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 الفصل األول
 

 المقدمة :

بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  82/  63صدر المرسوم بقانون رقم  1982عام ر في أواخ

والتدريب الذي قضى بضم كل من إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية واإلدارة المركزية 

 من القانون (  2للتدريب في كيان واحد هو الهيئة وكان الغرض الرئيسي من إنشاء الهيئة ) مادة 

] توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية وتلبية 

  احتياجات التنمية في البالد [ .

إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤسسة تعليمية تهدف إلى توفير وتنمية القوى العاملة 

وتسعى الهيئة  في سوق العمل ودفع عجلة التنمية للبالد . الفنية الوطنية وإعدادها في تحقيق التوازن

إلى رسم رؤية إستراتيجية وتطوير السياسات التعليمية والتدريبية وانتهاج سياسة قبول مرنة كماً 

 ً تتماشى مع خطة  ، وتحديث برامجها ومناهجها استجابة للمتغيرات المتجدة لسوق العمل و ونوعا

 التنمية في البالد .

سبيل تحقيق األهداف سالفة الذكر ، فإن الهيئة تمارس العديد من ألوان النشاط في إطار هدفها في 

تحرص اإلدارة العليا للهيئة على توفير المرونة ابعة لها كما العام من خالل أجهزتها والوحدات الت

سية التي تكفل الكاملة في العمل لكل من قطاعات الهيئة في إطار التشريعات والنظم واللوائح االسا

 تنسيق أداء العاملين .
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 األجهزة والوحدا  التئبلة لدمدير اللئج :

 تتولى األجهزة والوحدا  التئبلة لدمدير اللئج المهئج التئلاة :

دراسة وتحليل التقارير والدراسات الفنية المعروضة على المدير العام المقدمة من  −

 . نجاز مهامهمالمستشارين ومعاونتهم في الحصول على البيانات المطلوبة إل

 إعداد أوراق العمل التي تشارك بها الهيئة في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية . −

 التعاون مع أجهزة اإلعالم المختلفة وأجهزة العالقات العامة للتعريف بنشاطات الهيئة . −

اإلشررررررراف على تنفيذ سررررررياسررررررة الجودة في الهيئة وبناء نظام متكامل ل داء واإلتصرررررال  −

ماد البرام   ثة في شررررررر ن جودة التعليم واعت حدي ماد األنظمة ال ية العت عالم جامعات ال بال

 األكاديمية بين الكليات والجامعات العالمية .

 قلئع التلدام التللاقي واللحوث :

يهدف هذا القطاع إلى إعداد القوى العاملة الوطنية وت هيلها في مستوى الدبلوم فقط ، فيما عدا كليتي 

ة األساسية والتمريض اللتان تعدان لمستوى البكالوريوس ، باإلضافة إلي بعض التخصصات التربي

 : بكلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية ويتولى هذا القطاع النشاطات الرئيسية التالية

 

 المهئج األسئساة التئلاة : القلئع ويتولى

الثانوية ويتم ذلك من خالل برام  التعليم اإلعداد المهني للطلبة من مخرجات المرحلة  −

 التطبيقي التي تخرج قوى عاملة جديدة .

حصر احتياجات الهيئة من البعثات ومتابعة الموفدين والت كد من تقدمهم في البرام   −

 الموفدين إليها .

لة اإلشتراك مع الجهات المعنية في إعداد ومتابعة تنفيذ اإلتفاقيات الثقافية المعقودة بين دو −

 الكويت والدول األخرى فيما يخص التعليم التطبيقي والتدريب .

ا من المؤسسات اإلهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية وتقديم االستشارات الفنية لطالبيه −

 .الحكومية واألهلية

استحداث الشعب والتخصصات الجديدة لكليات التعليم التطبيقي وتوسيع مجاالت تعليم  −

 المرأة .
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 التدريب :قلئع 

يعتبر قطاع التدريب أحد القطاعات المهمة بالهيئة ، وهو يسرررررراهم في تنمية القوى العاملة الوطنية 

وفقاً لمجموعة من المعارف والمهارات األسرراسررية التي يحددها سرروق العمل ويختلف في ذلك عن 

ية وت ه بإعداد القوى العاملة الوطن قاً لمعارف قطاع التعليم التطبيقي والبحوث الذي يقوم  يلها وف

نة ، ويتولى قطاع  مة تؤهل الخري  للعمل في أكثر من تخصررررررص في مجال المه ومهارات عا

 التدريب النشاطات األساسية التالية :

 المهئج األسئساة التئلاة : القلئع ويتولى

 التدريب األساسي المنظم إلعداد كوادر جديدة . −

العاملين بالدولة ، حيث يعد التدريب أثناء الخدمة تنظيم برام  التدريب أثناء الخدمة لبعض  −

من الجوانب الفعالة في تطوير القوى العاملة الوطنية، وتخصص هذه الدورات للعاملين 

بالقطاعات المختلفة بالدولة ) حكومي أو خاص ( ، وتهدف في األساس إلى تطوير مستوى 

على األساليب الحديثة في وسائل األداء وإثراء المعارف والمهارات للعاملين ، وإطالعهم 

 اإلنتاج والخدمات .

في ش ن الهيئة  1982( لسنة 63( من القانون رقم )4( من المادة )8ولقد أكدت الفقرة )

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على دور الهيئة في نشر التدريب أثناء الخدمة .
 

الهيئة اهتماماً خاصاً لتدريب العاملين المشاركة في تدريب العاملين بالهيئة ، حيث تولي  −

 بها من خالل دورات تدريبية تخصصية يتم تنظيمها محلياً أو خارج البالد .

 

 قلئع التالاج والتنماة :

 المهئج األسئساة التئلاة : القلئع ويتولى

إعداد اإلطار العام والمؤشرات المتعلقة بخطط الهيئة بمراحلها الزمنية المختلفة ومتابعة  −

 اإلضافة إلى اعداد برنام  عمل الحكومة وخطة التنمية فيما يخص الهيئة .بتنفيذها ، هذا 

ت سيس وإنشاء قاعدة البيانات والمعلومات للنشاطات األساسية بالهيئة والمساعدة للعملية  −

مية والتدريبية للمساهمة في تحديد االستراتيجيات والسياسات وتوضيح الرؤية التعلي

 للمسئولين التخاذ القرار المناسب .

تطوير النظام اإلداري بالهيئة وتنقيح وتعديل اللوائح والقرارات والقوانين بهدف تبسيط  −

 ئة .إجراءات العمل هذا باإلضافة إلى استحداث وتطوير الوحدات التنظيمية بالهي
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متابعة متطلبات سوق العمل من خريجي الهيئة والتعرف على مدى التطور في وسائل  −

 اإلنتاج والخدمات وما يتطلبه ذلك من تطوير للبرام  والمناه  بالكليات والمعاهد .

ربط مخرجات الهيئة مع االحتياجات الفعلية لبرام  التنمية في البالد ، وكذلك ربط  −

بمتطلبات مزاولة المهن في سوق العمل أمالً في توفير فرص  المستوى المهني والمهاري

 وظيفية أكبر لخريجي الهيئة .

 قلئع الشؤوم اإلدارية والمئلاة   

 المهئج األسئساة التئلاة : القلئع ويتولى

 حفظ وترتيب الملفات اإلدارية بصورة مركزية وتصنيفها وتبويبها وإدارتها . −

والتدريب بما يتضمنه ذلك من إعداد قرارات التعيين  إدارة شئون أعضاء هيئتي التدريس −

والتقاعد ، وإعداد التكاليف والترقيات والنقل والندب واإلحالة للتقاعد وحفظ حقوقهم لدى 

 الجهات الحكومية األخرى .

متابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة بالخدمات الضرورية للهيئة متضمنة خدمات اإلسكان  −

 ن والسالمة والتغذية .والت ثيث والنقل واألم

إدارة الشؤون الهندسية وأعمال الصيانة وذلك لتوفير احتياجات الهيئة من األجهزة  −

ً للخطط الموضوعة  والمعدات وإجراءات الصيانة لها ومتابعة تنفيذ اإلنشاءات وفقا

 واإلشراف على أعمال الصيانة لمباني الهيئة .

ومتابعة اإلجراءات المالية واإلدارية وفقاً للقواعد اإلشراف على إعداد الميزانية وتطبيق  −

 . ظمة لذلكالمن

 قلئع الادمئ  األكئديماة المسئندة :

 : ويتولى القلئع المهئج األسئساة التئلاة

 اإلشراف على تنفيذ برام  الرعاية والخدمات والنشاطات الطالبية . −

 إجراءات التسجيل والقبول للطلبة . −

 المهنية ألعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية .تنظيم برام  التنمية  −

 توفير االحتياجات من الخدمات المعلوماتية للطلبة والمتدربين والعاملين بالهيئة. −

 تنظيم برام  لخدمة المجتمع والتعليم المستمر للمواطنين والمقيمين . −

−  
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 قانون ونظام الخدمة المدنية . .2

 قرارات ولوائح مجلس اإلدارة . .3

قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية فيما يخص تنظيم أمور التدريب وتعيين  .4

مخرجات التعليم التطبيقي والتدريب ، وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الخاصررررررة بشررررررئون 

 التوظيف .

 القرارات المعمول بها على مستوى الدولة في مجال البعثات واإلجازات الدراسية . .5

اللوائح المالية للهيئة والتي تنظم إجراءات الصرررررررف على بعض بنود الميزانية في حدود  .6

اإلعتمادات المتاحة وطبقاً للقواعد الموضررررروعة وأهم هذه اللوائح تلك التي تنظم صررررررف 

الخاصة بالمنتدبين للتدريس والتدريب ، ومكافآت التدريس والتدريب في برام  المكافآت 

خدمة المجتمع والتعليم المسررتمر ، ومكافآت المشرراركين في البحوث والدراسررات التطبيقية 

، ومكافآت األساتذة الزائرين والمحاضرين والخبراء الخارجيين ، وكذلك مكافآت أعمال 

إلضافة إلى القوانين والمراسيم الصادرة بشـررررررر ن المؤسسات الت ليف والترجمة والنشر با

 التعليمية بالكويت بصفة عامة ، وباألخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
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 لثانيالفصل ا

 أوالً : االنجازات في مجال توفير بعض احتياجات البالد من العمالة الوطنية :

تحقيقاااهدافاااهيئديفييمااا دعااا دتأاااهاديواااهيادلت فيااايديفقاااتوديفلهتيااا ديفتدييااا دتااايدت ااا توديف يياااييدلت اااهوه ي دليفحااا عيييد

يف اااه  مدلتاااهد  طليكاااهدتااايدميياااه دلتلهفاااهد قتتاااهالد  اااتعي دعاااهالدماااطدتااايدلياااهتديف لياااي ديف يطيقااا دليفطحااات دللياااهتد

يح يهجاااه د اااتلديفلكااايدعااا دمصيااا دتااايديف واااااه ديف ليتفتجيااا دليف أه  ااا دليفااااحي دليف   ت ااا  دلمااا ف دعااا دتأاااهاد

 . يفهل ي ديفوهص 

(ددهفااااامد/دت اااااه غد دمكاااااهد يااااا دواااااهاديفكقياااااه يدد15635 يااااا دواااااهاديفكقطاااااتفييد هفييمااااا د دد2017/2018لعااااا دواااااه د

د. (دخ  أه د11811(ددهفمد/دت ه غد دع دحييد ي دوهاديفو  أييد 51173 

دلتتضحديفأهيلاديف هفي ديفطيهنه ديالجكهفي دليف  اييي داوهياديفييط دليفك ه  ييد لييه دلتلهفهديفييم د.

 :  7201/8201،  6201/7201مقارنة بين اعداد الطلبة والمتدربين خالل عامي  -1

(دتقه نااااا د اااااييديواااااهياديفييطااااا دليفك اااااه  ييديفكقطاااااتفييدليفكقياااااه يدليفوااااا  أييد1-3 تضاااااحديفأاااااهلاد لااااا د 

د.د2017/2018 د2016/2017 لييه دلتلهفهديفييم دخطادوهت د

 (1-2جدول )

 (2017/2018 - 2016/2017) الل عاميومعاهد الهيئة خمقارنة بين اعداد الطلبة والمتدربين المقبولين والمقيدين والخريجين بكليات 

 د

 

 

 

 

 المقبولون المقيدون الخريجون

معدل  القطاع

 النمو%

2017/

2018 

2016/

2017 

معدل 

 النمو%

2017/

2018 
2016/2017 

معدل 

النمو

% 

2017/2018 2016/2017 

14 7372 6485 1.5- 40064 40688 23- 9475 12375 
التعليم 

 التطبيقي

 التدريب 5773 6160 7 11294 11109 -1.6 3805 4439 17

 االجمالي 18148 15635 -14 51982 51173 -1.5 10290 11811 15
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عاا ديجكاااهف دوااهاديفكقطااتفييد لييااه دلتلهفااهديفييماا دخااطادواااه ددينو ااه ل طحاامدتاايد يهنااه ديفأااهلادلجااتاد

(ددددهفاااامد/دت ااااه غدخااااطادوااااه د18148وااااهاديفكقطااااتفييدتاااايد دينو اااا % دحياااا د14 ياااا دتلااااهفيهدد2017/2018

 د.2018/2017(ددهفمد/دت ه غدخطادوه د15635يفىد د2016/2017

د2017/دد2016دهفاااامد/دت اااه غدخااااطادوااااه د(د51982وااااهاديفكقياااه يد لييااااه دلتلهفااااهديفييمااا دتاااايد دينو اااا هد ييكااا

عاااا دوااااهاديفواااا  أييدتاااايددي ت ااااهت%د دل طحاااامدد1.5 كلااااهادد2018/دد2017(ددهفاااامد/دت ااااه غدوااااه د51173يفااااىد 

د%د.د15 كلهادد2018/دد2017(دخ  أه دخطادوه د11811إفىد د2017/دد2016(دخ  أه دوه د10290 

د

(دأوااااهياديفك ااااه  ييد2-2 دمكااااهد طااااييديف)اااالي دف ليااااي ديف يطيقاااا د(ديوااااهياديفييطاااا د لييااااه دي1-3ل طااااييديف)ااااليد 

 (د:2017/2018 2016/2017 كلهفهديف ه  مدخطادوهت د 

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

6485

40688

12375

7372

40064

9475
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المقبولينالمقيدينالخريجين

ل أعداد الطلبة بكليات التعليم التطبيقي خال( 1-2)الشكل 
2018/2017-2017/2016عامي 

2016/2017 2017/2018
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د

د

د(7201/8201-6201/7201(دأوهياديفك ه  ييد كلهفهديف ه  مدخطادوهت د 2-3شليد 

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د
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4439
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المقبولينالمقيدينالخريجين

-2017/2016أعداد المتدربين خالل عامي ( 2-2)شكل 
2018/2017

2016/2017 2017/2018
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 : 7201/8201والمتدربين خالل عام البيانات التفصيلية ألعداد الطلبة  -2

 أعداد الطلبة بكليات التعليم التطبيقي : - 2/1

 المقبولون : -أ /2/1

(د5441(ددهفاااامد/ددهفطاااا دتاااايي د 9475 د2017/2018 ياااا دوااااهاديفكقطااااتفييد لييااااه ديف ليااااي ديف يطيقاااا دخااااطادوااااه د

(دتتز ااااالديفييطااااا د2-3يفأاااااهلاد لااااا د %( دل تضاااااحد57دهفااااامد/ددهفطااااا دخاااااطاديف اااااايديفه ي ااااا دياللاد ي اااااط د 

د.دليفأي ي دليف ايديفه ي  ديفكقطتفييد لييه ديف ليي ديف يطيق دلعقهدفيليي دليفيتت

 2017/2018اعداد الطلبة المقبولين في كليات التعليم التطبيقي  (2-2جدول ) 

 

 

د2016/2017 إجكااااهف ديفكقطااااتفييدخااااطاديفلااااه ديفكهضاااا دد2017/2018ل كقه ناااا ديجكااااهف ديفكقطااااتفييدخااااطادوااااه د

واااهاديفكقطاااتفييد ليياااه ددينو ااا %(دحيااا د23عااا ديجكاااهف ديفكقطاااتفييدفااا يديفلاااه د كلاااهاد دينو اااه  طحااامدلجاااتاد

(ددهفااااامد/ددهفطااااا دواااااه د9475يفاااااىد د2016/2017(ددهفااااامد/ددهفطااااا دخاااااطادواااااه د12375يف لياااااي ديف يطيقااااا دتااااايد 

د. 2017/2018

 الكليات

 المجموع الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 مج غ ك ك مج غ ك ك مج غ ك ك

كلية التربية 

 االساسية

 704 87 617 372 72 300 332 15 317 ذ

 2295 245 2050 973 200 773 1322 45 1277 أ

 2999 332 2667 1345 272 1073 1654 60 1594 مج

كلية 

الدراسات 

 التجارية

 1792 224 1568 674 165 509 1118 59 1059 ذ

 2191 271 1920 655 194 461 1536 77 1459 أ

 3983 495 3488 1329 359 970 2654 136 2518 مج

العلوم كلية 

 الصحية

 193 50 143 101 38 63 92 12 80 ذ

 402 80 322 219 65 154 183 15 168 أ

 595 130 465 320 103 217 275 27 248 مج

كلية 

الدراسات 

 ةالتكنولوجي

 1375 40 1335 689 34 655 686 6 680 ذ

 247 41 206 145 33 112 102 8 94 أ

 1622 81 1541 834 67 767 788 14 774 مج

كلية 

 التمريض

 115 80 35 91 72 19 24 8 16 ذ

 161 96 65 115 80 35 46 16 30 أ

 276 176 100 206 152 54 70 24 46 مج

 االجمالي

 4179 481 3698 1927 381 1546 2252 100 2152 ذ

 5296 733 4563 2107 572 1535 3189 161 3028 أ

 9475 1214 8261 4034 953 3081 5441 261 5180 مج



 

