من  27اىل  31أكتوبر 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

24

اسرتاتيجيات التعلم التفاعلي للمعلم الفعال

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

رئيس قسم مادة

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج

التعلم عن طريق منهجية  6سيجما
وطرق معرفة نقاط الضعف عند
المتعلم وكيفية علجها .

 #التدريب _ اإلداري

من  10اىل  14نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

25

مهارات القيادة التعليمية

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد
فن
موجه ي

هدف التنامج

خمسة أيام

تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بأسس القيادة
التربوية التي تحسن الممارسات التعليمية وتنمية
قدراتهم على استغالل مجاالت المدرسة في التطوير
المدرسي.
من  8اىل  12مارس 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

26

التخطيط االسرتاتيجي

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة

هدف التنامج
تمكي الهيئات اإلدارية من مدراء المدارس لعمل ية
التخطيط الهادف من خلل تحليل الواقع وبن اء
خطة مقننة بأهداف شاملة والتدريب عىل متابعة
الخطة بفرق فاعلة وتعريفهم بأسلوب تقي يم األداء
المدرس .
وحل المشكلت لتحسي األداء
ي

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  10اىل  14نوفمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

27

املدرسة املتميزة

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة

هدف التنامج
تمكي الهيئات اإلدارية من مدراء المدارس
س
بمعرفة المعايت األساسية للتمت المدر ي
وتصميم خطة شاملة لكافة مجاالت التمت
وبناء األدوات الخاصة للمتابعة وتقييم ا ألداء
المؤسس .
يف مجاالت التمت
ي

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  1اىل  5ديسمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

28

الكشف املبكر عن الطفل املوهوب

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

رئيس قسم مادة المرحلة
االبتدائية
ر
فن رياض أطفال
مشف ي

هدف التنامج
تزويد المشاركين بطرق وأساليب كشف الطفل
الموهوب واستراتيجيات رعايته من خالل برنامج
متكامل لتوفير بيئة مشجعة للمواهب في
المدرسة.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  2اىل  6فتاير 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

29

تقنيات برنامج كورت يف العملية التعليمية

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

فن
موجه ي
رئيس قسم مادة

هدف التنامج
استخدام طريقة برنامج الكورت
للتفكير في العملية التعليمية من خالل
وضع االفكار بطريقة منظمة وتطبيق
نموذج التفكير بنظام كورت على جميع
المراحل التعليمية وتحليل المشكالت.
25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من 24اىل  28نوفمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

30

قيم العمل االحرتايف

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

مدير مدرسة

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج :

اكساب المشاركين بكيفية إعداد االطار العام للعمل
المدرسي االحترافي بناء على قيم العمل العشر.

 #التدريب _ اإلداري

من  9اىل  13فتاير 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

31

تدريب املدربني و إعداد احلقائب التدريبية

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

فن
موجه أول  -موجه ي
للحاصلي عىل دورة
إعداد مدرب

هدف التنامج

خمسة أيام

ر
محتف قادر عىل إعداد برنامج
إعداد مدرب
ر
محتف من خلل إعداد حقيبة تدري بية
تدرين
ي
مكتملة وإعداد األدوات وتجهت التدريبات
القبىل والب عدي .
والمادة العلمية وأدوات القياس
ي
من  17اىل  21نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

32

إعداد اخلطط التشغيلية

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

مدير مدرسة
مدير مدرسة مساعد

هدف التنامج

خمسة أيام

تمكي المشاركي من التعرف عىل
التخطيط وأنواعه وعىل عنارص نجاح
الخطة واتقان مراحل اعداد الخطة
والجوانب العملية يف القياس والتقويم .
من  8اىل  12ديسمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

33

وضع األسئلة واالختبارات

الفئة
ر
اإلشافية التعليمية

فرتة االنعقاد

الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

ر
الفتة الصباحية

فن
موجه ي
رئيس قسم مادة

هدف التنامج
اكساب المشاركين مهارة اعداد أسئلة االختبارات
المتنوعة وتمكينهم من اعداد االختبارات بكل دقة
وموضوعية حسب المعايير العلمية والمناسبة لكل فئة
عمرية.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  20اىل  24أكتوبر 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

