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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

/كلمة السيدة
الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

ارتكازةنقطالتدريبأصبحوالعلميةالعمليةالنواحيجميعفيالعالميةالتطوراتظلفي

المجاالتيفوالمؤسسيالذاتيوالتطويرالتنميةعمليةأساسياتمنوأصبحالعملقطاعاتلجميع

.المختلفةالوظيفية

مجاالتهجميعفيواإلداريالتربويالكادرتطويرنحومسؤوليةلديناأصبحالمنطلقهذاومن

الجوانبيفالتربيةوزارةفيالعاملينمهاراتلتنميةالمحاورمتكاملةخطةوضعتتخللهاوقطاعاته

.والمهاريةوالسلوكيةالمعرفية

الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

بوعركيرجاء صالح 



مهارات التفويض -

.والتمكين للصف الثاني
توظيف شبكات -

التواصل االجتماعي 

في المؤسسة 

.التعليمية

مهارات المعلم الناجح -

.في التدريس الذكي

.جيالتخطيط االستراتي-

علم إدارة التغيير في الت-

.عن بعد 

.الكوتشنجمهارات -

إدارة الوقت وضغوط -

.العمل 

مهارات القيادة -

.التعليمية

.إعداد مدرب الكتروني-

.فن صناعة القرار-

تنمية المهارات -

القيادية في إدارة 

.األزمات 

فن إدارة الخالفات -

.أثناء العمل

هندسة التواصل -

.البشري

فطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية
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ة اإلشرافيالفئة الفئة الوسطى

التعليمية

ة الفئة اإلشرافي

التعليمية
ة الفئة اإلشرافي

اإلدارية

ة الفئة اإلشرافي

اإلدارية

ح صياغة النظم واللوائ-

.والقرارات اإلدارية



اإلسعافات األولية-
تصميم وبناء مصادر-

.التعلم

تطوير المناهج -

الدراسية وموائمتها 

.21بمهارات القرن 

صيانة أجهزة -

.تكنولوجيا التعليم

كتابة التقارير -

ع الصحفية والتعامل م

.وسائل اإلعالم 

دور األجهزة الذكية -

في إدارة األعمال 

.المكتبية

السلوكيات ومهارات -

.التعامل مع المراجعين

قانون إعداد -

49المناقصات رقم 

.2016لسنة 
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إدارة التطوير والتنمية
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فئة متنوعةيةالفئة التنفيذيةالفئة التخصص يةالفئة التخصص

تنمية القدرات -

ن االبتكارية للموظفي

.أثناء الخدمة

الهندسة اإلدارية -

والتخلص من العادات 

.السلبية في العمل 

ت التميز في إدارة الوق-

.وتحديد األولويات



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

fax :25312867                                     25343719-25318272#159-157-162-164-161                         25339917اإلداري _ التدريب # 

الفئة 
املستهدفة

مدير إدارة 
مراقب

من 
2021مارس 14

اىل 
2021مارس 18

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة املسائي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

خطيط وتأهيلهم متكني القياديني من تطوير أداء العاملني من الصف الثاني والتعرف على األساليب احلديثة يف التفويض والتمكني والت
.لتويل مناصب قيادية من خالل تعزيز مهاراتهم مبا يلبي أهداف املؤسسة وخططها

مهارات التفويض والتمكني للصف الثاني
1الفئة الوسطى



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مساعد

من 
2021مارس 14

اىل
2021مارس 18

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

ل بشكل أسرع متكني املتدربني من استخدام جمموعة واسعة من األدوات و حل املشكالت والتقنيات واألساليب املوثوقة الختاذ قرارات أفض
.  وحتسني مهارات اإلبداع والتفكري اجلانبي ومتكينهم من اختاذ القرارات الصائبة و بثقة  

فن صناعة القرار
2ميةالفئة اإلشرافية التعلي



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مساعد

من 
2021مارس 21

اىل
2021مارس 25

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة املسائي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