 2017/2018التقرير السنوي 
11 

تفييد ليياااه ديف لياااي د%(دتااايديجكاااهف ديفكقطااا42 )اااليتالدحاااتيف د ديفه ي اااه ديف أه  ااا دمكاااهد طحااامديالديفكقطاااتفييد لييااا د

%(.دعااا دحاااييدفااا دت أاااهلزدن اااط ديفكقطاااتفييد لييااا ديفليااات ديفااااحي د32 ي اااط د ديف   يااا ديا ه اااي ديف يطيقااا دتييياااهدمييااا د

د. تيديجكهف ديفكقطتفييد لييه ديف ليي ديف يطيق (ددع دميي ديف ك   د%3ل د%(د5 

  2017/2018يف ليي ديف يطيق دخطادوه د(دن مدتتز لديفييط ديفكقطتفييد لييه د3-3ل طييديف)ليد 

د

د

د

د

د

 د *(ديفي مدع ديف  تته ديفطيهني دتق   د

يةكلية التربية االساس
32%

رية كلية الدراسات التجا
42%

كلية العلوم الصحية
6%

كلية الدراسات 
التكنولوجية 

17%

كلية التمريض
3%

ليات نسب توزيع الطلبة المقبولين على ك( 2-3)شكل 
الهيئة 
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 المقيدون : -ب /2/1

د.2017/2018(ددهفمد/ددهفط دخطادوه د40064 ي دوهاديفكقيه يد لييه ديف ليي ديف يطيق د 

يف يطيقااااا دلعقاااااه دفيلييااااا دليفياااااتتد(دتتز ااااالديفييطااااا ديفكقياااااه يد ليياااااه ديف لياااااي د3-3ل تضاااااحديفأاااااهلاد لااااا د 

د.د ليفأي ي دليف ايديفه ي  
 (3-2جدول )

 2017/2018أعداد الطلبة المقيدين في كليات التعليم التطبيقي 

 الكليات
 )*( المقيدين خالل العام الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 مج غ ك ك مج غ ك ك مج غ ك ك

 االساسيةكلية التربية 

 5605 705 4900 5285 673 4612 5605 705 4900 ذ

 16719 2357 14362 16329 2326 14003 16719 2357 14362 أ

 22324 3062 19262 21614 2999 18615 22324 3062 19262 مج

 كلية الدراسات التجارية

 3360 573 2787 2887 573 2314 3313 526 2787 ذ

 5947 764 5183 5458 764 4694 5902 719 5183 أ

 9307 1337 7970 8345 1337 7008 9215 1245 7970 مج

 كلية العلوم الصحية

 492 266 226 486 260 226 481 266 215 ذ

 1097 443 654 1097 443 654 985 420 565 أ

 1589 709 880 1583 703 880 1466 686 780 مج

 هالتكنولوجيكلية الدراسات 

 5043 298 4745 4939 280 4659 5043 298 4745 ذ

 1047 150 897 1047 150 897 1023 132 891 أ

 6090 448 5642 5986 430 5556 6066 430 5636 مج

 كلية التمريض

 333 228 105 333 228 105 269 178 91 ذ

 421 256 165 421 256 165 344 206 138 أ

 754 484 270 754 484 270 613 384 229 مج

 المجموع
 14833 2070 12763 13930 2014 11916 14711 1973 12738 ذ

 25231 3970 21261 24352 3939 20413 24973 3834 21139 أ

 40064 6040 34024 38282 5953 32329 39684 5807 33877 االجماليات

د

 الدراسي األول أو الثاني أيهما أكبر .)*( المقيدين خالل العام هم المقيدين بالفصل  

 

د

د
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%(د1.5يجكاااهف ديفكقياااه يد ليياااه ديف لياااي ديف يطيقااا دفااا يديفلاااه دتقه نااا د هفلاااه ديفكهضااا د كلاااهاد دإنو اااه ل طحااامد

د(40064إفىد د2017/2018/ددهفط دخطادوه دد(ددهفم40688يفكقيه يدتيد دينو  حي د

د.2018/د2017دهفمد/ددهفط دخطادوه 

وياااىدتلاااهادفيكقياااه يدتااايد اااييدميياااه دألت ااا حتلدمااايدتااايدمييااا ديف   يااا ديال ه اااي دلمييااا ديفه ي اااه ديف أه  ااا دوياااىد

%(دويااااىديف ااااتيف دتاااايديجكااااهف د23%(د د 56يف ليااااي ديف يطيقاااا دحياااا د يياااابدن ااااط ديفكقيااااه يد لاااايدتييكااااهدحااااتيف د 

ديفكقيه يد لييه ديف ليي ديف يطيق د.

د

د2017/2018ي ديف يطيق دخطادوه ديفييط ديفكقيه يد لييه ديف لين مدتتز لدد(4-2ل طييدشليد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يةكلية التربية االساس
رية كلية الدراسات التجا56%

23%

كلية العلوم الصحية
4%

كلية الدراسات 
التكنولوجية 

15%

كلية التمريض
2%

ليات نسبة توزيع  الطلبة  المقيدين على ك( 2-4)شكل 
الهيئة 
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 الخريجون : -ج/2/1

 دل تضاااحديفأاااهلاد لااا د2017/2018(دخ  أاااه دخاااطادواااه د7372 يااا دواااهاديفوااا  أييدتااايدميياااه ديف لياااي ديف يطيقااا د 

 فيأي ي ديفيتتدليف ايديفه ي  د.(د يهالدتتز لديفو  أييدويىدمييه ديف ليي ديف يطيق دلعقه د2-4 

 (4-2جدول )

 2017/2018اعداد الخريجين من كليات التعليم التطبيقي خالل العام الدراسي 

 الكليات
 المجموع الفصل الراسي الصيفي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 مج غ ك ك مج ك غ ك مج غ ك ك مج غ ك ك

كلية التربية 

 االساسية

 879 140 739 151 19 132 328 43 285 400 78 322 ذ

 2876 423 2453 472 81 391 990 145 845 1414 197 1217 أ

 3755 563 3192 623 100 523 1318 188 1130 1814 275 1539 ج

كلية الدراسات 

 التجارية

 461 106 355 165 30 135 131 35 96 165 41 124 ذ

 1285 133 1152 403 35 368 390 41 349 492 57 435 أ

 1746 239 1507 568 65 503 521 75 445 657 98 559 ج

كلية العلوم 

 الصحية

 93 66 27 28 22 6 13 7 6 52 37 15 ذ

 281 165 116 129 85 44 53 23 30 99 57 42 أ

 374 231 143 157 107 50 66 30 36 151 94 57 ج

كلية الدراسات 

 التكنولوجيه

 1085 80 1005 226 12 214 371 34 337 488 34 454 ذ

 283 53 230 64 12 52 97 20 77 122 21 101 أ

 1368 133 1235 290 24 266 468 54 414 610 55 555 ج

 كلية التمريض

 49 44 5 1 1 0 35 31 4 13 12 1 ذ

 80 70 10 5 3 2 50 42 8 25 25 0 أ

 129 114 15 6 4 2 85 73 12 38 37 1 ج

 المجموع
 2567 436 2131 571 84 487 878 150 728 1118 202 916 ذ

 4805 844 3961 1073 216 857 1580 271 1309 2152 357 1795 أ

 7372 1280 6092 1644 300 1344 2458 421 2037 3270 559 2711 االجمالي

د

د

 

د

د

د
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د

د ديف أه    ديفه ي ه  دلميي  ديا ه ي  ديف   ي  دميي  دتي ديفو  أتال دن ط دأدل )لي دتاي دحي  ديفلييه  د يي دتي دن ط  ويى

 %(دويىديف تيف دتيديجكهف دخ  أ دمييه ديف ليي ديف يطيق د.24%د د51يفو  أييدع دفهتييديفليي ييديفىد 

 

 

 (د2017/2018 ديف ليي ديف يطيق دخطادوه لييه دن مدتتز لديفو  أييد د(5-2 ل طييديف)لي

 
 

 

 

 أعداد المتدربين بمعاهد التدريب : 

 

 المقبولون : -أ/2/2

د

(د1764(دت ه غد/دت ه   دتيي د 6160 د2017/2018 ي دوهاديفكقطتفتالد كلهفهديف ه  مدليفهل ي ديفوهص دخطادوه د

(دتتز لديفكقطتفييد كلهفهديف ه  مدلعقه دفيكليهد5-2يفأهلاد ل د %دتيديجكهف ديفكقطتفييد دل تضحد28 ي ط دديالنه دتيد

دليفيتتدليفأي ي دليف ايديفه ي  د.

د

د

د

د

د

يةكلية التربية االساس
51%

رية كلية الدراسات التجا
24%

كلية العلوم الصحية
5%

كلية الدراسات 
التكنولوجية 

18%

كلية التمريض
2%

ليات نسبة توزيع الطلبة الخريجين على ك( 5-2)شكل 
الهيئة 
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د

د

د

د

د

 : البنون : أوالً 
 (5-2جدول )

 2017/2018اعداد المتدربين المقبولين في معاهد التدريب والدورات الخاصة للعام التدريبي 

 مستوى التدريب المعهد
 مجموع فصل ثاني فصل اول

 مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك

المعهد العالي لالتصاالت 

 والمالحة
 429 2 427 282 0 282 147 2 145 دبلوم تدريب

 680 1 679 468 0 468 212 1 211 دبلوم تدريب العالي للطاقةالمعهد 
العالي للخدمات معهد 

 اإلدارية
 624 35 589 247 27 220 377 8 369 دبلوم تدريب

 الدورات التدريبية

 الخاصة

 259 0 259 183 0 183 76 0 76 دبلوم تدريب

 303 6 297 0 0 0 303 6 297 شهادة تدريب مستوى مساعد فني

 562 6 556 183 0 183 379 6 373 مجموع

 *  معهد التمريض
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دبلوم تدريب

 38 24 14 0 0 0 38 24 14 الثانوية التمريضية

المعهد الصناعي صباح 

 السالم

 17 0 17 0 0 0 17 0 17 دبلوم تدريب

 271 3 268 0 0 0 271 3 268 الثانوية الصناعية

 325 2 323 0 0 0 325 2 323 مستوى فنيشهادة تدريب 

 613 5 608 0 0 0 596 5 591 مجموع

 معهد التدريب االنشائي

 415 2 413 195 0 195 220 2 218 دبلوم تدريب

 203 1 202 0 0 0 203 1 202 شهادة تدريب مستوى فني

 120 12 108 0 0 0 120 12 108 انشائيةثانوية 

 738 15 723 195 0 195 543 15 528 مجموع

المعهد الصناعي 

 الشويخ

 120 14 106 0 0 0 120 14 106 الثانوية الصناعية

 398 25 373 1 0 1 397 25 372 شهادة تدريب مستوى فني

 95 1 94 35 1 34 60 0 60 دبلوم

 120 11 109 0 0 0 120 11 109 شهادة التأهيل المهني مستوى حرفي معهد التدريب المهني

 المجموع

 2519 41 2478 1410 28 1382 1109 13 1096 دبلوم تدريب
الثانوية الصناعية والثانوية 

 التمريضية
496 53 549 0 0 0 496 53 549 

 926 28 898 1 0 1 925 28 897 شهادة تدريب مستوى فني
 303 6 297 0 0 0 303 6 297 شهادة تدريب مستوى مساعد فني

 120 11 109 0 0 0 120 11 109 المهني)حرفي(التأهيل 

 4417 139 4278 1411 28 1383 3006 111 2895 المجموع

 

 *يتم قبول مدخالت الصف الرابع المتوسط في سبتمبر من كل عام 
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 ً  البنات ::  ثانيا

 (5-2تابع جدول )

د2017/2018اعداد المتدربات المقبوالت في معاهد التدريب والدورات الخاصة للعام التدريبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى التدريب المعهد

 مجموع فصل ثاني فصل اول

 مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك

المعهد العالي 

 لالتصاالت والمالحة
 259 4 255 139 1 138 120 3 117 دبلوم تدريب

العالي للخدمات معهد ال

 اإلدارية
 1097 82 1015 512 59 453 585 23 562 دبلوم تدريب

الدورات التدريبية 

 الخاصة

 110 0 110 79 0 79 31 0 31 دبلوم تدريب

شهادة تدريب مستوى 

 مساعد فني
218 4 222 0 0 0 218 4 222 

 332 4 328 79 0 79 253 4 249 مجموع

 55 48 7 0 0 0 55 48 7 الثانوية التمريضية معهد التمريض

 المجموع

 1466 86 1380 730 60 670 736 26 710 دبلوم تدريب

الصناعية  الثانوية 

 التمريضيةو
7 48 55 0 0 0 7 48 55 

شهادة تدريب مستوى 

 فني
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

شهادة تدريب مستوى 

 مساعد فني
218 4 222 0 0 0 218 4 222 

 1743 138 1605 730 60 670 1013 78 935 المجموع
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 (5-2تابع / جدول )

 2017/2018المجموع الكلي ألعداد المتدربين المقبولين للعام التدريبي 

 دبلوم تدريب مستوى التدريب
 ثانوية

 صناعية وتمريضية

 شهادة تدريب

 مستوى فني

 شهادة تدريب

مستوى مساعد 

 فني

التأهيل 

 المهني

 )حرفي(

 مجموع

 4417 120 303 926 549 2519 بنين

 1743 0 222 0 55 1466 بنات

 6160 120 525 926 604 3985 مجموع

 

 

دعي دت واصد:دتهخط دحكي ديف)يهاةديفصهنت  د.

دعي د+د .دعي د:دتهخط دتيدحكي ديف)يهاي دالالديف)يهاةديفصهنت  د.

ديف)يهاي دتهدالالديفافديف ه لد.ح ع د:دتهخط دتيدحكي د

د2017/2018خطادوه د (دن مدتتز لديفك ه  ييديفكقطتفييد كلهفهديف ه  مدليفهل ي ديفوهص 6-2ل طييديف)ليد ل د 

 

 

 

 

المعهد العالي 
لالتصاالت والمالحة

11%

المعهد العالي للطاقة
11%

المعهد العالي للخدمات
اإلدارية 
28%

الدورات 
اصةالتدريبية الخ
15%

معهد التمريض
1%

المعهد الصناعي 
صباح السالم

10%

معهد التدريب 
االنشائي
12%

المعهد الصناعي 
الشويخ
10%

معهد التدريب المهني
2%

لى نسب توزيع المتدربين المقبولين ع( 2-6)شكل 
معاهد التدريب والدورات الخاصة
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 المقيدون : -ب /2

د(ددت اااه غد/دت ه  ااا د11109 دد2017/2018 يااا دواااهاديفكقياااه يد كلهفاااهديف اااه  مدليفاااهل ي ديفوهصااا دخاااطادواااه د

(دتتز ااالديفكقياااه يد6-2 د ديفكقياااه يد دل تضاااحديفأاااهلاد لااا د%(دتااايديجكاااهف34(دتااايديفطياااه د ي اااط د 3742تااايي د 

دفيتتدليفأي ي دليف ايديفه ي  د. كلهفهديف ه  مدلعقه دفيكليهدلي
د

 والً : البنون : أ

 2017/2018معاهد التدريب والدورات التدريبية الخاصة للعام التدريبي في المقيدين المتدربين اعداد 

 مستوى التدريب المعهد
 المقيدين خالل العام يفصل ثان فصل اول

 مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك

العالي لالتصاالت المعهد 

 والمالحة

 719 16 703 719 16 703 637 15 622 دبلوم تدريب

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 تدريب مستوى فنيشهادة 

 1039 3 1036 1038 2 1036 910 3 907 دبلوم تدريب العالي للطاقةالمعهد 

المعهد العالي للخدمات 

 اإلدارية
 1176 205 971 1042 142 882 1176 205 971 دبلوم تدريب

 الدورات التدريبية

 الخاصة

 439 6 433 432 6 426 439 6 433 دبلوم تدريب

شهادة تدريب مستوى مساعد 

 فني
289 9 298 250 9 259 289 9 298 

 737 15 722 691 15 676 737 15 722 مجموع

 التمريضمعهد 
 67 57 10 61 53 8 67 57 10 دبلوم تدريب

 110 77 33 82 58 24 110 77 33 الثانوية التمريضية

الصناعي صباح المعهد 

 السالم

 39 0 39 35 0 35 39 0 39 دبلوم تدريب

 273 3 270 175 0 175 273 3 270 الثانوية الصناعية

 642 18 624 577 18 559 641 17 624 شهادة تدريب مستوى فني

 954 21 933 787 18 769 953 20 933 مجموع

 التدريب االنشائيمعهد 

 782 2 780 755 1 754 782 2 780 دبلوم تدريب

 200 3 197 171 3 168 199 2 197 شهادة تدريب مستوى فني

 117 12 105 56 5 51 117 12 105 الثانوية الصناعية

 1099 17 1082 982 9 973 1098 16 1082 مجموع

الصناعي المعهد 

 الشويخ

 102 2 100 102 2 100 0 0 0 دبلوم تدريب

 187 20 167 110 12 98 187 20 167 الثانوية الصناعية

 667 72 595 543 56 487 667 72 595 فنيشهادة تدريب مستوى 

 956 94 862 755 70 685 854 92 762 مجموع

 التدريب المهنيمعهد 
شهادة التأهيل المهني مستوى 

 حرفي
416 93 509 313 68 381 416 93 509 

 المجموع

 4363 291 4072 4166 222 3944 4050 288 3762 دبلوم تدريب

والثانوية الثانوية الصناعية 

 التمريضية
575 112 687 348 75 423 575 112 687 

 1510 94 1416 1292 78 1214 1507 91 1416 شهادة تدريب مستوى فني

شهادة تدريب مستوى مساعد 

 فني
289 9 298 250 9 259 289 9 298 

 509 93 416 381 68 313 509 93 416 التأهيل المهني)حرفي(

 7367 580 6768 6521 452 6069 7051 593 6458 المجموع
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د