34

صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية

الفئة
ر
اإلشافية اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

رئيس قسم إدارة

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج

خمسة أيام

التعرف على المفاهيم األساسية لل نظم
واللوائح والقرارات اإلدارية وأنواعها
وأساسيات الصياغة السليمة لكل
منهم.
من  9اىل  13فتاير 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

35

املهارات القيادية يف ظل ظروف العامل املتغري

الفئة
ر
اإلشافية اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

رئيس قسم إدارة

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تعريف المشاركين بنمط القيادة الفعالة
وصفات القائد والفرق بين القيادة واإلدارة
في ظل التغييرات الحاصلة لتمكين
المتدرب تحقيق األهداف المنشودة والتأ ثير
على المرؤوسين.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  15اىل  19مارس 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

36

حتليل الشخصيات عن طريق األمناط الشخصية

الفئة
ر
اإلشافية اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

رئيس قسم إدارة

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج

خمسة أيام

القدرة على تحفيز وإدارة العاملين بشكل أفضل من
خالل دراسة أنماط الشخصية لكل شخص على حده ،
بناء على نقاط القوة ونقاط الضعف لديه مما يسهل
عملية تحقيق األهداف المنشودة.
من  20اىل  24أكتوبر 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

37

مهارات التعامل مع اجلمهور

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

السكرتارية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تنمية قدرات المشاركين بمهارات
االتصال و التواصل وفنون التعامل مع
اآلخرين وفهم لغة الجسد وبالتالي
تحقيق النجاح على المستوى
الشخصي والمهني .
25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  17اىل  21نوفمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

38

العنف مظهر من مظاهر التطرف واألساليب الرتبوية ملواجهته

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

نفس
أخصاب
ي
ي
اجتماع
أخصاب
ي
ي
العاملي يف المدارس

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج

خمسة أيام

التعرف على مظاهر العنف في
المجتمع الطالبي وأسبابه وأثره على
المجتمع وطرق العالج والوقاية منه .
من  24اىل  28نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

39

دورة يف التمديدات الكهربائية

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

مهندس
مساعد مهندس

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على الجوا نب
الالزمة لعمل التمديدات الكهربائية والتع رف
على اللوحات الكهربائية وأنواع التمديدات
المخفية والظاهرة وصيانة األعطال في
الشبكات وتقدير األحمال الكهربائية.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  1اىل  5مارس 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

40

تنمية مهارات أمناء املكتبات اجلدد

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

أمي مكتبة

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على دور
المكتبة في المدرسة ودور أمين المكتبة
وكيفية جعلها بيئة جاذبة ومساندة
واستخدام التقنيات التربوية لتحديث ا لعملية
التعليمية والتربوية في المكتبة .

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  10اىل  14نوفمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

41

تطوير املكتبات واملعلومات

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

أمي مكتبة

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على طرق
تطوير المكتبة المدرسية وتحويلها لمص ادر
التعلم واكتساب معلومات تتناسب مع
التقنيات الحديثة إضافة لكيفية جعله ا بيئة
جاذبة لطالب المدارس .

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  2اىل  6فتاير 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

42

األمن والسالمة يف املختربات

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

محرص علوم

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على
طرق الوقاية من المخاطر المختلفة في
المختبرات العلمية وخطة الطوارئ
والتعامل معها وقوانين وإرشادات
السالمة المهنية والمواصفات العالمية
للسالمة في المختبرات.
25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  2اىل  6فتاير 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

43

إعداد ميزانية الباب األول

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

العاملي بالشؤون
المالية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
التعرف على مفهوم الميزانيات
والموازنات وكيفية اعداد الميزانية
وطرق عرض البيانات المالية وطرق
تحليلها .