سيق بني تعريف املشاركني مبفهوم األزمة ومراحلها وتنمية قدراتهم على القيادة ووضع اخلطط االسرتاتيجية يف إدارة األزمات والتن
.اجلهات املختلفة يف املدرسة للتغلب على األزمة وحلها بالطرق السلمية وخالل وقت مناسب 

تنمية املهارات القيادية يف إدارة األزمات
3ميةالفئة اإلشرافية التعلي



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

رئيس قسم 
مادة

من
2021فرباير 28

اىل
2021مارس 4

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

الت واملواقف التعرف على أسباب اخلالفات أثناء العمل وحتليلها وتصنيف الصراعات داخل البيئة اإلدارية املختلفة والتعامل مع املشك
الصعبة ومواجهة ضغوط العمل

فن إدارة اخلالفات أثناء العمل
4ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

رئيس قسم 
مادة

من
2021فرباير 7

اىل
2021فرباير 11

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
.تزويد املشاركني بهندسة التواصل البشري وفن اإللقاء واحلوار والتعرف على العادات العشر لألشخاص األكثر فعالية 

هندسة التواصل البشري
5ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مساعد

من
2020ديسمرب 20

اىل
2020ديسمرب 24

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

ء املدارس يف تقبل تعريف املشاركني بأمناط التغيري يف الساحة الرتبوية وما يصاحبه من حتديات ومعوقات واألساليب التي يستخدمها مدرا
.التغيري ووضع اسرتاتيجياته حمط التنفيذ وضمان جودة املخرجات الطالبية وتأهيلهم للمستقبل

إدارة التغيري يف التعلم عن بعد
6ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة 
مساعد

موجه فني

من
2020ديسمرب 27

اىل
2020ديسمرب 31

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
اعدتهم تدريب املشاركني على مهارات حترير طاقات الفرد الكامنة من أجل الوصول ألداء أعلى وجودة عملية أكثر قيمة ومتكنيهم ومس

إلحداث التحسينات املطلوبة يف عملهم 

الكوتشنجمهارات 
7ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مدرسة 

مساعد
موجه فني

من
2021يناير 10

اىل
2021يناير 14

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
شخيص ضغوط اكساب املشاركني املهارات واملعارف الالزمة التي متكنهم من ادارة الوقت وحتديد األولويات يف العمل وتعريفهم مبصادر وت

.العمل وأعراضها وأنواعها

إدارة الوقت وضغوط العمل
8ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة
مدير مدرسة 

مساعد
موجه فني

من
2020ديسمرب 27

اىل
2020ديسمرب 31

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
ستغالل جماالت تنمية مهارات املشاركني فيما يتعلق بأسس القيادة الرتبوية التي حتسن املمارسات التعليمية وتنمية قدراتهم على ا

.املدرسة يف التطوير املدرسي

مهارات القيادة التعليمية
9ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

موجه فني
من

2020ديسمرب 20
اىل

2020ديسمرب 24

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

يب لعاملية يف التدراكساب املتدربني القدرة على حتديد االحتياجات التدريبية واعداد احلقيبة التدريبية االلكرتونية وفقا ملعايري اجلودة ا
.االلكرتوني ومبا ينعكس بشكل إجيابي على حتسني وتطوير أدائهم كمدربني عن بعد 

إعداد مدرب الكرتوني
10ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة 
مساعد

من
2020ديسمرب 27

اىل
2020ديسمرب 31

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

ها لدعم عمليتي تعريف املتدربني بشبكات التواصل االجتماعي وجماالت استخدامها يف األطر األخالقية والقانونية وأبرز اإلمكانات لتوظيف
.التعليم والتعلم يف املدرسة

توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف املؤسسة التعليمية
11ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

رئيس قسم 
مادة

من
2021فرباير 7

اىل
2021فرباير 11

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
.دمج املعلم بالعملية العلمية التعليمية عن طريق الطرق الذكية بالتدريس

مهارات املعلم الناجح يف التدريس الذكي
12ميةالفئة اإلشرافية التعلي
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مدير مدرسة 
من