د

 : ثانياً : البنات

 (6-2تابع جدول )

 2017/2018 للعام التدريبي المقيدات في معاهد التدريب والدورات الخاصةالمتدربات اعداد 

 مستوى التدريب المعهد
 المقيدات خالل العام يفصل ثان فصل اول

 مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك مجموع غ.ك ك

العالي المعهد 

 لالتصاالت والمالحة

 862 86 776 816 86 730 861 85 776 دبلوم تدريب

شهادة تدريب 

 مستوى فني
1 0 1 0 0 0 1 0 1 

المعهد العالي للخدمات 

 اإلدارية
 1977 267 1710 1806 209 1597 1977 267 1710 دبلوم تدريب

السياحة معهد 

 والتجميل واألزياء

 13 10 3 12 9 3 13 10 3 دبلوم تدريب

شهادة تدريب 

مستوى مساعد 

 فني

1 0 1 1 0 1 1 0 1 

 14 10 4 13 9 4 14 10 4 مجموع

الدورات التدريبية 

 الخاصة

 244 5 239 244 5 239 194 5 189 دبلوم تدريب

شهادة تدريب 

مستوى مساعد 

 فني

375 5 380 351 5 356 375 5 380 

 638 20 618 600 10 590 574 10 564 مجموع

 التمريضمعهد 

 94 72 22 92 71 21 94 72 22 دبلوم تدريب

الثانوية 

 التمريضية
33 134 167 36 111 147 36 134 170 

 المجموع

 3190 440 2750 2970 380 2590 3136 439 2697 دبلوم تدريب

الثانوية 

 التمريضية
33 134 167 36 111 147 36 134 170 

تدريب شهادة 

 مستوى فني
1 0 1 0 0 0 1 0 1 

شهادة تدريب 

مستوى مساعد 

 فني

376 5 381 351 5 356 376 5 381 

 3742 579 3163 3473 496 2977 3688 578 3110 المجموع

 )*( المقيدات في الفصل األول أو الفصل الثاني أيهما أكبر .
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 2017/2018عداد المقيدين للعام التدريبي الكلي ألمجموع ال

 دبلوم تدريب مستوى التدريب
ثانوية صناعية 

 وتمريضية

شهادة تدريب 

 مستوى فني

شهادة تدريب 

مستوى مساعد 

 فني

التأهيل 

 المهني)حرفي(
 مجموع

 7367 509 298 1510 687 4363 بنين

 3742 0 381 1 170 3190 بنات

 11109 509 679 1511 857 7553 مجموع

د

د

(دن مدتتز لديفك ه  ييديفكقيه يد كلهفهديف ه  مدليفهل ي ديفوهص دخطادوه د7-2ل طييديف)ليد ل د 

دد2017/2018

د

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د

د

 

 

 

 

 

 

المعهد العالي 
لالتصاالت والمالحة 

14%

المعهد العالي للطاقة
9%

المعهد العالي للخدمات
اإلدارية 
28%

معهد السياحة 
اءوالتجميل واألزي

0%

الدورات 
اصةالتدريبية الخ
12%

معهد التمريض
4%

المعهد الصناعي 
صباح السالم

9%

يمعهد التدريب االنشائ
10%

المعهد الصناعي 
الشويخ
9%

معهد التدريب المهني
5%

ريب نسبة توزيع المقيدين على معاهد التد( 2-7)شكل 
والدورات الخاصة  
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 الخريجون  -ج/2

خ  أاااااه دتااااايي دد(4439 د2017/2018 يااااا دواااااهاديفوااااا  أييد كلهفاااااهديف اااااه  مدليفاااااهل ي ديفوهصااااا دخاااااطادواااااه د

(دتتز ااالديفوااا  أييد7-3%(دتااايديجكاااهف ديفوااا  أييد دل تضاااحديفأاااهلاد لااا د 34(دتااايديفو  أاااه د ي اااط د 1508 

 .يفيتتدليفأي ي دليف ايديف ه  ط  كلهفهديف ه  مدلعقه دفيكليهدل

 

 

 

 

                     أوالً : البنون :

 (7-2جدول )
 (2017/2018معاهد التدريب والدورات الخاصة للعام التدريبي )اعداد الخريجين في 

 مستوى التدريب المعــــهد
 اإلجمالي الفصل التدريبي الثاني الفصل التدريبي األول

 مجموع غ .ك ك مجموع غ .ك ك مجموع غ .ك ك

العالي لالتصاالت 

 والمالحة

 262 0 262 101 0 101 161 0 161 دبلوم تدريب
شهادة تدريب مستوى 

 فني
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 278 2 276 120 1 119 158 1 157 دبلوم تدريب العالي للطاقة
المعهد العالي للخدمات 

 اإلدارية
 564 132 432 232 35 197 332 97 235 دبلوم تدريب

الدورات التدريبية 

 الخاصة

 310 0 310 146 0 146 164 0 164 دبلوم تدريب
تدريب مستوى شهادة 

 مساعد فني
1 0 1 34 1 35 35 1 36 

 346 1 345 181 1 180 165 0 165 مجموع
 20 11 9 20 11 9 0 0 0 الثانوية التمريضية التمريض

 الصناعي صباح السالم

 174 1 173 174 1 173 0 0 0 الثانوية الصناعية
مستوى  شهادة تدريب

 فني
1 0 1 311 13 324 312 13 325 

 21 0 21 21 0 21 0 0 0 دبلوم تدريب
 520 14 506 519 14 505 1 0 1 مجموع

 التدريب اإلنشائي

 337 0 337 173 0 173 164 0 164 دبلوم تدريب

 67 4 63 67 4 63 0 0 0 الثانوية الصناعية
شهادة تدريب مستوى 

 فني
0 0 0 111 4 115 111 4 115 

 519 8 511 355 8 347 164 0 164 مجموع

 الصناعي الشويخ

 116 12 104 116 12 104 0 0 0 الثانوية الصناعية
شهادة تدريب مستوى 

 فني
19 6 25 185 28 213 204 34 238 

 354 46 308 329 40 289 25 6 19 مجموع

 التدريب المهني
شهادة التأهيل المهني 

 مستوى حرفي
0 0 0 60 8 68 60 8 68 

 اإلجمالي

 1772 134 1638 793 36 757 979 98 881 دبلوم تدريب
الثانوية الصناعية 

 والثانوية

 التمريضية
0 0 0 349 28 377 349 28 377 

 شهادة تدريب مستوى

 فني
20 6 26 607 45 652 627 51 678 

شهادة تدريب مستوى 

 مساعد فني
1 0 1 34 1 35 35 1 36 

 68 8 60 68 8 60 0 0 0 التأهيل المهني )حرفي(

 2931 222 2709 1925 118 1807 1006 104 902 المجموع
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د

 

 

 ً  البنات: - ثانيا
 (7-2تابع جدول )

د2017/2018اعداد الخريجات في معاهد التدريب والدورات الخاصة للعام التدريبي 

 مستوى التدريب المعــــهد

 اإلجمالي الفصل التدريبي الثاني الفصل التدريبي األول

 مجموع غ .ك ك مجموع غ .ك ك مجموع غ .ك ك

العالي لالتصاالت 

 والمالحة
 401 60 341 224 59 165 177 1 176 دبلوم تدريب

المعهد العالي 

 للخدمات اإلدارية
 855 117 738 287 11 276 568 106 462 دبلوم تدريب

السياحة والتجميل 

 واألزياء
 2 1 1 0 0 0 2 1 1 دبلوم تدريب

التدريبية الدورات 

 الخاصة

 9 0 9 9 0 9 0 0 0 دبلوم تدريب

شهادة تدريب 

مستوى مساعد 

 فني

11 0 11 201 2 203 212 2 214 

 223 2 221 212 2 210 11 0 11 مجموع

 27 18 9 27 18 9 0 0 0 الثانوية التمريضية التمريض

 اإلجمالي

 1267 178 1089 520 70 450 747 108 639 دبلوم تدريب

 27 18 9 27 18 9 0 0 0 الثانوية التمريضية

شهادة تدريب 

 فنيمستوى 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

شهادة تدريب 

مساعد مستوى 

 فني

11 0 11 201 2 203 212 2 214 

 1508 198 1310 750 90 660 758 108 650 المجموع

                                                                                

د

 )*( بدون الفصل الصيفي

د

د

د

د
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 (7-2تابع جدول )

 2017/2018المجموع الكلي ألعداد الخريجين)*( للعام التدريبي 

 مستوى التدريب

 دبلوم تدريب
ثانوية صناعية 

 وتمريضية

شهادة تدريب 

 فنيمستوى 

شهادة تدريب 

مستوى مساعد 

 فني

التأهيل المهني 

 )حرفي(
 مجموع

 النوع

 2931 68 36 678 377 1772 بنــــــين

 1508 0 214 0 27 1267 بنـــــات

 4439 68 250 678 404 3039 مجمـــوع

 

 )*( بدون الفصل الصيفي

د

 مالحظات :

دا يت دته  مدفك  تودعي دت واصد. −

ديفصهنت  ديفايهوي دفو  أ ديف ي ديف ي ل ديف لكييي دفيكليهديفايهو دصطهحديف هف د. −

ديفصهنت  ديف ك  ضي دفو  أ دتليهديف ك   د. −

شيهاةدته  مدت  تودعي دفكو جه ديفصط د يتي دفليدتيديفكليهديفايهو دصطهحديف هف دليفكليهديفايهو د −

ديف)ت خدلتليهديف ه  مديالن)هئ د.

ته  مدت  تودت هوهدعي دفكو جه ديف ي ييدفكهخط دتهدالالديفصهنت  د  يدتيدتلهفهديف ه  مدليفهل ي دشيهاةد −

ديفوهص د.

 شيهاةديف هفييديفكيي دفكو جه دتليهديف ه  مدفك  تودح ع د. −

 

د

د

د

د

د

د

د
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د (2017/2018 (دن مدتتز لديفو  أييد كلهفهديف ه  مدليفهل ي ديفوهص دخطادوه د8-2ل طييديف)ليد ل د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعهد العالي 
لالتصاالت والمالحة 

15%

المعهد العالي للطاقة
6%

المعهد العالي للخدمات
اإلدارية 
32%

معهد السياحة 
اءوالتجميل واألزي

0%

الدورات التدريبية 
الخاصة
13%

معهد التمريض
1%

اح المعهد الصناعي صب
السالم
12%

يمعهد التدريب االنشائ
12%

المعهد الصناعي 
الشويخ
8%

معهد التدريب المهني
1%

نسبة توزيع الخريجين على معاهد ( 2-8)شكل 
التدريب والدورات الخاصة 
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 ثانياً : اإلنجازات في مجال التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة :

التطوير يعتبر التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة أحد األنشطة التي يتوالها قطاع التدريب بالهيئة ويساهم بفعالية في عملية 

اإلداري والتنمية الشاملة للبالد وتتنوع هذه البرامج لتشمل المجاالت اإلدارية والمالية والفنية ، ويلبي هذا التنوع معظم 

 االحتياجات لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية .

  لين  بالدولة .للعام التدريب أثناء الخدمة وفيما يلي البيانات اإلجمالية والتفصيلية للمشاركين في برامج

 إجمالي عدد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة :  -1

من مختلف العاملين بهيئات ومؤسسات الدولة ، وبلغ عدد الدورات  2017/2018عام ( موظفاً 2373شارك في البرامج )

 ،دورة تدريبية وفقا للخطة  63نفذ منها ة مخطط دورة 88منها ، ( دورة 132التدريبية التي تم تنفيذها خالل هذا العام )

وتجدر جهات العمل والهيئة ، إلحتياجات التدريبية الخاصة لدى دورة زيادة عن الخطة لتلبية ا 69دورة لم تنفذ ، و 25ومنها 

الجدول ويوضح  ، البرامج والطلب على هذا النوع من اإلشارة إلى أن عدد المشاركين في هذه البرامج يتأثر بعوامل العرض 

 . 2017/2018( نشاط التدريب أثناء الخدمة خالل عام 8-2رقم )

 (8-2جدول )

 2017/2018نشاط التدريب أثناء الخدمة لعام 

 أنواع البرامج م
 المتدربون مدة التدريب عدد الدورات المنفذة

 % العدد % باليوم % المجموع زيادة بالخطة

 48 1163 42 268 45 60 25 35 والمالي برامج في المجال اإلداري 1

 5 111 5 33 5 7 4 3 التخصصي الفنيمجال البرامج في  2

 22 513 27 174 23 30 23 7 برامج في مجال التدريب 3

 8 196 9 58 10 13 7 6 مجال الحاسب االليبرامج في  4

 3 62 2 13 2 3 1 2 برامج في مجال العالقات العامة واالعالم 5

 13 311 14 89 14 18 9 9 الوظائف الوسطى واالشرافيةبرامج في مجال  6

 - - - - - - - - * برامج في مجال القانون 7

 1 17 1 4 1 1 - 1 برامج في مجال اللغة اإلنجليزية 8

 639 100 132 69 63 إجمالي

 

100 2373 100 

 

 

 *ال يوجد مشاركين ولم تنفذ من الخطة .
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برامج في المجال اإلداري والمالي
49%

ي برامج في المجال الفن
التخصصي

5%

برامج في مجال التدريب
22%

برامج في مجال الحاسب 
االلي

8%

برامج في مجال العالقات العامة واالعالم
3%

ةبرامج في مجال الوظائف الوسطى واالشرافي
13%

ة برامج في مجال اللغة اإلنجليزي
0%

الخدمة التوزيع النسبي ألعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء(   9-2)شكل 
2018/2017للعاملين بالدولة على المجاالت التدريبية خالل عام 

برامج في المجال اإلداري والمالي برامج في المجال الفني التخصصي برامج في مجال التدريب

برامج في مجال الحاسب االلي برامج في مجال العالقات العامة واالعالم  برامج في مجال الوظائف الوسطى واالشرافية

برامج في مجال اللغة اإلنجليزية 
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 ( عـدد المشاركين في برامج مجال التـدريب أثنـاء الخدمة خالل عامي 9-2ويوضح الجدول رقم ) 

 (2016/2017 – 2017/2018 . ) 

 

 (9-2جدول )

 عدد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة خالل عامي

  (2016/2017 – 2017/2018) 

المجال  المجال

اإلداري 

 والمالي

مجال 

الوسطى 

و 

 االشرافية

مجال 

الحاسب 

 االلي

الفني مجال 

 التخصصي

مجال 

 التدريب

مجال 

 عالقات

عامة 

 وإعالم

مجال 

القانون 

* 

مجال تنمية 

الذات وعلم 

 النفس

مجال اللغة 

 اإلنجليزية

 االجمالي

 
 العام

2016/2017 148 53 45 45 257 48 - 391 - 967 

2017/2018 1163 311 196 111 513 62 - - 17 2373 

معدل النمو 

% 
685% 486% 355% 147% 100% 29% - - - 145% 

 

أعلحححى نسحححبة محححن المشحححاركين هحححذا العحححام بل ححح  ححححوالي  علحححى اإلداري والمحححاليمجحححال الويتضحححح محححن البيانحححات اسحححتحوا  

مجحححال %( ، ثحححم بحححرامج فحححي 22%( محححن إجمحححالي عحححدد المشحححاركين ، يليهحححا البحححرامج فحححي مجحححال التحححدريب بنسحححبة )49)

%( ،األمحححر الحححذي يتطلحححب زيحححادة االهتمحححام بهحححذه المجحححاالت وتحححوفير كافحححة المتطلبحححات 13بنسحححبة ) الوسحححطى واإلشحححرافية

 زمة لإلرتقاء بمستويات هذه البرامج .اللا

 %.685حيث بلغ  اإلداري والماليمجال مقارنة بالعام السابق تحقق في  أعلى معدل للنمو -

مقارنحححة بالعحححام السحححابق ، حيحححث شحححارك فحححي  %(145)عحححداد المشحححاركين هحححذا العحححام بلحححغ أعحححدل النمحححو فحححي زيحححادة بم -

 السابق .عام المشاركاَ( خالل  967)بـ ، مقارنة (2017/2018عام )مشاركاَ(  2373هذه البرامج عدد )

 

  . يوجد مشاركين ولم تنفذ بالخطة*ال 
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 التدريب أثناء الخدمة خالل عامي( أعداد المشاركين في برامج 10-2ويوضح الشكل رقم )

(2016/2017-2017/2018: ) 
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 ( التوزيع النسبي للمتدربين بين جهات العمل بالدولة والهيئة .10-2ويوضح الجدول رقم )

 

 (10-2جدول )

 2017/2018التوزيع النسبي للمتدربين بين جهات العمل بالدولة والهيئة خالل عام 

 

 ولم تنفذ بالخطة . مشاركينيوجد  *ال

 

 

 ويالحظ من بيانات الجدول ما يلي : 

