
 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 احملرتممدير إدارة التطوير والتنميت     /  السيد الفاضل

 حتيت طيبت وبعد ،،
 فن إدارة االجخوبعبثلتنمية الميارات المينية في مجاؿ الدورة التدريبية : الموضوع 

 

تمييدًا إلصدار القرارات الالزمة نرسؿ لكـ  ةباإلشارة  الموضوع أعاله وطمبكـ إرساؿ بياناتيا التفصيمي 
 البيانات التفصيمية لمدورة عممًا بأف المشرؼ الفني المعتمد ليذه الدورة سيكوف

 . التعميمية مبارؾ الكبيرفني أوؿ  موجو  فيد جاسـ العيسى/ أ 
 . إصدار القراربرجاء العمـ والعمؿ عمى  
 

 مع خالص التحيت ،،

 باإلنابتاملوجه الفين العام للرتبيت الفنيت 

 املطوععبد اهلل حصت . أ                  

 

 :يرفك  -

 .لرار انذورج     -

 .يىاضٍغ انذورج     -

 .انخاياخ واألدواخ انًطهىتح نهذورج     -

 .انًرشحٍٍ نهذورج  انًىجهٍٍ انفٍٍٍُأسًاء     -

 

 

 

  



 
 

 ((( قـــــرار))) 
 التدريبي البرنامجبشأف عقد 

 فن إدارة االجخوبعبث مجاؿ ومعممات التربية الفنية في لتنمية الميارات المينية لمعممي 

 (  ـ 2016/2017) لمعاـ الدراسي 
 :حقرير عقد الدورة املشبر إليهب وفقًب ملب يأحي 

 :برنبهج اهلدف العبم هن ال -1
  فن إدارة االجخوبعبث الميارات التقنية والفنية في مجاؿرفع الكفاءة التدريبية بتزويد المتدربيف بمختمؼ  
 

 :الربنبهج هقر عقد  -2
 الجابريةيعقد البرنامج التدريبي في مركز تدريب  
 : الربنبهجهدة وهىاقيج  - 3

 ـ2016/  10/ 27 الموافؽ  الخميس يـو إلى  ـ 2016/ 10 /23   الموافؽ األحديـو  مف يبدأ البرنامج التدريبي   
 .يـو تدريبي لممجموعة(  5 )  بالفترة الصباحية لمدة، 

 .ويتخمميا نصؼ ساعة استراحة بيف المحاضرات  (12 ,00 -8 ,30)مف الساعة  تدريبية باليـو ساعات(  3) بواقع 
 (كما ىو مبيف في جدوؿ المحاضرات المرفؽ )       

 : فئبث املخدربني واملخدرببث  -4
 ومتدربة متدرب(  22) ـوعدده وموجو فنيموجو فني أوؿ       -
      

 : الربنبهج الخدريبيهنهج  -5
 .مف قبؿ التوجيو الفني لمادة التربية الفنية بإشراؼ إدارة التطوير والتنمية  التدريبيالبرنامج  محتوىأعد      

  .ساعة تدريبية لممجموعة (  5) وينفذ البرنامج في 
 :واملخدرببث أسلىة حقىين املخدربني  -6

 % (  30) نسبة الحضور       -
 % (  40) إعداد مشروع       -
 % ( 30) المشاركة       -

  



 
 
 
 
 

 ( :حدريبي  –اداري  –فني ) هيئت اإلشراف  – 7
 العمؿ المكمؼ بو مػػركز العمػػؿ                االسػػػػػػـ      ـ
 مشرفا منطقة مبارؾ الكبيرموجو فني أوؿ تربية فنية  فيد جاسـ العيسى  
 مدربا حولي التعميميةتربية فنية بمنطقة  أوؿ موجو فني عمي حسف عباس العوض 1

 

 

 

 <<تنبييات ىامة >> 
لإلطالع عميو والتعرؼ ( المدارس الموضحة عرض قرار الدورة عمى المتدربيف والمتدربات ( مدراء ومديرات ) عمى  -1

 .عمى بنوده والتوقيع عميو بالعمـ 
بتاريخ (  785) تطبؽ الئحة جزاءات المتخمفيف عف حضور الدورة التدريبية الصباحية والمسائية الصادرة بقرار رقـ  -2

ـ ، والتي تنص عمى معاقبة الموظؼ بخصـ يـو واحد مف راتبو الشيري مقابؿ كؿ تخمؼ عف حضور 6/4/1987
 .كانت أـ مسائية  محاضرتيف مف محاضرات الدورة التدريبية المكمؼ بحضورىا صباحية

 .يمـز التفرغ الكامؿ لمبرامج التدريبية الصباحية  -3

  