2021يناير 10
اىل

2021يناير 14

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
التدريب متكني اهليئات اإلدارية من مدراء املدارس لعملية التخطيط اهلادف من خالل حتليل الواقع وبناء خطة مقننة بأهداف شاملة و

.على متابعة اخلطة بفرق فاعلة وتعريفهم بأسلوب تقييم األداء وحل املشكالت لتحسني األداء املدرسي 

التخطيط االسرتاتيجي
13ميةالفئة اإلشرافية التعلي

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

رئيس قسم 
إدارة

من 
2021مارس 21

اىل
2021مارس 25

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

.التعرف على املفاهيم األساسية للنظم واللوائح والقرارات اإلدارية وأنواعها وأساسيات الصياغة السليمة لكل منهم

صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية
14ةالفئة اإلشرافية اإلداري

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

سكرتارية
من 

2021مارس 14
اىل

2021مارس 18

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
جهزة يف تعريف املشاركني باستخدامات األجهزة الذكية يف األعمال املكتبية بأقل وقت وأقل جهد وبسرعة ودقة متناهية وأثر هذه األ

حتسني األداء

توظيف األجهزة الذكية يف اجناز األعمال املكتبية
15الفئة التخصصية
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

سكرتارية
من 

2021مارس 21
اىل

2021مارس 25

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
.معهم اكساب املشاركني مهارات احلوار والتواصل مع املراجعني واألمناط البشرية والشخصيات املختلفة وفن االستقبال والتعامل

السلوكيات ومهارات التعامل مع املراجعني
16الفئة التخصصية

       fax :25312867                                25343719-25318272#159-157-162-164-161                        25339917اإلداري _ التدريب # 



قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

موظفي إدارة 
اخلدمات العامة

من 
2021مارس 14

اىل
2021مارس 18

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
بشأن املناقصات العامة 2016لسنة 49متكني املتدربني من التعرف على مراحل إبرام العقود اإلدارية وفقا ألحكام القانون رقم 

2016لسنة 49قانون إعداد املناقصات رقم 
17الفئة التخصصية
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

باحث تربوي
إدارة تطوير )

(املناهج 

من 
2021مارس 14

اىل
2021مارس 18

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
.ةمتكني املشاركني من التعرف على مصادر التعلم  وأنظمتها املختلفة وكيفية بناء مصادر التعلم لذوي االحتياجات اخلاص

تصميم وبناء مصادر التعلم
18الفئة التخصصية
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

باحث تربوي
إدارة تطوير )

(املناهج 

من 
2021مارس 21

اىل
2021مارس 25

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
.21قرن تعريف املشاركني باملنهج الدراسي واألسس العلمية لوضع املناهج وتطويرها وتصميمها وتقييمها وموائمتها ملهارات ال

21تطوير املناهج الدراسية وموائمتها مبهارات القرن 
19الفئة التخصصية
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مصمم تقنيات
من 

2020ديسمرب 27
اىل

2020ديسمرب 31

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
تدريب املشاركني على كيفية صيانة أجهزة تكنولوجيا التعليم وأفضل األسس للتعامل معها واحملافظة عليها من التلف

صيانة أجهزة تكنولوجيا التعليم 
20الفئة التخصصية
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

مصمم تقنيات
2020ديسمرب 24اىل20من 

2021يناير 14اىل10ومن 
2021فرباير 11اىل7ومن 

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
بطريقة سليمة ونقل املعلوماتاالعالمتعريف املشاركني بطريقة الكتابة اإلعالمية الصحيحة وأنواع الكتابة واملقاالت والتعامل مع وسائل 

.وكتابة األخبار والتحقيق الصحفي واملقاالت 

كتابة التقارير الصحفية والتعامل مع وسائل اإلعالم
21الفئة التخصصية
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

تنفيذية
من 

2021مارس 21
اىل

2021مارس 25

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
املشكالت وحتسني تنمية قدرات املتدربني حنو االبتكار وفهم معىن االبتكار يف العمل وكيفية تعزيز بيئة االبداع وأهمية االبتكار يف حل