تححححدريب أثنححححاء الخدمححححة للعححححام مركححححن ابححححن الهيحححح م للبلححححغ عححححدد المشححححاركين مححححن مححححوظفي الهيئححححة فححححي بححححرامج  -

% ( مححححن إجمححححالي المشححححاركين ، فححححي حححححين بلححححغ عححححدد  41(  موظفححححاً بمححححا نسححححبت  حححححوالي )965) 2017/2018

 .% ( من إجمالي المشاركين59( موظفاً بنسبة )1408المشاركين في هذه البرامج من موظفي الدولة )

فححححي مقدمححححة  وبححححرامج فححححي مجححححال اإلدارة الوسححححطى واالشححححرافية اإلداري والمححححاليمجححححال التححححأتي البححححرامج فححححي  -

 ليالححححة  حيححححث شححححارك فححححي هححححذه البححححرامج حححححوات العمححححل بالدوالبححححرامج التححححي التحححححق بهححححا متححححدربين مححححن جهحححح

التحححدريب تتقحححدم البحححرامج فحححي مجحححال محححن هحححذه الجهحححات  ، فحححي ححححين محححن إجمحححالي المشحححاركين ( %19،59%)

محححححن حيحححححث عحححححدد المشــحححححـاركين محححححن الهيئحححححة حيحححححث شحححححارك فيهحححححا وبحححححرامج فحححححي المجحححححال اإلداري والمحححححالي 

 من إجمالي المشاركين من الهيئة .%( %34،42)

   

       

 

 البرامجأنواع  م
 الهيئة من جهات العمل بالدولة إجمالي المتدربين

 % مج أ ذ % مج أ ذ % مج أ ذ

 34 326 295 31 59 837 485 352 49 1163 780 383 والمالي مجال اإلداريالبرامج في  1

 3 27 16 11 6 84 42 42 4 111 58 53 مجال الفني التخصصيالبرامج في  2

 12 113 50 63 6 83 25 58 8 196 75 121 االليالحاسب برامج في مجال  3

 42 405 225 180 8 108 60 48 22 513 285 228 برامج في مجال التدريب 4

 3 30 25 5 2 32 23 9 3 62 48 14 عالمواإلالعامة برامج في مجال العالقات  5

 - - - - - - - - - - - - *المكتباتبرامج في مجال  6

 5 48 32 16 19 263 120 143 13 311 152 159 الوسطى واالشرافيةبرامج في مجال  7

 - - - - - - - - - - - - *برامج في مجال القانون  8

 1 16 10 6 0 1 1 - 1 17 11 6 برامج في مجال اللغة االنجليزية 9

 100 965 653 312 100 1408 756 652 100 2373 1409 964 اإلجمالــي
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 التوزيع النسبي للمتدربين وفقاُ للجنسية والنوع :  -2

 

خالل عام  وفقاً للجنسية والنوعمن مختلف جهات الدولة التوزيع النسبي للمشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة (11-2جدول ) 
2017/2018 

 

ء الخدمححححة وفقححححاً ( بيححححان التوزيححححع النسححححبي للمشححححاركين فححححي بححححرامج التححححدريب أثنححححا11-2يوضححححح الجححححدول رقححححم )

 .للجنسية والنوع 

 

 

 : الجدول من ويالحظ

%( مححححن إجمححححالي المشححححاركين فححححي بححححرامج التححححدريب أثنححححاء الخدمححححة لعححححاملين 98يشححححكل الكححححويتيين نسححححبة ) -

  %( من إجمالي المشاركين .2مشاركة غير الكويتيين عن )نسبة  في حين لم تند ، بالدولة 

هحححا فحححي العحححام السحححابق تنظيرعحححن  تقحححل%( محححن إجمحححالي المشحححاركين وهحححذه  النسحححبة 59يشحححكل اإلنحححاي ححححوالي ) -

 . %(68التي بل   )و

 ولم تنفذ بالخطة . مشاركينيوجد  *ال

 

 أنواع البرامج م
 اإلجمالي غير كويتي كويتي

 % مج أ ذ % مج أ ذ % مج أ ذ

1 
مجال البرامج في 

 والمالي اإلداري
380 777 1157 50 3 3 6 11 383 780 1163 49 

2 
الفني برامج في مجال 

 التخصصي
52 57 109 5 1 1 2 3 53 58 111 5 

3 
مجال برامج في 

 التدريب
210 275 485 21 18 10 28 51 228 285 513 22 

4 
برامج في مجال 

 الحاسب االلي
110 73 183 8 11 2 13 24 121 75 196 8 

5 

برامج في مجال 

العامة العالقات 

 عالمواإل

14 47 61 2 - 1 1 2 14 48 62 2 

6 
برامج في مجال 

 المكتبات*
- - - - - - - - - - - - 

7 
برامج في مجال 

 القانون*
- -  - - - - - - - - - 

8 
برامج في المجال اللغه 

 االنجليزية
4 9 13 1 2 2 4 7 6 11 17 1 

9 
برامج في مجال 

 الوسطى واالشرافية
159 151 310 13 - 1 1 2 159 152 311 13 

 100 2373 1409 964 100 55 20 35 100 2318 1389 929 اإلجمالــي
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 :  )*( توزيع المتدربين أثناء الخدمة على الجهات المستفيدة -3

أثنححححاء الخدمححححة علححححى الجهححححات المسححححتفيدة  المشححححاركين فححححي بححححرامج التححححدريب ( توزيححححع المتححححدربين12-2يوضححححح الجححححدول رقححححم )

 . 2017/2018عام بالدولة 
 (12-2جدول )

 2017/2018خالل عام اء الخدمة على الجهات المستفيدة أثن التدريب برامج في المشاركين المتدربين توزيع

 

 ويالحظ من الجدول ما يلي :

جميحححع الجهحححات المسحححتفيدة محححن بحححرامج التحححدريب أثنحححاء الخدمحححة علحححى تتقحححدم  الماليحححةوزارة يتضحححح محححن الجحححدول أن 

بنسحححححبة  وزارة الخارجيحححححة %( ، تليهحححححا 13 )بنسحححححبة الرئاسحححححة العامحححححة للححححححر  الحححححوطني%( تليهحححححا  32.5بنسحححححبة )

 .خارج الهيئة من إجمالي المشاركين من  %(8بنسبة ) الهيئة العامة للقوى العاملة %( و 12)

. يقي والتدريبالهيئة العامة للتعليم التطب)*( بإست ناء  

 الجهة م
 عدد المتدربين

 النسبة %
 المجموع إنـاث ذكور تسويقية تعاقدي خطة

 12 173 101 72 - - 173 وزارة الخارجية 1

 0.1 2 1 1 2 - - وزارة المواصالت 2

 32.5 458 251 207 4 447 7 ماليةالوزارة  3

 0.2 3 - 3 - - 3 شركة البترول الوطنية 4

5 
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة 

 السمكية
57 - 5 17 45 62 4.4 

 0.8 11 4 7 - - 11 وزارة الدفاع 6

 1.3 19 14 5 1 - 18 الهيئة العامة للشباب 7

 4.1 59 40 19 - - 59 الهيئة العامة للرياضة 8

 8 113 85 28 - 98 15 الهيئة العامة للقوى العاملة 9

 4.1 58 49 9 - 34 24 وزارة الصحة 10

 1 14 - 14 - - 14 وزارة الداخلية 11

 1 13 1 12 - - 13 اإلدارة العامة لإلطفاء 12

 1.2 17 9 8 - - 17 هيئة تشجيع االستثمار المباشر 13

 13 181 - 181 - 181 - للحرس الوطنيالرئاسة العامة  14

 0.9 12 11 1 - - 12 الديوان األميري 15

 0.9 12 9 3 2 - 10 األمانة العامة لمجلس الوزراء 16

 3 44 42 2 - - 44 المركز الوطني لتطوير التعليم 17

 0.07 1 - 1 - - 1 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 18

 2.8 39 22 17 7 - 32 محاسبةالديوان  19

20 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

 والتنمية
5 - 2 1 6 7 0.5 

21 
لكويتي للتنمية واإلقتصاد الصندوق ا

 العربي
1 - - 1 - 1 0.1 

 0.07 1 - 1 - - 1 مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع 22

 1.4 20 7 13 - - 20 شركة ناقالت النفط 23

 0.01 17 12 5 - - 17 شركة نفط الكويت 24

 0.4 6 1 5 - - 6 مؤسسة الموانئ الكويتية 25

 0.1 2 1 1 - - 2 دولة قطر ) وزارة الصحة ( 26

 0.2 3 3 - - - 3 أفراد 27

 4.3 60 41 19 4 - 56 وزارة الكهرباء والماء 28

 100 1408 756 652 27 760 621 اإلجمالي
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 :المجال اإلداري والمالي  – أ
 

، ويوضح الجدول % من اجمالي عدد المشاركين 28بنسبة  ( من العاملين بالهيئة 326( موظفاَ من مختلف جهات العمل بالدولة منهم )1163شــــارك في هذه البرامج )  

 ( بيان بعدد المشاركين في هذه البرامج . 13-2) رقم
 (13-2جدول )

 المشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة في المجال اإلداري والمالي 

  

 الجهة المستفيدة
 عدد

 المتدربين

المدة 

 باليوم

 رقم الدورة فترة التنفيذ
 م اسم الدورة

 بالخطة إضافية من إلى

 1 طموحك في الحياة والعملكيف تحقق  1 - 2017/4/2 2017/4/6 5 15 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 2 القناعافن التفاوض و 9 - 2017/4/16 2017/4/20 5 20 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 3 مفاتيح الشخصية الناجحة 14 - 2017/5/7 2017/5/11 5 20 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب –الكهرباء والماء 

 الهيئة العامة للتعليم  –مؤسسة الموانئ  –الكهرباء والماء 

 التطبيقي والتدريب
 4 التعامل مع الضغوط 15 - 2017/5/7 2017/5/11 5 18

  –مركز صباح االحمد للموهبة واالبداع  –ديوان المحاسبة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي -الكهرباء والماء 

 والتدريب

 5 دارة الوقتإ 19 - 2017/5/14 2017/5/18 5 18

 الهيئة  –المالية –الكهرباء والماء –ديوان المحاسبة 

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 6 مهارات تعديل السلوك االنساني 20 - 2017/5/21 2017/5/25 5 19

  –هيئة تشجيع االستثمار  –ديوان المحاسبة  –الخارجية 

 التطبيقي والتدريبالهيئة العامة للتعليم 
 7 األداء المالي 21 - 2017/9/10 2017/9/14 5 9
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 ديوان المحاسبة –الهيئة العامة للرياضة  –الخارجية 

 _ الديوان االميري –الدفاع –اإلدارة العامة لإلطفاء 

 الهيئة العامة للتعليم –الثروة السمكية  –الكهرباء والماء 

 التطبيقي والتدريب

 8 اكتشف قدراتك وحفز ذاتك 22 - 2017/9/10 2017/9/14 5 26

 

 االمانة العامة لمجلس االعلى للتخطيط –ديوان المحاسبة 

الهيئة العامة للرياضة  –الهيئة العامة للشباب  –والتنمية 

 الهيئة العامة للتعليم –الخارجية –الثروة السمكية  –

 التطبيقي والتدريب

 9 الذات وبناء الشخيصة القويةتعزيز  24 - 2017/9/10 2017/9/14 5 14

 10 السلوكيات المهنية للوظيفة العامة - خاصة 2017/9/24 2017/9/26 3 32 وزارة المالية

 الهيئة العامة للتعليم  –الصحة –االدارة العامة لالطفاء 

 التطبيقي والتدريب
 11 مهارات التفاوض الفعال 28 - 2017/10/1 2017/10/5 5 11

  –الخارجية –الثروة السمكية  –الكهرباء والماء 

 الهيئة العامة للتعليم –الهيئة العامة للرياضة  –المالية 

 التطبيقي والتدريب

 12 تنمية المواهب والقدرات اإلبداعية 29 - 2017/10/1 2017/10/5 5 13

 –الخارجية –و. الكهرباء والماء  –الهيئة العامة للرياضة 

 للتعليم التطبيقي والتدريبالهيئة العامة 
12 5 2017/10/12 2017/10/8 - 32 

تحويل األفكار الى أنشطة وبرامج 

 ومشاريع عمل
13 

 –هيئة تشجيع االستثمار  –ديوان االم يري  –الخارجية 

الهيئة العامة للتعليم  –االمانة العامة لمجلس الوزراء 

 التطبيقي والتدريب

 14 فرق العمل إعدادبناء و 37 - 2017/10/22 2017/10/26 5 15

 - خاصة 2017/10/3 2017/10/5 3 16 وزارة المالية
مهارات التنظيمية والسلوكية في العمل ال

 الوظيفي
15 
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 35 

 16 فن التفاوض واإلقناع - خاصة 2017/10/22 2017/10/26 5 17 وزارة الصحة

 - خاصة 2017/10/8 2017/10/8 1 35 وزارة المالية
للمنظمة وأثرها في الصورة الذهنية 

 تحسين األداء الوظيفي
17 

 18 حرك مياهك الراكدة 41 - 2017/11/5 2017/11/9 5 23 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب –الخارجية 

 

 االدارة العامة لإلطفاء –الخارجية    –الكهرباء والماء 

االمانة العامة  –الثروة السمكية  –شركة ناقالت النفط  –

هيئة تشجيع االستثمار  –للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب –المالية  –

 19 حل المشكالت بطرق إبداعية 44 - 2017/11/12 2017/11/16 5 33

 الخارجية–الهيئة العامة للقوى العاملة  –الثروة السمكية 

الهيئة العامة  –و.الدفاع  –هيئة تشجيع االستثمار  –

 للتعليم التطبيقي والتدريب

16 5 2017/11/16 2017/11/12 - 46 
أصول تدقيق الحسابات وفق 

 المعايير الدولية
20 

 - خاصة 2017/11/7 2017/11/9 3 20 وزارة المالية
المهارات التنظيمية والسلوكية في 

 العمل الوظيفي
21 

–الخارجية  –الثروة السمكية  –الهيئة العامة للرياضة 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 22 أنماط الشخصية والتواصل الفعال 53 - 2017/12/3 2017/12/7 5 21

شركة  –الهيئة العامة للشباب  –الكهرباء والماء –الخارجية 

األمانة العامة لمجلس  –الهيئة العامة للرياضة  –نفط الكويت 

الهيئة  –الثروة السمكية  –شركة ناقالت النفط  –الوزراء 

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 23 إدارة التغير 54 - 2017/12/10 2017/12/14 5 21

  الهيئة العامة للتعليم –لخارجية ا –الثروة السمكية 

 التطبيقي والتدريب
 24 السكرتارية االلكترونية 55 - 2017/12/10 2017/12/14 5 16

الهيئة  –الخارجية –الهيئة العامة للرياضة  –الكهرباء والماء 

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 25 أخالقيات الوظيفة العامة 58 - 2017/12/17 2017/12/21 5 15
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 الخارجية –الهيئة العامة للشباب  –الهيئة العامة للرياضة 

 –االمانه العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية  –

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  –الصندوق الكويتي للتنمية 

 والتدريب

11 5 2017/12/21 2017/12/17 - 59 

 االتجاهات الحديثة في إعداد

 الموازنات الحكومية وإقفال

 الحسابات

26 

 –التعليم  المركز الوطني لتطوير –الهيئة العامة للرياضة 

 –الثروة السمكية  –الديوان االميري  –نفط الكويت  شركة

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

22 5 2017/12/21 2017/12/17 - 60 
هندسة اإلبداع واستراتيجية االعمال 

 اإلبتكارية
27 

  –مكتب االنماء االجتماعي  –شركة نفط الكويت 

 الهيئة العامة  –الكهرباء والماء –الصحة –الخارجية 

 للتعليم التطبيقي والتدريب

 28 الذكاء الوجداني في العمل 61 - 2017/12/24 2017/12/28 5 34

 29 السكرتارية االلكترونية - خاصة 2017/12/3 2017/12/7 5 24 الهيئة العامة للقوى العاملة

 - خاصة 2017/12/19 2017/12/21 3 20 وزارة المالية
المهارات التنظيمية والسلوكية في العمل 

 الوظيفي
30 

 31 التخطيط اإلستراتيجي - خاصة 2017/12/17 2017/12/19 3 11 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الهيئة  –الخارجية  –شركة نفط الكويت  –الثروة السمكية 

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 23 الغضب اختيار مدمر 63 - 2018/1/7 2018/1/11 5 22

 ديوان  –شركة نفط الكويت  –الثروة السمكية  –الخارجية 

 المحاسبة
 33 فهم وتحليل الشخصيات من خالل الوان 66 - 2018/1/14 2018/1/18 5 14

  –ديوان المحاسبة  –الثروة السمكية  –الديوان االميري 

 الهيئة العامة للتعليم – الكهرباء والماء –الخارجية 

 التطبيقي والتدريب

12 5 2018/1/18 2018/1/14 - 68 
استراتيجيات في إدارة االزمات النفسية 

 وضغوط العمل
34 
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الهيئة  –الثروة السمكية  –شركة ناقالت النفط  –الخارجية 

 ديوان المحاسبة –الهيئة العامة للشباب  –العامة للرياضة 
 35 اللياقة الذهنية وقوى تنشيط الذاكرة 69 - 2018/1/21 2018/1/25 5 23

 الثروة –االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية 

 –و. المواصالت  –و. المالية  –ديوان المحاسبة  –السمكية 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 36 التقاعد الذكي - تسويقية 2018/1/7 2018/1/9 3 25

 37 إدارة الوقت - خاصة 2018/1/21 2018/1/25 5 17 وزارة الصحة

 - خاصة 2018/1/23 2018/1/25 3 20 وزارة المالية
المهارات التنظيمية والسللللللوكية في  