 
 
 

 جدول حمبضراث الدورة الخدريبيت 
 فن إدارة االجخوبعبثلخنويت املهبراث املهنيت ملعلوي وهعلوبث الرتبيت الفنيت يف جمبل 

                 م2016/2017للعبم الدراسي 

 املىضــــــــــــــىع الخىقيـج    الخبريـخو  اليـىم

 األحد
 م 10/2016/ 23

30, 8- 00,12 
 يفهىو إدارج االجتًاػاخ وأهذافها

 أسس ولىاػذ االجتًاػاخ

 االثنين
 م 10/2016/ 24

 أَىاع االجتًاػاخ 00,12 -8 ,30

 الثالثاء
 م 10/2016/ 25

 انُىاحً انتُظًٍٍح واإلجرائٍح نالجتًاػاخ 00,12 -8 ,30

 األربعاء
 م 10/2016/ 26

 يفهىو إدارج االجتًاػاخ وأهذافها وأسس ولىاػذ االجتًاػاخ 00,12 -8 ,30

 الخميس
 م 10/2016/ 27

 ورشح ػًم 00,12 -8 ,30



 أسماء المتدربيف والمتدربات لحضور البرنامج التدريبي 
 التربية الفنية في مجاؿ لموجيي وموجياتلتنمية الميارات المينية 

 فن إدارة االجخوبعبث
 ـ 2016/2017لمعاـ الدراسي  

 (ـ2016/  10/ 27 الموافؽ  الخميس إلى يـو  ـ 2016/ 10 /23   الموافؽ األحديـو خالؿ الفترة مف )  
 ( موجو فني+ موجو فني أوؿ ) فئة المجموعة 

 المنطقة مركز العمؿ المسمى  االسػػػػػػػػـ ـ
 انؼاصًح التوجيو الفني لمتربية الفنية أوؿموجو فني  سهٍهح ػثذ انؼسٌس انفارسً  .1

 انؼاصًح التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني زهرج غهىو يحًذ جؼفر  .2

 انؼاصًح التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني يُتهى جاسى ػثذ انرحٍى انؼهً  .3

 انؼاصًح التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني يرٌى يحًذ أحًذ انؼتٍمً  .4

 انجهراء التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني يُال سؼذ يحًذ سؼذ  .5

 انجهراء التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني شروق خانذ ػٍسى انسهٍى  .6

 انجهراء التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني يُى يتؼة تٍُه انخرٌُج  .7

 الفروانية التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني يحًذ ػثذانؼسٌس حًذ انسيايً  .8
 الفروانية التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني نٍهً يحًذ حاجٍه ػثذهللا  .9

 الفروانية التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني هللا انًؼتىق انؼسٌس ػثذ ػثذ يُتهً  .10

 األحًذي التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني نٍهى حسٍ انثهىشً  .11

 األحًذي التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني حصح ػثذ انرحٍى انكُذري  .12

 األحًذي التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني ػثذ هللا إشراق  .13

 يثارن انكثٍر التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني ػذَاٌ هاشى صانح انشخص  .14

 يثارن انكثٍر لمتربية الفنية التوجيو الفني موجو فني فاطًح حسٍٍ ػهً  .15

 مبارؾ الكبير التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني هُادي فهذ فهذ انُاصر انؼتٍك  .16

 حولي التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني نىنىج يشاري ٌؼمىب تٍ جثم   .17
 حولي التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني ػانٍح ػهً يحًذ انحجً  .18
 حولي التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني َاصر ٌؼمىب انذيخً  .19
 الخاص التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني فاطًح غهىو ػثذ هللا  .20

 الخاص التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني َثٍم سؼىد سانًٍٍ  .21
 الخاص التوجيو الفني لمتربية الفنية موجو فني حُاٌ إتراهٍى انٍالىخ  .22



  

 يف هبدة الرتبيت الفنيت فن إدارة االجخوبعبث املطلىبت لدورةواألدواث اخلبهبث 
                         

 
 الكويت النــــــىع م 

 قمـ 30 أقالـ رصاص   .1

 عمبة 15 اقالـ ممونو شيني  .2

 قطعة 15 مساحات  .3

 عمبة 2 أقالـ سبورة  .4

 مقص 15 مقصات  .5

 درزف أوراؽ ستيكر  .6

 باكيت أبيض A4اوراؽ   .7

 15 70*  100ورؽ برستوؿ   .8

 flipاستاند معمؽ عميو ورؽ خفيؼ   .9

chart 
 واحد استاند

 