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

خمسة أيام

من  15اىل  19ديسمت 2019

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

44

فن التعامل مع وسائل اإلعالم احلديثة باستخدام الوسائط
االجتماعية

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

شاغىل وظائف االعلم
ي
و العلقات العامة

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
التعرف على أسس وقواعد التعامل م ع
وسائل اإلعالم وكيفية التحضير
للمقابالت ومهارة الخطاب والقواعد
األساسية في استخدام اللغة ولغة
الجسد في المقابلة وكيفية التعامل مع
الوسائط االجتماعية
25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

خمسة أيام

من  22اىل  26ديسمت 2019

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

45

التصوير الفوتوغرايف ( مستوى مبتدئ)

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

شاغىل وظائف التقنيات
ي
الفئة املستهدفة
ر
التبوية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج

خمسة أيام

تعريف المتدربين على أسس وقواعد التصوير
الفوتوغرافي و الفيديو و استخداماته و األخطاء
الشائعة في موقع التصوير و تصحيحها..
.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

من  20اىل  24أكتوبر 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

46

التصوير الفوتوغرايف ( مستوى متقدم)

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

شاغىل وظائف التقنيات
ي
الفئة املستهدفة
ر
التبوية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
هو تطبيق عملي لكل ما تم شرحه في دورة
.التصوير المستوى المبتدئ و تقوية المتدربين
للممارسة العملية في تصوير الفيديو و
الفوتوغرافي.
.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  15اىل  19ديسمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

47

املخترب اللغوي وتفعيل دوره يف العملية التعليمية

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

شاغىل وظائف التقنيات
ي
الفئة املستهدفة
ر
التبوية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
اعداد كادر من مصممي التقنيات التربوية على
.
.كيفية استخدام وتفعيل المختبرات اللغوية
والمعرفة األساسية لعملية التشغيل والمحافظة
على األجهزة من التلف.

خمسة أيام

من  2اىل  6فتاير 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

fax :25312867

48

صيانة أجهزة تكنولوجيا التعليم وأسس التعامل معها

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

هدف التنامج

ر
الفتة الصباحية

خمسة أيام

مدة الربنامج :

تعريف المشاركين على أجزاء أجهزة تكنولوجيا
التعليم وكيفية تصليحها وأسس التعامل معها.
الفئة املستهدفة

 #التدريب _ اإلداري

شاغىل وظائف التقنيات
ي
ر
التبوية

.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

من  3اىل  7نوفمت 2019

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

49

التحنيط وحفظ السائل وتصبري احلشرات وجتفيف النباتات

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

هدف التنامج

ر
الفتة الصباحية

.
شاغىل وظائف التقنيات
ي
الفئة املستهدفة
ر
التبوية

 #التدريب _ اإلداري

خمسة أيام

تمكي المتدرب من اتقان عمل نماذج
حقيقية لعينات من نباتات وحيوانات
وعرضها بصورة توضيحية تمكن
الطلبة من استيعاب المادة العلمي ة
من  24اىل  28نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

50

إعداد وإنتاج ومونتاج الربامج التلفزيونية

الفئة
التخصصية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

شاغىل وظائف التقنيات
ي
الفئة املستهدفة
ر
التبوية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بأسس
.
إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية و أنواعها
ومراحلها  ،و خطوات إعداد البرامج في عمل
المونتاج و أدوار فريق العمل.
.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  1اىل  5مارس 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

51

الفئة
التخصصية

اإلسعافات األولية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

مرافق طلبة
معاون أمن

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على طرق الوقاية من
المخاطر المختلفة في مقر العمل وخطة الطوارئ
والتعامل معها وقوانين وإرشادات السالمة المهنية
والمواصفات العالمية والتعرف على أساليب اإلسعافات
األولية كالحروق والجروح واالختناق.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  20اىل  24أكتوبر 2019
من  24اىل  28نوفمت 2019
ومن  9اىل  13فتاير 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

52

اإلدارة يف مواجهة ضغوط العمل

جميع الفئات
اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

جميع الفئات اإلدارية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تنمية مهارات المشاركين في تشخيص وتحديد مصادر
ضغوط العمل والتعرف على أنواعها وأسبابها والتعامل
اإليجابي مع ضغوط العمل ومسبباتها وكيفية معالجتها
وتحديد األولويات مما يضمن استثمار الوقت الشخصي
والمؤسسي بفعالية اكثر.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  27اىل  31أكتوبر 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

53

أخالقيات املهنة لإلداريني

جميع الفئات
اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

جميع الفئات اإلدارية

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج :

التعرف على خصائص الموظف ذو االخالق المهنية
العالية والسلوكيات الفعالة التي تساهم في رفع كفاءة
أداء الموظفين.