 العمل الوظيفي
38 

 –الهيئة العامة للرياضة  –المركز الوطني لتطوير التعليم 

  –شركة ناقالت النفط –شركة نفط الكويت  –ديوان المحاسبة 

الهيئة العامة  –وزارة الداخلية  –شركة البترول  –الخارجية 

 للتعليم التطبيقي والتدريب

16 5 2018//2/8 2018/2/4 - 72 
االسلللللاليب الحديثة في تبسللللليط   

 إجراءات العمل
39 

المركز الوطني  –االمانة العامه لمجلس الوزراء  –الخارجية 

شركة ناقالت  –الهيئة العامة للرياضة  –لتطوير التعليم 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  –ديوان المحاسبة  –النفط 

 والتدريب

 40 االبحار في التفكير االيجابي 74 - 2018/2/4 2018/2/8 5 25

 –الهيئة العامة للرياضة  –المركز الوطني لتطوير التعليم 

مؤسسة الموانئ  –شركة نفط الكويت  –شركة ناقالت النفط 

 الهيئة العامة للتعليم –المالية  –الخارجية  –الكويتية 

 التطبيقي والتدريب

 41 إدارة خالفات في العمل 77 - 2018/2/11 2018/2/15 5 22
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الهيئة العامة  –الثروة السمكية  –لتطوير التعليم وطني المركز ال

 شركة ناقالت –شركة نفط الكويت  –للرياضة 

 الهيئة العامة للتعليم –الشباب  الدولة لشئون–الخارجية  –النفط 

 التطبيقي والتدريب

22 5 2018/2/22 2018/2/18 - 80 
الثقة في الذات وكيفية كسلللللللب ثقة   

 االخرين
42 

 –الكهرباء والماء  -الخارجية  –للرياضة الهيئة العامة 

 78 - 2018/2/11 2018/2/15 5 26 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي –المركز الوطني لتطوير التعليم 
إعداد مبادري المشروعات 

 43 الصغيرة

 44 التخطيط لتنظيم العمل االداري - خاصة 2018/2/4 2018/2/8 5 14         الرئاسة العامة للحرس الوطني                         

 الرئاسة العامة للحرس الوطني                          
 - خاصة 2018/2/11 2018/2/15 5 15

الثقة في الذات وكيفية كسب ثقة 

 45 األخرين

 46 التحليل المالي - خاصة 2018/2/11 2018/2/15 5 16 وزارة المالية

 47 التخطيط وإدارة األولويات - خاصة 2018/2/18 2018/2/22 5 16 الرئاسة العامة للحرس الوطني                          

 48 وكيات المهنية للوظيفة العامةلالس - خاصة 2018/2/18 2018/2/20 3 35 وزارة المالية

 الرئاسة العامة للحرس الوطني                         
 - خاصة 2018/3/4 2018/3/8 5 15

التحكم في ضغوط وترتيب 

 49 االولويات

 50 السلوكيات المهنية للوظيفة العامة - خاصة 2018/3/4 2018/3/6 3 17 وزارة المالية

 ديوان –الهيئة العامة للشباب  –الهيئة العامة للرياضة 

الهيئة  –و. الدفاع  –و. الداخلية  –و. الخارجية  –المحاسبة 

 والتدريبالعامة للتعليم التطبيقي 
10 4 2018/3/14 2018/3/11 - 88 

كيف تدير األزمات والتوتر في بيئة 

 51 العمل

 الخارجية–المركز الوطني لتطوير التعليم  –الداخلية 

الهيئة العامة للشباب  –الثروة السمكية  –شركة ناقالت النفط  –

 (قطر ) وزارة الصحة  –ديوان المحاسبة  –
 إدارة االولويات 87 - 2018/3/11 2018/3/15 5 17

52 

 وزارة المالية
 - خاصة 2018/3/11 2018/3/11 1 53

 لصورة الذهنية للمنظمة وأثرهاا      

 53 تحسين االداء الوظيفيفي
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 - خاصة 2018/3/18 2018/3/20 3 16 وزارة المالية
 التميز في إدارة الوقت وتحديد

 االحتياجات تحت ضغوط العمل
54 

 - خاصة 2018/3/18 2018/3/22 5 15 الرئاسة العامة للحرس الوطني                        
كيف تدير األزمات والتوتر في بيئة   

 العمل
55 

 56 السكرتارية اإللكترونية - خاصة 2018/3/18 2018/3/22 5 24 الهيئة العامة للقوى العاملة

 57 إدارة األولويات - خاصة 2018/3/18 2018/3/22 5 11 للحرس الوطنيالرئاسة العامة                        

 شركة البترول الوطنية –الهيئة العامة للرياضة  –الخارجية 

 التطبيقي والتدريب مالهيئة العامة للتعلي-ة لإلطفاء رة العاماإلدا–
 58 المهارات الكتابية 36  - 2017/10/15 2017/10/19 5 12

 59 إدارة الوقت - خاصة 2018/3/25 2018/3/28 4 16 للتعليم التطبيقي والتدريبالهيئة العامة 

 - خاصة 2018/3/20 2018/3/22 3 20 وزارة المالية
المهللارات التنظيميللة والسلللللللوكيللة في 

 العمل الوظيفي
60 

 المجموع - - - - 268 1163 -
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 :  الحاسب اآلليمجال  -ب

% من اجمالي عدد المشاركين ، 58( من العاملين بالهيئة  بنسبة 113( موظفاَ من مختلف جهات العمل بالدولة منهم )196شـححـححـححـححارك في هذه البرامج )

 . ( بيان بعدد المشاركين في هذه البرامج14-2ويوضح الجدول رقم )

 (14-2جدول )

 (2017/2018) الحاسب األليمجال الالمشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة في  

 

 الجهة المستفيدة
 عدد

 المتدربين

المدة 

 باليوم

 رقم الدورة فترة التنفيذ
 م اسم الدورة

 بالخطة إضافية من إلى

الخا رجية  –الهيئة العامة للقوى العاملة  –الديوان االميري 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  –هيئة تشجيع االسثمار  –

 والتدريب

22 5 2017/9/14 2017/9/10 - 23 
التحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج 

EXCEL 
1 

 الهيئة العامة للقوى العاملة 

 والتدريب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
18 4 2017/10/11 2017/10/8 - 33 

 AUTO CADالرسم باستخدام 

 
2 

 –و. الخارجية  –الهيئة العامة للرياضة  –شركة نفط الكويت 

الهيئة العامة  –هيئة العامة للشباب  –هيئة تشجيع االستثمار 

 للتعليم التطبيقي والتدريب

 3 التصميم لوسائل التواصل االجتماعي 56 - 2017/12/10 2017/12/14 5 18

المركز الوطني  –الثروة السمكية  –الديوان االميري 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  –لتطوير التعليم 

 والتدريب

11 5 2018/1/25 2018/1/21 - 71 

 الطرق اإلحصائية التطبيقية

والتحليل االحصائي باستخدام الحزمة 

 SPSSاالحصائيه 

4 
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 –الهيئة العامة للرياضة  –المركز الوطني لتطوير التعليم 

الهيئة  –الخارجية  –شركة ناقالت النفط  –ديوان المحاسبة 

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 5 االرشفة األلكترونية 79 - 2018/2/18 2018/2/22 5 13

 شركة ناقالت –مؤسسة الموانئ  –ة الهيئة العامة للرياض

الهيئة العامة للتعليم  –المركز الوطني لتطوير التعليم  – النفط

 والتدريب التطبيقي

 6 تصميم االستبانات والتحليل االحصائي 85 - 2018/3/4 2018/3/8 5 14

 7 فن االتصاالت في المنظمة االمنية - خاصة 2018/3/4 2018/3/8 5 15 الوطنيالرئاسة العامة للحرس 

 8 تصميم االستبانات والتحليل االحصائي - خاصة 2018/3/11 2018/15 5 12 الرئاسة العامة للحرس الوطني

 - خاصة 2018/3/4 2018/3/7 4 11 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 الرسم باستخدام 

AUTO CAD )  1( م  
9 

 10 األرشفة االلكترونية - خاصة 2018/3/25 2018/3/29 5 12 الرئاسة العامة للحرس الوطني

 11 مهارات األمن المعلوماتي - خاصة 2018/3/13 2018/3/15 3 17 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 - خاصة 2018/3/4 2018/3/7 4 15 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 الطرق اإلحصائية والتحليل االحصائي

 SPSSبأستخدام الحزمة االحصائية 
12 

 13 المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة - خاصة 2018/1/2 2018/1/4 3 18 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 المجموع - - - - 58 196 -
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 :  التخصصيالفني مجال ال – ج

 

% من اجمالي عدد المشاركين ، 24( من العاملين بالهيئة  بنسبة 27( موظفاَ من مختلف جهات العمل بالدولة منهم )111شــــارك في هذه البرامج )

 .( بيان بعدد المشاركين في هذه البرامج 15-2ويوضح الجدول رقم )
 (15-2جدول )

 (2017/2018) لفني التخصصيمجال االالمشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة في  
 

 الجهة المستفيدة
 عدد

 المتدربين

المدة 

 باليوم

 رقم الدورة فترة التنفيذ
 م اسم الدورة

 بالخطة إضافية من إلى

 1 الصحة والسالمة في المختبرات 40 - 2012/10/29 2017/11/2 5 9 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب-الثروة السمكية 

ترول بالديوان المحاسبة شركة –التعليم  المركز الوطني لتطوير

 –الكهرباء والماء  –الخارجية  -شركة ناقالت النفط  –الوطنية 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

11 5 2018/2/22 2018/2/18 - 81 
في الصحة والسالمة المهنية استثمار 

 االنتاجية
2 

ديوان  –الهيئة العامة للشباب  –المركز الوطني لتطوير التعليم 

 –الخارجية –شركة نفط الكويت  –الكهرباء والماء –المحاسبة 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

11 5 2018/3/8 2018/3/4 - 83 
مشروعات وعقود المشاركة بين 

 القطاعين العام والخاص
3 

 - خاصة 2018/3/18 2018/3/22 5 12 العامة للحرس الوطنيالرئاسة 
 خطط اإلخالء وااليواء في

 حاالت الطواري والكوارث
4 

 - خاصة 2018/3/18 2018/3/21 4 25 الهيئة العامة للقوى العاملة
 التصنيف المهني المعياري

 
5 

 6 الصحة والسالمة في المختبرات - خاصة 2018/1/28 2018/2/1 5 18 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 7 التصنيف المهني المعياري - خاصة 2018/3/25 2018/3/28 4 25 الهيئة العامة للقوى العاملة

 المجموع - - - - 33 111 -
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 :  التدريبمجال  - د

 

% مححححن اجمححححالي عححححدد 79بنسححححبة ( مححححن العححححاملين بالهيئححححة 405مححححنهم )( موظفححححاً مححححن مختلححححف الجهححححات بالدولححححة 513البححححرامج ) هشححححارك فححححي هححححذ

 ( بيان بعدد المشاركين في هذه البرامج .16-2، ويوضح الجدول رقم )المشاركين 

 

  (16-2جدول )

 (2017/2018) التدريبالمشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة في مجال 

 الجهة المستفيدة
 عدد

 المتدربين

 المدة

 باليوم

 رقم الدورة فترة التنفيذ

 م اسم الدورة

 بالخطة إضافية من إلى

 1 التدريب الفعال 6 - 2017/4/9 2017/4/17 6 18 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 2 طرق البحث العلمي - خاصة 2017/4/9 2017/4/24 10 26 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

و. االوقاف  –العامة للرياضة الهيئة  –الثروة السمكية 

الهيئة  –و. الداخلية  –و. الخارجية  –والشئون االسالمية 

 أفراد -العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 3 المدرب المعتمد 42 - 2017/11/5 2017/11/22 12 18

 الهيئة العامة للتعليم –لخارجية ا–االدارة العامة لالطفاء 

 التطبيقي والتدريب
 4 تحديد االحتياجات التدريبية 48 - 2017/11/19 2017/11/23 5 13
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الهيئة العامة  –العامة للرياضة الهيئة  –الكهرباء والماء 

الهيئة العامة  –االمانة العامة لمجلس الوزراء  –للشباب 

 للتعليم التطبيقي والتدريب

 6 المدرب المعتمد - تسويقية 2017/11/5 2017/11/22 12 15

 7 إعداد مدرب - خاصة 2017/11/19 2017/11/23 5 16 وزارة الصحة

الهيئة العامة للشباب  –شركة ناقالت النفط  –الخارجية 

التطبيقي  الهيئىة العامة للتعليم –الهيئة العامة للرياضة  –

 والتدريب

8 5 2018/2/15 2018/2/11 - 76 
مهارات العرض والتقديم 

 المتميز
8 

 9 إعداد مدرب - خاصة 2018/2/4 2018/2/8 5 22 وزارة المالية

 10 إدارة التدريب - خاصة 2018/2/18 2018/2/22 5 15 الرئاسة العامة للحرس الوطني

 11 البحث العلمي - خاصة 2018/3/4 2018/3/15 8 10 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 - خاصة 2018/3/4 2018/3/6 3 10 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 والفنيةة الخطوات اإلجرائي

 إلعداد الدراسات الميدانية
12 

 13 أخالقيات مهنة التدريب - خاصة 2018/3/11 2018/3/14 4 20 العامة للتعليم التطبيقي والتدريبالهيئة 

 المركز –الخارجية –المالية –الثروة السمكية 

الهيئة  –هيئة العامة للشباب  –الوطني لتطوير التعليم 

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 14 التدريبإدارة  86 - 2018/3/11 2018/3/15 5 21

 - خاصة 2018/3/13 2018/3/15 3 20 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 التنوع الثقافي في بيئة

 العمل والتدريب
15 

  الكهرباء والماء–الصحة –الخارجية –االدارة العامة لالطفاء 

 للتعليم التطبيقي والتدريب الهيئة العامة –الثروة السمكية 
 5 منهجية التعليم بالخبرة 49 - 2017/11/19 2017/11/23 5 25
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 16 فنون العرض واإللقاء - خاصة 2018/3/13 2018/3/15 3 15 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 - خاصة 2018/3/13 2018/3/15 3 22 والتدريبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
 –إدارة العملية التدريبية 

 مهارات وأدوات
17 

 - خاصة 2018/3/13 2018/3/15 3 21 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
المهارات اإلدارية لعضو هيئة 

 التدريب
18 

 19 )ب(إعداد مدرب  مجموعه  - خاصة 2018/3/4 2018/3/21 12 21 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 20 )ج(إعداد مدرب  مجموعه  - خاصة 2018/3/4 2018/3/21 12 20 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 21 الفصل الذكي - خاصة 2018/3/18 2018/3/20 3 16 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 22 التدريب االحترافي - خاصة 2018/3/18 2018/3/21 4 15 التطبيقي  والتدريبالهيئة العامة للتعليم 

 23 إدارة التدريب - خاصة 2018/3/25 2018/3/28 4 14 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 24 المدرب الناجح - خاصة 2018/3/25 2018/3/28 4 16 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 WIDS 25كتابة المناهج  - خاصة 2018/3/11 2018/3/14 4 13 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 26 مهارات العرض والتقديم - خاصة 2018/3/25 2018/3/28 4 12 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 27 ( أ ) إعداد مدرب  مجموعه - خاصة 2018/3/4 2018/3/21 12 21 عامة للتعليم التطبيقي والتدريبلالهيئة ا

 28 كيف تنمي نفسك مهنيا - خاصة 2018/3/11 2018/3/14 4 12 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 29 التفكير اإلبداعي - خاصة 2018/3/25 2018/3/28 4 14 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 30 التفكير اإلبداعي 10 - 2017/4/30 2017/5/4 5 24 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي –الكهرباء والماء 

 المجموع     174 513 



 

 2017/2018التقرير السنوي 

 

46 

 :  اللغة اإلنجليزيةمجال  - هـ

% مححححن اجمححححالي عححححدد 94بنسححححبة  مححححن العححححاملين بالهيئححححة( موظفححححاً 16)( موظفححححا مححححن مختلححححف جهححححات الدولححححة و 17)البححححرامج  هشححححارك فححححي هححححذ

 ( بيان بعدد المشاركين في هذه البرامج .17-2، ويوضح الجدول رقم ) المشاركين 

 (17-2جدول )

 (2017/2018)اللغة اإلنجليزية المشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة في مجال 

 

 الجهة المستفيدة
عدد 

 المتدربين

 المدة

 باليوم

 رقم الدورة فترة التنفيذ
 م اسم الدورة

 بالخطة إضافية من إلى

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  –الثروة السمكية 

 والتدريب
17 4 2017/10/4 2017/10/1 - 30 

اللغة االنجليزية بالحياة 

 اليومية
1 

 المجموع - - - - 4 17 -
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 :مجال العالقات العامة واإلعالم  -و

 

% مححححن اجمححححالي عححححدد 49مححححن العححححاملين بالهيئححححة بنسححححبة ( موظفححححاً 30)( موظفححححا مححححن مختلححححف جهححححات الدولححححة و 62)البححححرامج  هشححححارك فححححي هححححذ

 بعدد المشاركين في هذه البرامج . ( بيان18-2المشاركين  ، ويوضح الجدول رقم )

 (18-2جدول )

 (2017/2018المشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة في مجال العالقات العامة واإلعالم )

 

