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ABSTRACT 
This study aimed to identify the status-quo of the secondary 
school administration in the State of Kuwait under Covid 19 
crisis. The study also aimed to provide some recommendations 
concerning the secondary school administration in the State of 
Kuwait. The study sample consisted of (50) secondary school 
principals in the State of Kuwait. More importantly, the study 
made use of the descriptive method and developed some 
recommendations which might contribute to improving the 
administration of the secondary schools in the State of Kuwait 
under crises such as the Covid 19 one 
Keywords: secondary schools administration, Covid 19, Kuwait
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