
 

 

 يف التعليم 365والطالب الستخدام تطبيقات أوفيس املعلمني  املوجهني و لتأهيل
 جمتمع مايكروسوفت التعليمي واملشاركة يف 

 (-   MIEE-  Microsoft Innovative Educator expert  )معلم مايكروسوفت املبدع اخلبري
 
 

 2019-2018انطلق مشروع تكنوسوفت يف العام الدراسي 
من التوجيه العام للحاسوب وبالتعاون مع التواجيه العامة   مببادرة

للمجاالت الدراسية، سعيا من اجلميع لتطوير أداء املعلمني يف  مدارس 
    يف جمال تكنولوجيا اكبة املستجدات مودولة الكويت ووزارة التربية ب

 .التعليم االلكتروين

الذي انطلق من  -  TechnoTabتكنوتاب ملشروع ويعد مشروع تكنوسوفت امتدادا واستكماال  
-2016ويف منطقة مبارك الكبري   2016- 2015-2014التوجيه الفين للحاسوب مبنطقة األمحدي يف 

2017 

املوارد املتاحة بوزارة التربية يف االرتقاء بالتعليم ويهدف املشروع إىل تطوير أداء املعلمني وتوظيف 
ع مشاركة يف جمتماملعلمني لل وربطهم مبستجدات التطور التكنولوجي وتنفيذ التعليم عن بعد. وتأهيل

 MIEE-  Microsoft Innovative )معلم مايكروسوفت املبدع اخلبريالتعليمي  تمايكروسوف

Educator expert   - تمعات التعليمية حول العا والتواصل مع اجمل. 

 

 2019-2018بداية من الفريق املؤسس ملشروع تكنوسوفت 

 اإلشراف العام على املشروع
 املوجه العام للحاسوب باإلنابة   جنيبة دشيتأ. 

 مسئول التخطيط والتدريب
 

 موجه فين حاسوبحممد اخلليجي  أ.            موجه فين حاسوب أ. اجلازي العتييب 
 

  

 تكنوسوفت



 

 مراحل تنفيذ مشروع تكنوسوفت 
 

   2019-2018املرحلة األوىل :

 .تكوين  الفريق الرئيسي للتدريب -

وتدريبها تدريبا عاليا حيث مت  واجيه اجملاالت الدراسية الفرق األساسية جلميع تتكوين  -

 .ا نواة التدريب يف مجيع التواجيه الفنية باملراحل التاليةوحتأهيلهم ليصب

 .معلم من املرحلة املتوسطة  102موجه فين و42 تدريبهم :عدد من مت  -

  2020-2019املرحلة الثانية :

 .ورش تنشيطية لفرق التدريب األساسية يف اجملاالت الدراسية -       

 معلم ومعلمة من كل جمال دراسي 26معلم بواقع  1092تدريب  2019نوفمرب –سبتمرب -       

من خمتلف     موجه فين  98موجه فين أول و 49تدريب كوادر التوجيه الفين بواقع   2020فرباير -        

 .اجملاالت الدرسية

  2020يوليو املرحلة الثالثة :

 موجه فين  586معلم و 10982 عدد من مت تدريبهم تدريب موجهي ومعلمي املرحلة الثانوية-

  2020اغسطس املرحلة الرابعه :

 .طالب  15667 بواقع تدريب طلبة الصف الثاين عشر بقسميه العلمي واألديب-       

 

 



 

  2020 سبتمرب: خلامسةاملرحلة ا

 .معلم  24793 معلمي املرحلة االبتدائية بواقعريب تد-       

 معلم . 21043يب معلمي املرحلة املتوسطة بواقع تدر-       

 .موجه ومعلمه6000بواقع  رياض األطفال مرحلة  موجهات ومعلماتتدريب -       

 تدريب موجهي اجملاالت الدراسية ذات الطابع العملي .-       

 تدريب طلبة املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية .-       

      

 

 
 

 
 