 الجهة المستفيدة
 عدد

 المتدربين

المدة 

 باليوم

 رقم الدورة فترة التنفيذ
 م اسم الد ورة

 بالخطة إضافية من إلى

  –الهيئة العامة للشباب  –الهيئة العامة للرياضة 

 الهيئة العامة للتعليم –الثروة السمكية  –الخارجية 

 التطبيقي والتدريب

27 5 2017/12/7 2017/12/3 - 51 
فن االتيكيت والبروتوكول والتعامل 

 مع كبار الشخصيات
1 

 الهيئة العامة –المركز الوطني لتطوير التعليم 

 الهيئة العامة للتعليم –للشباب  الهيئة العامة –للرياضة 

 التطبيقي والتدريب

18 5 2018/2/8 2018/2/4 - 73 
تخطيط وإدارة الفعاليات 

 والمؤتمرات والمعارض
2 

 3 التخطيط واإلدارة اإلعالمية للفعاليات - خاصة 2017/12/25 2017/12/27 3 17 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 المجموع - - - - 13 62 -
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 : اإلدارة الوسطى واإلشرافيةمجال  -ز

 

% مححححن اجمححححالي عححححدد 15مححححن العححححاملين بالهيئححححة بنسححححبة ( موظفححححاً 48)( موظفححححا مححححن مختلححححف جهححححات الدولححححة و 311)البححححرامج  هشححححارك فححححي هححححذ

 البرامج .( بيان بعدد المشاركين في هذه 19-2المشاركين  ، ويوضح الجدول رقم )

 (19-2جدول )

 (2017/2018) اإلدارة الوسطى واإلشرافيةالمشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة في مجال 

 

 الجهة المستفيدة
 عدد

 المتدربين

المدة 

 باليوم

 رقم الدورة فترة التنفيذ
 م اسم الدورة

 بالخطة إضافية من إلى

 3 - 2017/4/2 2017/4/5 4 8 الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب
مزيج المناهج اإلدارية للوظائف اإلشرافية 

 والقيادية
1 

 –و. الكهرباء والماء  –و.الخارجية 

للمجلس االعلى للتخطيط  اإلمانة العامة

هيئة  – ديوان المحاسبة –والتنمية 

 جبع االستثمار المباشرتش

 2 التخطيط االستراتيجي 26 - 2017/9/24 2017/9/28 5 10

          و. الكهرباء  –الهيئة العامة للرياضة 

هيئة تشجيع االستثمار المباشر  –الماء و

اإلدارة  –االميري  الديوان –الخارجية –

 الهيئة العامة –العامة لإلطفاء 

 لشئون الزراعة والثروة السمكية

 3 إتخاذ القرارات وحل المشكالت 31 - 2017/10/8 2017/10/12 5 24
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 8 مهارات االعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية - خاصة 2017/12/24 2017/12/28 5 20 وزارة المالية

المركز  –العامة لمجلس الوزراء االمانة 

الهيئة العامة  –الوطني لتطوير التعليم 

الهيئة العامة  –الخارجية  –للرياضة 

 للتعليم التطبيقي والتدريب

 9 أثر صناعة القرار على التميز المؤسسي 64 - 2018/1/7 2018/1/11 5 10

الهيئة  –المركز الوطني لتطوير التعليم 

 –والثروة السمكية لشئون الزراعة  العامة

 –ديوان المحاسبة  –الهيئة العامة للرياضة 

 الخارجية–شركة نفط الكويت 

 10 القيادة بالباراديم 82 - 2018/3/4 2018/3/8 5 22

 11 مهارات االعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية - خاصة 2017/10/8 2017/10/12 5 16 وزارة المالية

الهيئة  –و. الداخلية  – و. الخارجية

الزراعة والثروة السمكية  العامة لشئون

الكهرباء والماء  –شركة ناقالت النفط  –

 اإلدارة العامة –المالية  –

 لإلطفاء

 4 فن إدارة الحوار 34 - 2017/10/15 2017/10/19 5 27

 –و. الخارجية و. الكهرباء والماء 

الهيئة العامة للتعليم  – مجلس الوزراء

 التطبيقي والتدريب

 5 إدارة مخاطر المؤسسات وإدارة االزمات 39 - 2017/10/29 2017/11/2 5 11

 6 اإلستراتيجية االمريكية للجودة 52 - 2017/12/3 2017/12/6 4 23 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الهيئة  –المركز الوطني لتوير التعليم 

 العامة لشئون الزراعة والثروة

–الدفاع  –الخارجية –السمكية 

 الهيئة العامة للتعليم –الكهرباء والماء 

 التطبيقي والتدريب

22 10 2017/12/28 2017/12/17 - 57 
 تأهيل مدير مشروعات محترف

PMP 
7 
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 12 مهارات االعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية - خاصة 2017/11/12 2017/11/16 5 20 وزارة المالية

 13 الشفافية وإتخاذ القرارات االدارية - خاصة 2017/11/26 2017/11/26 1 13 وزارة المالية

 14 مهارات االعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية - خاصة 2018/1/14 2018/1/18 5 17 وزارة المالية

 15 مهارات االعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية - خاصة 2018/1/28 2018/2/1 5 19 الماليةوزارة 

 16 القيادة بالبرادايم  خاصة 2018/3/11 2018/3/15 5 15 الرئاسة العامة للحرس الوطني

 - خاصة 2018/3/11 2018/3/15 5 14 الرئاسة العامة للحرس الوطني
وتعزيز بيئة العمل المهارات اإلشرافية المتقدمة 

 بالجودة والتميز
17 

 18 مهارات االعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية - خاصة 2018/3/25 2018/3/29 5 20 وزارة المالية

 المجموع - - - - 89 311 -
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 ثالثاً : اإلنجازات في مجال برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر :

 

 : 2017/2018،   2016/2017 المشاركين في برامج خدمة المجتمع خالل عاميمقارنة بين أعداد  -1

 

إدراكاً من الهيئة بأهمية هذه البرامج في التواصل مع المجتمع من المواطنين والمقيمين ومن كافة الفئات العمرية فإنها تقوم بتوفير 

المجتمع لالنخراط في هذه البرامج وزيادة معارفهم في  جميع المتطلبات المادية إلنجاح هذه البرامج لكي تكون حافناً ألفراد

 % .81( كويتياً بنسبة 1443( فرداً منهم ) 1783شارك في هذه البرامج )  2017/2018المجاالت المختلفة وخالل عام 

البرامج خالل عامي ( مقارنة بين أعداد المشاركين في كل من المجاالت المختلفة لهذه 11-2( والشكل )20-2ويوضح الجدول رقم )

 ( التوزيع النسبي لهم على المجاالت المختلفة .12-2) ( ، ويوضح الشكل2017/2018،   2016/2017)

( توزيع هؤالء المشاركين في هذه البرامج وفقاً للفصل الدراسي والنوع والجنسية ، ويوضح الشكل رقم 21-2كما يبين جدول رقم )

 حسب الفصول الدراسية .( التوزيع النسبي للمشاركين 2-13)
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 (20-2جدول )

 مقارنة بين أعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر خالل عامي

 2016/2017  ،2017/2018 
 

 معدل النمو % 2017/2018 2016/2017 المجال

 - 18 0 العلوم اإلنسانيةبرامج 

 - *- 5 * برامج تقنية المعلومات

 %149 319 128 برامج اللغات

 %22 148 121 برامج العلوم الصحية

 %18 13 11 برامج العلوم اإلدارية والمالية

 %27 244 192 برامج حرفية ومهنية

 %-38 10 16 برامج العلوم التربوية والتعليمية

 %486 381 65 برامج الهوايات

 %42 260 183 برامج وزارة الداخلية )المؤسسات اإلصالحية(

 %33 124 93 برامج وزارة الصحة )الطب النفسي(

 %-16 111 132 برامج وزارة الصحة )عالج اإلدمان(

 %-9.6 113 125 برامج وزارة الشؤون )إدارة رعاية األحداث(

 - 42 0 اإلنساني (برامج وزارة الشؤون ) الجمعية الكويتية للعمل 

 %66 1783 1071 اإلجمالي

 

 لم يتم إدراج البرنامج .*
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التوزيع النسبي ألعداد المشاركين في مجاالت برامج خدمة ( 12-2)الشكل 
2018/2017المجتمع والتعليم المستمر عام 

برامج العلوم اإلنسانية

برامج اللغات

برامج العلوم الصحية

برامج العلوم اإلدارية والمالية

برامج حرفية ومهنية

برامج العلوم التربوية والتعليمية

برامج الهوايات

(المؤسسات اإلصالحية)برامج وزارة الداخلية 

(الطب النفسي)برامج وزارة الصحة 

(عالج اإلدمان)برامج وزارة الصحة 

(إدارة رعاية األحداث)برامج وزارة الشؤون 

(الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني) برامج وزارة الشؤون 
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 ( 21-2جدول ) 

 2017/2018برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر وفقا للفصل الدراسي والنوع والجنسية  توزيع المشاركين ف

 البرامجمجموعة 
 اإلجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل  الخريفي الفصل الصيفي

 مج غ ك ك مج غ ك ك مج غ ك ك مج غ ك ك مج غ ك ك

 اللغاتبرامج 
 82 13 69 27 7 20 24 3 21 23 3 20 8 0 8 بنين

 237 18 219 94 8 86 55 6 49 68 2 66 20 2 18 بنات

 319 31 288 121 15 106 79 9 70 91 5 86 28 2 26 مجموع

 علوم اإلنساتيةبرامج 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنين

 18 0 18 0 0 0 6 0 6 5 0 5 7 0 7 بنات

 18 0 18 0 0 0 6 0 6 5 0 5 7 0 7 مجموع

 المالية و االدارية العلوم برامج
 6 2 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 بنين

 7 0 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 بنات

 13 2 11 9 2 7 0 0 0 0 0 0 4 0 4 مجموع

 مجال العلوم الصحية
 16 1 15 5 1 4 0 0 0 5 0 5 6 0 6 بنين

 132 12 120 70 5 65 27 2 25 19 4 15 16 1 15 بنات

 148 13 135 75 6 69 27 2 25 24 4 20 22 1 21 مجموع

برامج وزارة الشؤون ) الجمعية الكويتية للعمل 

 اإلنساني (

 32 32 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنين

 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنات

 42 42 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجموع

 العلوم التربوية والتعليميةبرامج 
 6 1 5 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 0 3 بنين

 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 بنات

 10 1 9 0 0 0 0 0 0 5 1 4 5 0 5 مجموع

 مجال الهوايات
 48 15 33 10 3 7 14 6 8 11 2 9 13 4 9 بنين

 333 29 304 102 9 93 125 8 117 56 4 52 50 8 42 بنات

 381 44 337 112 12 100 139 14 125 67 6 61 63 12 51 مجموع

 وزارة الداخلية ) المؤسسات اإلصالحية (
 258 53 205 34 1 33 79 10 69 111 41 70 34 1 33 بنين

 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 بنات

 260 54 206 34 1 33 81 11 70 111 41 70 34 1 33 مجموع

 وزارة الصحة ) الطب النفسي (
 71 28 43 21 8 13 14 6 8 16 2 14 20 12 8 بنين

 53 7 46 12 1 11 15 1 14 15 4 11 11 1 10 بنات

 124 35 89 33 9 24 19 7 22 31 6 15 31 13 18 مجموع

 وزارة الصحة ) عالج اإلدمان (
 111 8 103 22 0 22 28 0 28 36 2 34 25 6 19 بنين

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنات

 111 8 103 22 0 22 28 0 28 36 2 34 25 6 19 مجموع

 وزارة الشؤون ) إدارة رعاية األحداث (
 94 49 45 22 16 11 18 9 9 27 13 14 22 11 11 بنين

 19 5 14 6 2 4 7 2 5 0 0 0 6 1 5 بنات

 113 52 59 33 18 15 25 11 14 27 13 14 28 12 16 مجموع

 مجال العلوم الحرفية والمهنية
 242 51 191 49 4 45 70 28 42 68 6 62 55 13 42 بنين

 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 بنات

 244 52 192 49 4 45 72 29 43 68 6 62 55 13 42 مجموع

 اإلجمالي

 966 253 713 231 74 157 62 62 185 300 70 230 188 47 141 بنين
 817 83 734 299 35 264 21 21 218 165 14 151 114 13 101 بنات

 1783 336 1447 530 109 421 486 83 403 465 84 381 302 60 242 مجموع
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 ( يوضح التوزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر .13-2شكل )

 (13-2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

27%

30%

26%

التوزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم
2018/2017المستمر على الفصول الدراسية خالل عام 

الفصل الصيفي الفصل الشتوي الفصل الربيعي الفصل الخريفي



 

 2017/2018التقرير السنوي 

 57 

 

 

 : ( يالحظ ما يلي  21-2( و )  20-2بيانات الجدولين رقم ) من 

بالعحححام السحححابق  ( مقارنحححة%66)بمعحححدل   2018/ 2017عحححامخحححالل  إجمحححالي عحححدد المشحححاركين فحححي بحححرامج خدمحححة المجتمحححع والتعلحححيم المسحححتمر  فحححي رتفحححاعإ −

 . 2017/2018 ( خالل عام 1783إلى )  2016/2017( متدرباً خالل عام  1435عدد المشاركين في هذه البرامج من )  أرتفعحيث 

( متدرباً على 319،381حيث شحححححارك فيها )  2017/2018على جميع البرامج من حيث عدد المشحححححاركين في عام  برامج اللغاتو ،  برامج الهواياتتقدم  كل من  −

 .اجمالي عدد المشتركين من  %  (18% ، 21)  التوالي بما يم ل

% ( محححن 30( مشحححاركاً بنسحححبة ) 530جميحححع الفصحححول األخحححرى محححن حيحححث عحححدد المشحححاركين حيحححث شحححارك فحححي هحححذا الفصحححل ) الربيعحححي علحححىيتقحححدم الفصحححل  −

 ( مشاركاً بنسبة 486) الشتوييلي  الفصـــل  ، و ركينإجمالي المشا

 .%( 26( مشاركاً بنسبة ) 465)  الخريفي% ( يلي  27) 

( متدربحححة  817% ( محححن إجمحححالي المشحححاركين فحححي بحححرامج خدمحححة المجتمحححع والتعلحححيم المسحححتمر حيحححث يشحححارك فحححي هحححذه البحححرامج ) 46يشحححكل اإلنحححاي نسحححبة )  −

 .( متدرباً 1783من إجمالي عدد المشاركين وعددهم )
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 توزيع المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر على البرامج : /2

( توزيحححع المشحححاركين فحححي بحححرامج خدمحححة المجتمحححع والتعلحححيم المسحححتمر علحححى البحححرامج الرئيسحححية والفرعيحححة 33-2( إلحححى رقحححم )22-2تبحححين الجحححداول محححن رقحححم )

 . 2017/2018خالل عام 

 اللغات :برامج  -أ

محححوزعين علحححى البحححرامج وفقحححاً  2018 /2017محححن اجمحححالي المشحححاركين عحححام %( 90بنسحححبة ) ( كويتيحححا 288ا محححنهم )( متحححدرب 319شحححارك فحححي هحححذه البحححرامج ) 

 ( .22-2للجدول رقم ) 

 2017/2018خالل عام  اللغاتمجال توزيع المشاركين في برامج  / ( 22-2جدول )

 

 

 

 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: مجال اللغات 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك

 مج

 غ ك ك مج غ ك ك

 مج

 غ ك ك

 مج

 غ ك ك

 مج
 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ  إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 10 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 5 0 0 2 3 اللغة العربية أطفال )المستوى األول (

 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 اللغة اإلنجليزية أطفال )المستوى األول(

 37 5 1 24 7 14 1 0 13 0 8 3 0 2 3 15 1 1 9 4 0 0 0 0 0 اللغة اإلنجليزية محادثة )المستوى األول(

 16 4 0 8 4 9 3 0 4 2 7 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اللغة اإلنجليزية محادثة )المستوى الثاني(

 27 1 0 26 0 9 1 0 8 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 اللغة الفرنسية محادثة )المستوى األول (

 31 3 4 15 9 12 0 2 7 3 7 2 2 1 2 12 1 0 7 4 0 0 0 0 0 اللغة األلمانية محادثة )المستوى األول (

 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 1 اللغة األلمانية محادثة )المستوى الثاني (

 18 1 1 10 6 12 1 1 8 2 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اللغة األسبانية محادثة )المستوى األول (

 102 0 5 74 23 30 0 4 19 7 28 0 1 20 7 32 0 0 27 5 12 0 0 8 4 اللغة التركية محادثة )المستوى األول (

 اللغة التركية محادثة )المستوى الثاني(
0 0 0 0 0 3 13 0 0 16 3 14 0 0 17 1 7 0 1 9 7 34 0 1 42 

 لغة اإلشارة )المستوى األول (
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 1 14 2 11 0 1 14 

 اللغة التركية محادثة )المستوى الثالث(
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 12 3 9 0 0 12 

 319 18 13 219 69 121 8 7 86 20 79 6 3 49 21 91 2 3 66 20 28 2 0 18 8 اإلجمالي
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 : مجال العلوم اإلنسانيةبرامج  -ب

 (  23 – 2موزعين على البرامج وفقاً للجدول رقم )  2017/2018 وجميعهم كويتيون خالل عام( متدرباً  18شارك في هذه البرامج ) 

 ( 23 –2جدول ) 

 2017/2018خالل عام مجال العلوم اإلنسانية توزيع المشاركين في برامج 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: مجال العلوم اإلنسانية 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 يح السعادةمفات

 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 فن التحفيز وإدارات الذات

 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 5 0 0 5 0 7 0 0 7 0 اإلجمالي
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 : العلوم اإلدارية والماليةبرامج  –ج 