 #التدريب _ اإلداري

من  17اىل  21نوفمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

54

تطبيقات باستخدام برنامج word

جميع الفئات
اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

جميع الفئات اإلدارية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج

خمسة أيام

تمكين المتدربين من استخدام برنامج  wordفي
معالجة النصوص وتحريرها ومعرفة ما يحتويه شريط
القوائم واجراء جميع عمليات التنسيق و اإلدراج وكيفية
استخدام تقنية الجداول.
من  8اىل  12ديسمت 2019

25343719-25318272#159-157-162-164-161

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

56

تطبيقات باستخدام برنامج power point

جميع الفئات
اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

جميع الفئات اإلدارية

هدف التنامج

خمسة أيام

مدة الربنامج :

اكساب المشاركين مهارة استخدام برنامج البوربوينت
في العرض التقديمي و انشاء العروض التقديمية.

 #التدريب _ اإلداري

من  9اىل  13فتاير 2020

25343719-25318272#159-157-162-164-161

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

55

تطبيقات باستخدام برنامج excel

جميع الفئات
اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

جميع الفئات اإلدارية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تعريف المشاركين على مهارات برنامج  Excelو
التعامل مع الجداول و العمليات الحسابية والتعرف على
واجهة البرنامج و قوائمه و ادواته وإدخال البيانات و
تنسيقها.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  10اىل  14نوفمت 2019

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

57

اإلسعافات األولية

جميع الفئات
اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

جميع الفئات اإلدارية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تمكين المشاركين من التعرف على طرق الوقاية من
المخاطر المختلفة في مقر العمل وخطة الطوارئ
والتعامل معها وقوانين وإرشادات السالمة المهنية
والمواصفات العالمية والتعرف على أساليب اإلسعافات
األولية كالحروق والجروح واالختناق.

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  15اىل  19مارس 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

58

إعداد وكتابة التقارير واملراسالت

جميع الفئات
اإلدارية

فرتة االنعقاد

ر
الفتة الصباحية

الفئة املستهدفة

جميع الفئات اإلدارية

 #التدريب _ اإلداري

هدف التنامج
تنمية مهارات المشاركين على تنظيم اعمال
اللجان واالجتماعات و أصول وقواعد كتابة
التقارير والمحاضر وأنواعها ومواصفات
التقرير الجيد وتطبيق قواعد اللغة السليمة
وتجنب األخطاء الشائعة .

25343719-25318272#159-157-162-164-161

خمسة أيام

من  15اىل  19مارس 2020

مدة الربنامج :

تاريخ االنعقاد

fax :25312867

ضوابط التسجيل

59
1
2

يقتصر التسجيل على موظفي وزارة التربية على أن يكون كويتي الجنسية.
إرسال نماذج الترشيح بكتاب رسمي من جهة العمل قبل بداية البرنامج
التدريبي ب  45يوم.
أن يكون متفرغا لحضور البرنامج التدريبي سواء كان داخل أو خارج إدارة
التطوير والتنمية.

6

مراعاة تسجيل المتدرب في برنامج تدريبي واحد فقط .

3
4

5

مراعاة مالئمة المسمى الوظيفي والفئة المستهدفة عند التسجيل في البرنامج .

تعبئة جميع بيانات نموذج الترشيح وعدم االخالل بأي بند من بنوده واعتماده
من المتدرب والمسؤول المباشر وجهة العمل .

 #التدريب _ اإلداري

ارسال نماذج الترشيح ال يعني قبول المتدرب وانما سيتم ابالغ المرشح أو جهة
العمل بالموافقة قبل بداية البرنامج التدريبي .
ارسال االعتذار قبل بدأ البرنامج التدريبي بأسبوعين وفي حاالت االعتذار الطبي او
حاالت الوفاة .يتم اخطار إدارة التطوير والتنمية بعد انتهاء البرنامج التدريبي
مباشرة و إال تحمل المتدرب تكاليف المقعد التدريبي المخصص له .

25343719-25318272#159-157-162-164-161

7
8

fax :25312867