.األداء

تنمية القدرات االبتكارية للموظفني أثناء اخلدمة
22الفئة التنفيذية 
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

تنفيذية
من 

2021مارس 14
اىل

2021مارس 18

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

ات السلبية يف اكساب املشاركني املعارف واملفاهيم اإلدارية وكيفية حتسني إجراءات العمل لرفع الكفاءة اإلنتاجية وطرق التخلص من العاد
.العمل وتطوير عادات إجيابية تقلل من املعوقات وتزيد من إنتاجية العمل

اهلندسة اإلدارية والتخلص من العادات السلبية يف العمل
23الفئة التنفيذية 
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

تنفيذية
من 

2021مارس 21
اىل

2021مارس 25

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد

هدف الربنامج 
دارته حبيث متكني املتدربني من معرفة مفهوم الوقت وأهميته وخصائصه و كيفية التخطيط الدقيق للوقت وفوائد تنظيم الوقت وإ

.يصبح أسلوب حياة وحتديد أهم األولويات حىت حنقق التميز اإلداري 

التميز يف إدارة الوقت وحتديد األولويات
24الفئة التنفيذية 
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

اإلداريني يف 
ديوان عام 

الوزارة

من
2021يناير 10

اىل
2021يناير 14

تاريخ الربنامج

ثالث أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

ادات متكني املشاركني من التعرف على طرق الوقاية من املخاطر املختلفة يف مقر العمل وخطة الطوارئ والتعامل معها وقوانني وإرش
.السالمة املهنية واملواصفات العاملية والتعرف على أساليب اإلسعافات األولية كاحلروق واجلروح واالختناق

اإلسعافات األولية
25فئة متنوعة
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

الفئة 
املستهدفة

الفئات اإلدارية
من

2021فرباير 7
اىل

2021فرباير 11

تاريخ الربنامج

مخسة أيام

مدة الربنامج

ةالفرتة الصباحي

فرتة االنعقاد
هدف الربنامج 

ادات متكني املشاركني من التعرف على طرق الوقاية من املخاطر املختلفة يف مقر العمل وخطة الطوارئ والتعامل معها وقوانني وإرش
.السالمة املهنية واملواصفات العاملية والتعرف على أساليب اإلسعافات األولية كاحلروق واجلروح واالختناق

اإلسعافات األولية
26فئة متنوعة
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

مراعاة تسجيل المتدرب 

د في برنامج تدريبي واح

.فقط 

.يقتصر التسجيل على موظفي وزارة التربية على أن يكون كويتي الجنسية

.فعلي أو عن بعد أن يكون متفرغا لحضور البرنامج التدريبي سواء كان داخل أو خارج إدارة التطوير والتنمية للتدريب وسواء للتدريب ال

.مراعاة مالئمة المسمى الوظيفي والفئة المستهدفة عند التسجيل في البرنامج 

1

3

4

2

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

3

2

1
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قطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري

إدارة التطوير والتنمية

مراعاة تسجيل المتدرب 

د في برنامج تدريبي واح

.فقط 

5

6

7

8

.  يوم45إرسال نماذج الترشيح بكتاب رسمي من جهة العمل قبل بداية البرنامج التدريبي ب 

.مراعاة تسجيل المتدرب في برنامج تدريبي واحد فقط 

رنامج التدريبي ، ارسال نماذج الترشيح ال يعني قبول المتدرب وانما سيتم ابالغ المرشح أو جهة العمل بالموافقة قبل بداية الب

.وفي حال عدم ابالغ المتدرب وجب عليه التواصل مع إدارة التطوير والتنمية 

هاء البرنامج يرسل االعتذار قبل بدأ البرنامج التدريبي بأسبوعين أو بعد انت( االعتذار الطبي او حاالت الوفاة )في حالة اعتذار المتدرب 

المقعد التدريبي وإال تحمل المتدرب تكاليف( في حال حضور المتدرب ومن ثم اعتذاره أثناء عقد البرنامج لألسباب المذكورة) التدريبي مباشرة 

.  المخصص له 
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