 موزعين على البرامج وفقاً للجدول  2017/2018عام  خالل% ( 85( كويتيا بنسبة )11متدربا منهم )(  13شارك في هذه البرامج ) 

 ( .24-2رقم ) 

 

 ( 24 – 2جدول ) 

 2017/2018خالل عام العلوم اإلدارية والمالية توزيع المشاركين في برامج 

 2017/2018 -العلوم اإلدارية والمالية أعداد المشاركين في المجموعة برامج: مجال 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 13 0 2 7 4 9 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 إدارة وتسويق المشاريع الصغيرة

 13 0 2 7 4 9 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 اإلجمالي
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 : الصحيةبرامج العلوم  -د

 

 موزعين على البرامج وفقاً للجدول  2017/2018من إجمالي المشاركين عام % ( 91بنسبة ) كويتيا (  135منهم )  متدربا(  148شارك في هذه البرامج ) 

 ( . 25-2)  رقم 

 

 

 ( 25-2جدول ) 

  2017/2018خالل عام العلوم الصحية توزيع المشاركين في برامج 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: مجال العلوم الصحية 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 75 6 0 69 0 48 4 0 44 0 27 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السباحة

 13 0 1 10 2 13 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلسعافات األولية

كنوز النباتات الطبيعية 

 60 6 0 41 13 14 1 0 11 2 0 0 0 0 0 24 4 0 15 5 22 1 0 15 6 واستخداماتها

 148 12 1 120 15 75 5 1 65 4 27 2 0 25 0 24 4 0 15 5 22 1 0 15 6 اإلجمالي
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 : العلوم التربوية والتعليميةالبرامج  -ذ

   

وفقححححاً وزعين علححححى البححححرامج محححح 2017/2018مححححن إجمححححالي المشححححاركين عححححام %( 90بنسححححبة ) ( كويتيححححاً  9( متححححدرباً مححححنهم )  10شححححارك فححححي هححححذه البححححرامج )  

 .(  26-2للجدول رقم )

 

 

 

 ( 26-2جدول ) 

 2017/2018خالل عام  التربوية والتعليمية توزيع المشاركين في البرامج  

 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: مجال العلوم التربوية والتعليمية 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 10 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 5 0 0 2 3 رياضيات للمرحلة االبتدائية

 10 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 5 0 0 2 3 اإلجمالي
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 البرامج في مجال الهوايات : - ر

 موزعين على البرامج   2017/2018%( من إجمالي المشاركين عام 88( كويتياً بنسبة )  337( متدرباً منهم )  381شارك في هذه البرامج ) 

 2017/2018برامج مجال الهوايات خالل عام  توزيع المشاركين في (27-2جدول ) 

 

 2017/2018 -مجال الهوايات  أعداد المشاركين في المجموعة برامج: 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

فن المكياج)المستوى 

 األول(
0 4 0 1 5 0 8 0 0 8 0 14 0 1 15 0 4 0 1 5 0 34 0 3 37 

تصفيف الشعر 

 والعناية بالبشرة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 

الخط العربي 

 )المستوى األول(
7 0 4 0 11 4 6 2 1 13 3 10 4 0 17 7 0 4 0 11 20 24 11 1 56 

 23 4 0 18 1 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 9 1 0 7 1 6 1 0 5 0 الرسم على الزيت

الخياطة والتفصيل 

 )المستوى األول (
0 10 0 1 11 0 0 0 0 0 0 12 0 2 14 0 10 0 1 11 0 32 0 5 37 

 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الطهي وفنونه

صناعة العطور وخلط 

 البخور
0 9 0 1 10 4 15 0 1 20 1 19 0 0 20 0 9 0 1 10 5 54 1 3 63 

 28 5 0 23 0 5 2 0 3 0 5 1 0 4 0 8 0 0 8 0 5 2 0 3 0 الكروشية

 5 0 0 4 1 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 الرسم على الباستيل

مهارة الرسم والخط 

 لالطفال
1 7 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 2 10 1 7 0 2 10 

 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0 تصفيف الشعر

فن الرسم والتصوير 

 )بورتريه(
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 7 0 0 0 0 0 1 4 1 1 7 

 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2كروشيه مستوى 

 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تنسيق الزهور

 15 2 1 9 3 0 0 0 0 0 15 2 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كنوز النباتات

 22 1 0 21 0 0 0 0 0 0 11 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الطبخ الكويتى

فن الرسم علي 

 الرصاص
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 7 

 381 29 15 304 33 112 9 3 93 7 139 8 6 117 8 67 4 2 52 9 63 8 4 42 9 اإلجمالي
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 : وزارة الداخلية )المؤسسات اإلصالحية(ج برام -ز

 

 ( .28-2موزعين على البرامج وفقاً للجدول رقم ) 2017/2018من إجمالي المشاركين عام %( 78بنسبة ) ( كويتياً 202( متدرباً منهم )260في هذه البرامج )
 

 

 ( 28-2جدول ) 

 2017/2018خالل عام  وزارة الداخلية ) المؤسسات اإلصالحية (برامج  توزيع المشاركين في

 

 2017/2018 -برامج: وزارة الداخلية )المؤسسات اإلصالحية( أعداد المشاركين في المجموعة 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

ميكانيكا وكهرباء السيارات 

المؤسسات  -)المستوى األول(

 87 1 21 0 65 11 0 3 0 8 27 1 6 0 20 39 0 11 0 28 10 0 1 0 9 اإلصالحية

التمديدات الكهربائية )المستوى 

 84 0 20 0 64 12 0 2 0 10 27 0 2 0 25 33 0 16 0 17 12 0 0 0 12 المؤسسات اإلصالحية-األول (

الدورة الشاملة للحاسوب 

المؤسسات  -)المستوى األول(

 89 0 16 1 72 11 0 0 0 11 27 0 2 1 24 39 0 14 0 25 12 0 0 0 12 اإلصالحيات

 260 1 57 1 201 34 0 5 0 29 81 1 10 1 69 111 0 41 0 70 34 0 1 0 33 اإلجمالي
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 : وزارة الصحة )الطب النفسي(مجال  -س

 

 ( .29-2موزعين على البرامج وفقاً للجدول رقم ) 2018/2017من إجمالي المشاركين عام %( 72بنسبة ) ( كويتياً 89( متدرباً منهم )124في هذه البرامج )
 

 

  (29-2جدول ) 

 2017/2018خالل عام  وزارة الصحة )الطب النفسي( توزيع المشاركين في 
 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: وزارة الصحة )الطب النفسي( 

 البرامج

 االجمالي الربيعيالفصل  الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

النجارة المنزلية )المستوى األول 

 56 0 23 0 33 9 0 6 0 3 13 0 5 0 8 15 0 1 0 14 19 0 11 0 8 الطب النفسي-(

 11 0 1 0 10 11 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنين-الطب النفسي-اللياقة البدنية

 57 7 4 46 0 13 1 1 11 0 16 1 1 14 0 16 4 1 11 0 12 1 1 10 0 بنات-الطب النفسي-ة البدنيةاللياق

 124 7 28 46 43 33 1 8 11 13 29 1 6 14 8 31 4 2 11 14 31 1 12 10 8 لياإلجما
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 : وزارة الصحة )عالج اإلدمان(مجال  -ش
 

 . (30-2موزعين على البرامج وفقاً للجدول رقم ) 2018/2017من إجمالي المشاركين عام % ( 93بنسبة ) ( كويتياً 103( متدرباً منهم )111في هذه البرامج )
 

 

  ( 30-2جدول ) 

 2018/2017خالل عام وزارة الصحة )عالج اإلدمان( برامج  توزيع المشاركين في

 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: وزارة الصحة )عالج اإلدمان( 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 105 0 8 0 97 16 0 0 0 16 28 0 0 0 28 36 0 2 0 34 25 0 6 0 19 بنين-عالج اإلدمان-اللياقة البدنية

 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنين-عالج اإلدمان-السباحه

 111 0 8 0 103 22 0 0 0 22 28 0 0 0 28 36 0 2 0 34 25 0 6 0 19 اإلجمالي
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 : برامج وزارة الشئون )إدارة رعاية األحداث( -ع
 

 ( .31-2موزعين على البرامج وفقاً للجدول رقم ) 2017/2018% ( من إجمالي المشاركين عام 52( كويتياً بنسبة )59( متدرباً منهم )113في هذه البرامج )
 

 

  ( 31-2جدول ) 

 2017/2018عام  وزارة الشؤون )إدارة رعاية األحداث(برامج  توزيع المشاركين في
 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: وزارة الشئون )إدارة رعاية األحداث( 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 مج غ ك ك مج غ ك ك مج غ ك ك

  إ ذ إ ذ  إ ذ إ ذ  إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

إدارة  -الخط العربي )المستوى األول (

 18 0 9 0 9 9 0 4 0 5 9 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رعاية األحداث

إدارة رعاية  -الطرق علي امعادن

 9 1 5 0 3 9 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األحداث

 21 2 6 9 4 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 4 6 1 0 5 0 إدارة رعاية األحداث-أعمال فنية

 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إدارة رعاية األحداث-دورة فنية

إدارة رعاية -دورة المجسمات الفنية 

 22 1 13 0 8 7 0 5 0 2 10 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5 0 4 0 1 األحداث

إدارة رعاية -دورة التشكيل بالطين 

 3 0 2 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األحداث

 19 0 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 4 10 0 6 0 4 إدارة رعاية األحداث -دورة الخزف 

 15 0 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 6 7 0 1 0 6 إدارة رعاية األحداث-اشغال فنية

 113 5 49 14 45 33 2 16 4 11 25 2 9 5 9 27 0 13 0 14 28 1 11 5 11 اإلجمالي
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 : وزارة الشئون ) الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني ( مجال -غ

 ( .32-2موزعين على البرامج وفقاً للجدول رقم )2018/2017  خالل العام( متدرباً 42في هذه البرامج )
 

  ( 32-2جدول )   

  2017/2018 خالل عام وزارة الشئون )الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني (برامج  توزيع المشاركين في
 

 2017/2018 -أعداد المشاركين في المجموعة برامج: وزارة الشئون)الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني( 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 -تمديدات الكهربائيةدورة ال

 6 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني

الجمعية -دورة صيانة الهواتف

 11 0 11 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكويتية للعمل اإلنساني

الجمعية  -دورة الحاسب اآللي 

 15 0 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلنسانيالكويتية للعمل 

الجمعية  -دورة الخياطة والتفصيل

 10 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكويتية للعمل اإلنساني

 42 10 32 0 0 42 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلجمالي
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 : المهنية والحرفيةالعلوم برامج  –ه

 موزعين على البرامج وفقاً للجدول  2017/2018عام  % ( خالل79( كويتيا بنسبة )192متدربا منهم )(  244شارك في هذه البرامج ) 

 ( .33-2رقم ) 

 2017/2018 خالل عام مجال العلوم المهنية والحرفية برامج توزيع المشاركين في/( 33-2جدول ) 

 

 

 2017/2018 -المشاركين في المجموعة برامج: مجال العلوم المهنية والحرفية أعداد 

 البرامج

 االجمالي الفصل الربيعي الفصل الشتوي الفصل الخريفي الفصل الصيفي

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 غ ك ك
 مج

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

ميكانيكا وكهرباء السيارات )المستوى 

 42 0 18 0 24 5 0 0 0 5 19 0 13 0 6 6 0 1 0 5 12 0 4 0 8 األول(

 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 التمديدات الصحية )المستوى األول(

 45 0 8 0 37 11 0 1 0 10 12 0 5 0 7 12 0 1 0 11 10 0 1 0 9 التمديدات الكهربائية )المستوى األول (

التحكم فى القوى الكهربائية )المستوى 

 10 0 2 0 8 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 4 األول(

 12 0 1 0 11 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 صيانة األجهزة الكهربائية المنزلية

 12 0 1 1 10 0 0 0 0 0 6 0 1 1 4 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 تبريد وتكييف الهواء )المستوى األول(

 12 0 1 0 11 0 0 0 0 0 6 0 1 0 5 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 تبريد وتكييف الهواء )المستوى الثاني(

صيانة وإصالح المحركات البحرية 

 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصغيرة )الجت سكي(

اللحام والتشكيل بالحدادة )المستوى 

 13 0 4 0 9 6 0 1 0 5 7 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األول(

اللحام والتشكيل بالحدادة )المستوى 

 10 0 1 0 9 5 0 0 0 5 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الثاني(

 16 0 4 0 12 0 0 0 0 0 5 0 1 0 4 6 0 2 0 4 5 0 1 0 4 النجارة المنزلية )المستوى األول(

 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 النجارة المنزلية )المستوى الثاني(

 33 1 8 0 24 5 0 0 0 5 5 1 3 0 1 12 0 0 0 12 11 0 5 0 6 الحدادة واللحام)المستوى األول (

 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 الحدادة واللحام)المستوى الثاني(

 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 5 صيانة أجهزة منزلية )المستوى الثاني(

 6 0 1 0 5 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صيانة الهاتف النقال

 244 1 51 1 191 49 0 4 0 45 72 1 28 1 42 68 0 6 0 62 55 0 13 0 42 اإلجمالي
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 ثالثالفصل ال

  اإلنجازات في مجال تطوير وتنمية القوى العاملة بالهيئة : /1

باإلضافة إلى كون الهيئة إحدى الجهات المساهمة في إحداث التطوير اإلداري على مستوى الدولة 

تدريبية في مختلف المجاالت لموظفي الدولة ، فإن الهيئة تسعى إلى من خالل ما تقدمه من برامج 

 تطوير وتنمية القوى العاملة بها من خالل :

 التدريب أثناء الخدمة لموظفي الهيئة . -

 التنمية المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب . -

 اإلضافة لقوة العمل بالهيئة . -

 المجاالت سالفة الذكر .وفيما يلي وصفاً لما تم إنجازه في 

 التدريب أثناء الخدمة لموظفي الهيئة )) الدورات الداخلية والخارجية (( : – 1/1

ماااان أياااار أعضاااااء هيئااااة التاااادريس "موظفااااا ماااان العاااااملين بالهيئااااة " 2426ك "شااااار

علاااااى الن اااااو  2017/2018عاااااا  والتااااادريب " فاااااي دورات تدريبياااااة داخلياااااة وخار ياااااة 

 التالي : 

أثنااااء الخدماااة التاااي يامااا  بتن يمهاااا  وظفااا اً شااااركوا فاااي دورات التااادريب(( م2373)) -

 الهيئة )) التدريب الداخلي (( .

 وظفاً شاركوا في دورات تدريبية خار ية )) التدريب الخار ي (( .م(( 53)) -

 وفيما يلي بيان مجال هذه الدورات وأعداد المشاركين فيها :

 التدريب الداخلي لموظفي الهيئة :   / أ

ابااااان الهيااااا م (( موظفاااااا بالهيئاااااة فاااااي دورات تدريبياااااة ن مهاااااا مركااااا  2373شاااااارك ))

( توزيااااا  1-4لتااااادريب أثنااااااء الخدماااااة فاااااي المجااااااالت المختلفاااااة ، ويوضااااا  الجااااادول ريااااام )ل

 . 2017/2018عا   الدورات على المجاالت التدريبية المشاركين في هذه
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 (1-3جدول )

برامج  على (غير أعضاء هيئة التدريس والتدريبمن  )عداد المشاركين من موظفي الهيئة التوزيع النسبي أل

 2017/2018التدريب أثناء الخدمة )) التدريب الداخلي (( خالل عام 

 

 أنواع البرامج م
 المتدربون مدة التدريب عدد الدورات المنفذة

 % العدد % باليوم % المجموع زيادة بالخطة

 48 1163 42 268 45 60 25 35 المجال اإلداري والماليبرامج في  1

 5 111 5 33 5 7 4 3 برامج في المجال الفني التخصصي 2

 22 513 27 174 23 30 23 7 برامج في مجال التدريب 3

 8 196 9 58 10 13 7 6 برامج في مجال الحاسب االلي 4

 3 62 2 13 2 3 1 2 برامج في مجال العالقات العامة واالعالم 5

 13 311 14 89 14 18 9 9 برامج في مجال الوظائف الوسطى واالشرافية 6

 - - - - - - - - برامج في مجال القانون * 7

 1 17 1 4 1 1 - 1 برامج في مجال اللغة اإلنجليزية 8

 100 2373 100 639 100 132 69 63 إجمالي

 

 *ال يوجد مشاركين ولم تنفذ من الخطة .

 

 

 

 

 التدريب الخارجي لموظفي الهيئة :ب / 

وهاااي تلااار الااادورات التاااي تن مهاااا  هاااات أخااارى أيااار الهيئاااة ساااواء داخااال أو خاااار  ال ويااا  

ريااام   علاااى الن اااو المباااين بالجااادول ن ماااوظفي الهيئاااة فاااي هاااذه الااادورات ،  مااا (53)وياااد شاااارك 

التدريبياااااة توزيااااا  المشااااااركين فاااااي الااااادورات (  3-3يباااااين الجااااادول ريااااام ) كماااااا ،  ( 3-2) 

الخار ياااة مااان العااااملين فاااي الهيئاااة مااان أيااار أعضااااء الهيئاااة التدريساااية والتدريبياااة علاااى مراكااا  

 . 2017/2018العمل خالل عا  
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 (  2-3جدول ) 

            توزيع المشاركين من موظفي الهيئة في برامج التدريب الخارجي وفقاً السم الدورة ومكان انعقادها 

  2017/2018م  للعا

 مكان االنعقاد الجهة المنظمة اسم الدورة م
 عدد المشاركين

التكلفة 

 المالية

 للفرد

 )د.ك(

التكلفة 

 االجمالية

 )د.ك(

   اناث ذكور

 2235 2235 - 1 دبي –االمارات  يوروتك اجراءات التظلم من االوامر  و القرارات 1

 5156 2578 2 - اسطنبول –تركيا  التطوير العالمي للتدريب المهارات االدارية و االشرافية 2

3 KMW World KMWorld 
الواليات المتحدة 

 -االمريكية واشنطن
- 3 3105 9315 

4 
التميز و تحقيق الكفاءة المهنية في 

 االستشارات القانونية
 2110 2110 1 - البحرين دايركشن

5 ATD 

ATD international 

Conference & 

Exposition 

والية  -أمريكا 

 جورجيا
9 - 3118 28062 

 انواع الدعاوى االدارية و شروط قبولها 6
معهد الكويت للدراسات 

 القضائية
 60 60 - 1 الكويت

7 
منتدى تشييد الخاص بثقافة التشييد و 

 البناء

منتدى تشييد الخاص بثقافة 

 التشييد و البناء
 400 200 2 - الكويت

 800 800 1 - الكويت لالستشارات و التدريب ديكم المنهج المتكامل لألعداد  المدربين 8

9 the voice of leadership AMA 
 -الواليات المتحدة 

 سياتل
2 - 2904 5808 

 3120 1560 1 1 عمان -االردن  مؤسسة التدريب المهني التعليم و التدريب التقني و المهني 10

11 
االتجاهات الحديثة في اعمال السكرتارية 

 التنفيذية
 2191 2191 1 - دبي –االمارات  المالكي مجموعة

 256 256 1 - الكويت المعهد العربي للتخطيط سياسات التنمية البشرية و سوق العمل 12

 معرض دبي لإلنجازات الحكومية 13
برنامج دبي لألداء الحكومي 

 المتميز
 2270 1135 - 2 دبي –االمارات 

14 
Motivational leadership 

And Building successful team 
LCT 3434 3434 1 - المملكة المتحدة 

15 supervisory skills development EIC 2463 2463 1 - المملكة المتحدة 

16 
القبول و التسجيل بين العولمة و 

 المنهجيات الوطنية

المنظمة العربية للمسؤولين عن 

 القبول
 1560 1560 1 - القاهرة –مصر 

   - 1 الكويت شركة سيمز التحكمبرمجة اجهزة  17

18 
IPhone Application 

Development 
 150 150 1 - الكويت معهد انفوسنتر للتدريب

19 
Mastering Microsoft Project 

2013 
 50 50 - 1 الكويت معهد انفوسنتر للتدريب

20 
Project Management 

Professional (PMP) 
 80 80 - 1 الكويت معهد انفوسنتر للتدريب
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21 
 مؤتمر

 الخدمات اإللكترونية الحكومية

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 

 المعلومات
 1250 250 5 - الكويت

22 
Oracle Application 

Development Framework 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا 

 المعلومات
 240 240 - 1 الكويت

 400 200 2 - الكويت معهد ومضات للتدريب االهلي مصفوفة النجاح الوظيفي 23

 2769 2769 - 1 فينا -النمسا  االندلس أكاديمي األمن الحديث السالمة و مكافحة الحريق 24

25 specification in contracting 2492 2492 - 1 المملكة المتحدة معهد دايركشن 

26 Management of solar energy Extreme dream 
 -الواليات المتحدة 

 كاليفورنيا
1 - 2894 2894 

 2259 2259 - 1 اسطنبول -تركيا  المركز التركي الدولي تطبيقات ادارة المشاريع 27

28 IFRS Technical Update IFRS update Training 1858 1858 1 - المملكة المتحدة 

29 
Business Relationship 

Management 
Learning Tree 

الواليات المتحدة 

 -االمريكية واشنطن
1 - 3062 3062 

30 
Preparing and developing the 

structure of work 
IBC  2391 2391 1 - اسطنبول -تركيا 

31 
قواعد و أحكام نفاد و سريان القرارات 

 االدارية و سحبها

معهد الكويت للدراسات 

 القضائية و القانونية
 60 60 1 - الكويت

 500 250 2 - الكويت دايمنشنأرت  مؤتمر الخدمات االلكترونية الحكومية 32

 89695 48714 28 25 - - االجمالي
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(3-3جدول )   

توزيع المشاركين في الدورات التدريبية الخارجية من العاملين في الهيئة من غير أعضاء الهيئة التدريسية 

7201/8201والتدريبية على مراكز العمل خالل عام   

 

 مكان العمل
 المشاركينأعداد 

 مجموع إناث ذكور

 53 28 25 الديوان العام

 - - - التربية األساسيةكلية 

 - - - الدراسات التجاريةكلية 

 - - - العلوم الصحية

 - - - الدراسات التكنولوجية

 - - - التمريضكلية 

 53 28 25 إجمالي الكليات والديوان

 - - - و المالحة  المعهد العالي لإلتصاالت

 - - - المعهد العالي للطاقة

 - - - التدريب الصناعي "الشويخ "معهد 

 

 التدريب الصناعي "صباح السالم "معهد 
- - - 

 - - - معهد التمريض

 - - - معهد التدريب المهني

 - - - المعهد اإلنشائي

 - - - المعهد العالي للخدمات االدارية

 - - - إجمالي المعاهد

 53 28 25 اإلجمالي العام
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 التنمية المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب :  1/2

 

 تسعى الهيئة إلى رف  مستوى ال فاءة المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب من خالل : 

 الدورات التدريبية الخار ية -أ

 البع ات الدراسية والمهمات العلمية -ب

 تقويم أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية -ت

 30/6/2018يوة العمل بالهيئة في  -ث

 

 

 الدورات التدريبية الخارجية :  -أ

 

وهاااي تلااار الااادورات التاااي تن مهاااا  هاااات أيااار الهيئاااة ساااواء داخااال أو خاااار  ال ويااا  وياااد 

" مااان أعضااااء هيئتاااي التااادريس والتااادريب بالهيئاااة فاااي هاااذه الااادورات ، ويوضااا  83شاااارك "

 ( 2017/2018انعقادها خالل عا  )( بيان هذه الدورات وأماكن 4-3الجدول ريم )

 ( 4-3جدول ) 

التي تنظمها جهات غير الهيئة سواء داخل ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب الدورات التدريبية الخارجية 

  2017/2018  لعام أو خارج الكويت

 مكان االنعقاد القطاع اسم الدورة

 التكلفة المالية عدد المشاركين

 للفرد)د.ك(

التكلفة 

 االجمالية
 اناث ذكور

international Human rights 

Geneva 

Institute for 

woman 

rights 

 2014 2014 1 - جنيف -سويسرا

ATD 

ATD 

international 

Conference 

& 

Exposition 

والية  -أمريكا 

 جورجيا
10 - 3118 31180 

Auditing control Irregularities 
المركز الدولي 

 اإلنسانيللبناء 

 -ماليزيا

 كوااللمبور
- 1 2513 2513 

Modern Application investigation 

sessions 

المركز التركي 

 الدولي
 2337 2337 1 - اسطنبول -تركيا

Android APP development Bermotech 1794 1794 1 - المملكة المتحدة 

CompTIA Sercurity+Certification new horizons  3469 3469 1 - فلوريدا  -أمريكا 

 رأس المال فرص و تحديات

مركز الدراسات 

االحترافية 

 للتدريب االهلي

 1910 1910 - 1 إسطنبول -تركيا
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Cardiff and vale 
Cardiff and 

vale 
 3560 1780 - 2 المملكة المتحدة

االدارة المتقدمة و االتجاهات الحديثة لشئون 

 الموظفين

المركز االلماني 

 الخليجي
 2296 2296 1 - دبي –االمارات 

االدارة المتقدمة و االتجاهات الحديثة لشئون 

 الموظفين

المركز االلماني 

 الخليجي
 2010 2010 1 - إسطنبول -تركيا

Administrative Leadership KNCT 2096 2096 - 1 المملكة المتحدة 

 التخطيط االستراتيجي للتنمية المستدامة
 ديوان الخدمة

 المدنية
 90 90 1 - الكويت

 القيادة التحويلية لتحقيق أداء عالي الجودة
ديوان الخدمة 

 المدنية
 90 90 1 - الكويت

 االتجاهات الحديثة في الرياضيات
برفكت للتدريب و 

 التنمية
 2102 2102 - 1 القاهرة –مصر 

Load and energy Management 
المركز التركي 

 الدولي
 2319 2319 - 1 إسطنبول -تركيا

principles application 
مركز مابكوتك 

 للتدريب
 2301 2301 - 1 دبي –االمارات 

 تخطيط الصيانة و التحكم بتطبيقاتها بالحاسب االلي
المركز التركي 

 الدولي
 2190 2190 - 1 إسطنبول -تركيا

Micro plastic pollution in coastal area 
معهد الكويت 

 لألبحاث العلمية
 600 300 1 1 الكويت

 450 450 - 1 الكويت معهد نيوهورايزن Cبرمجه بلغة 

AutoCAD 200 200 - 1 الكويت معهد نيوهورايزن 

مؤتمر الشرق االوسط الخامس للحوسبة السحابية و 

 البيانات الهائلة
 750 250 2 1 الكويت بروميديا العالمية

في ملتقى الكويت للحكومة و المخاطر و االمتثال 

 نظم المعلومات

الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 250 250 1 - الكويت

 مؤتمر الكويت لثقافة السالمة

شركة سباشيال 

للمؤتمرات و 

 المعارض

 250 250 - 1 الكويت

 2018ورشة عمل منتدى االقتصاد المعرفي 

 ) الحكومة المعرفية(

مركز الشيخ جابر 

 االحمد الثقافي
 400 400 - 1 الكويت

project management skills for success learning tree 2619 2619 - 1 المملكة المتحدة 

AutoCAD 
Academy 

Class 
 2293 2293 - 1 المملكة المتحدة
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 2155 2155 - 1 دبي –االمارات  يوروماتك مهارات و ممارسات التفكير االستراتيجي

 مدقق الطاقة المعتمد
معهد الكويت 

 لألبحاث العلمية
 800 400 - 2 الكويت

 PEدورة المهندس المحترف 

مقر جمعية 

المهندسين 

 الكويتية

 5500 500 - 11 الكويت

 4212 2106 - 2 القاهرة –مصر  يوروتك مهارات التخطيط و الرقابة المالية و تقييم االداء

زيارة ميدانية لمسئولي التعليم الفني و التدريب 

 المهني
 

الجمهورية 

 الفنلندية
2 - 2260 4520 

 500 250 2 - الكويت فندق الجميرا الخدمات االلكترونية الحكومية

 االبداع الوظيفي و سرعة اإلنجاز
ديوان الخدمة 

 المدنية
 160 160 1 - الكويت

Concentrated solar and photovoltaic CINPAA 2341 2341 - 1 المملكة المتحدة 

 2166 2166 - 1 القاهرة –مصر  Future Gate الميكانيكية و اللحام و السالمة المهنيةالهندسة 

بناء منظومة أدارة المعرفة و االستراتيجيات 

 التدريبية

 الداعمة لها بمنظمات االعمال

الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 1200 400 1 2 الكويت

 التجربة اليابانية في االدارة ) كايزن(
ديوان الخدمة 

 المدنية
 160 160 1 - الكويت

 40دفعة  –إعداد مدرب 

معهد ديكم 

لالستشارات و 

 التدريب

 1600 800 - 2 الكويت

 الماجستير المصغر في إدارة االعمال

معهد سياتل 

الدولي للتدريب 

 االهلي

 650 650 1 - الكويت

 االدارة االلكترونية
مركز خبرات 

 التميز
 2233 2233 - 1 دبي –االمارات 

 1785 1785 - 1 القاهرة –مصر  KNCT العملية التدريبية للقادة االداريين

Network security certified ethical 

hacker 

London 

Center 
 2391 2391 1 - المملكة المتحدة

 1710 1710 - 1 القاهرة –مصر  افق افضل الممارسات الذكية في التدريب

Strategies for Security of Electronic 

document 
KNCT 2358 2358 1 - المملكة المتحدة 

 مهارات التخطيط االستراتيجي
مركز تنمية 

 الموارد البشرية
 2080 2080 - 1 دبي –االمارات 

HR summit & Expo KNECT  1836 1836 1 - دبي –االمارات 
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After Effects 
Security geo 

trust 
 239 119.5 1 1 الكويت

Designing and making infographics 
الجامعة االمريكية 

 الكويت -
 169 169 1 - الكويت

Employee performance excellence 

course 

British 

Academy 
 2357 2357 1 - المملكة المتحدة

Analysis design and establishment of 

information 
KNCT 2352 2352 1 - المملكة المتحدة 

الذات الوظيفية االيجابية و اخالقيات الممارسة 

 المهنية

نوبل الدولية 

 للتدريب االهلي
 1000 500 2 - الكويت

 119,692 77,214.5 28 25 اإلجمالي

 

 ب/ البعثات الدراسية والمهمات العلمية :

 

حرصااااً مااان الهيئاااة علاااي التطاااوير العلماااي والناااوعي ألعضااااء هيئاااة التااادريس والتااادريب ب لياااات 

والمعاهااااد فااااإن الهيئااااة تااااولي أهميااااة كبياااارة لباااارامج البع ااااات واال ااااازات الدراسااااية والمهمااااات 

بيااااان بااااالمبعوثين الجاااادد والمسااااتمرين ماااان بع ااااات  (7-3رياااام )  الجاااادول     اااا العلميااااة ويوض

 .سابقة موزعين على ال ليات والمعاهد 
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 ( 7-3جدول ) 

 2017/2018خالل عام أعداد المبعوثين من الكليات 

 

 

 

 

 (7-3تابع جدول )

 7201/8201أعداد المبعوثين من المعاهد 

 

 

 

 

 

 مجال البعثة
كلية التربية 

 األساسية

كلية الدراسات 

 التكنولوجية

كلية الدراسات 

 التجارية
 كلية التمريض

كلية العلوم 

 الصحية

 ماجستير
 ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 1 ----- 17 6 ----- المستمرين

 دكتوراه
 3 2 9 3 1 المرشحين

 7 5 50 23 4 المستمرين

ماجستير و 

 دكتوراه

 ----- ----- ----- ----- 8 المرشحين

 ----- 1 ----- ----- 60 المستمرين

 11 8 76 32 73 اإلجمالي

 مجال البعثة

المعهد 

العالي 

لالتصاالت 

 والمالحة

المعهد 

العالي 

 للطاقة

معهد 

التدريب 

الصناعي 

 )الشويخ(

معهد 

التدريب 

 الصناعي

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض

معهد 

التدريب 

 المهني

معهد 

التدريب 

 اإلنشائي

المعهد 

العالي 

للخدمات 

 اإلدارية

 ماجستير
 1 2 3 ----- 3 3 1 ----- المرشحين

 ----- 1 3 1 ----- 1 2 1 المستمرين

 1 3 6 1 3 4 3 1 اإلجمالي
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 (7-3تابع جدول )

 7201/8201 اإلجازات الدراسية وبعثات الكادر العام

 الكليات :

 

 : والديوان العام المعاهد

 مجال البعثة
كلية التربية 

 األساسية

كلية 

الدراسات 

 التكنولوجية

كلية 

الدراسات 

 التجارية

كلية 

 التمريض

كلية العلوم 

 الصحية

اإلجازات 

 الدراسية

 الدبلوم
 ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 ----- ----- ----- ----- ----- المستمرين

 البكالوريوس
 ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 4 1 1 3 8 المستمرين

بعثات 

 الكادر العام

 الماجستير
 ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 ----- ----- ----- ----- ----- المستمرين

 الدكتوراه
 ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 3 ----- 1 ----- 1 المستمرين

 7 1 2 3 9 اإلجمالي

 مجال البعثة

المعهد 

العالي 

لالتصاالت 

 والمالحة

معهد ال

العالي 

طاقةلل  

معهد 

التدريب 

الصناعي 

 )الشويخ(

معهد 

التدريب 

 الصناعي

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض

معهد 

السياحة 

 والتجميل

 واالزياء

معهد 

التدريب 

 اإلنشائي

المعهد 

العالي 

للخدمات 

 اإلدارية

الديوان 

 العام

اإلجازات 

 الدراسية

 الدبلوم
 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المستمرين

 البكالوريوس
 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 25 2 4 1 ----- 3 2 1 1 المستمرين

بعثات 

الكادر 

 العام

 الماجستير

 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 6 ----- ----- ----- ----- 1 1 ----- ----- المستمرين

 الدكتوراه
 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المستمرين

 37 2 4 1 ----- 4 3 1 1 اإلجمالي
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 (7-3تابع جدول )

 2017/2018 التفرغ العلمي

 

 

 

 (7-3تابع جدول )

 2017/2018 البعثات الطالبية

 

 

 

 

 

 

 

 مجال البعثة

كلية 

التربية 

 األساسية

كلية 

الدراسات 

 التكنولوجية

كلية 

الدراسات 

 التجارية

كلية 

 التمريض

كلية 

العلوم 

 الصحية

المعهد 

العالي 

لالتصاالت 

 والمالحة

 معهدال

 العالي 

 طاقةلل

معهد 

التدريب 

الصناعي 

 )الشويخ(

معهد 

التدريب 

 الصناعي

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض

معهد 

التدريب 

 المهني

معهد 

التدريب 

 اإلنشائي

معهد ال

العالي 

للخدمات 

 اإلدارية

 بكالوريوس

 ---- 6 ---- ---- ---- ---- 14 19 13 ---- 10 58 ---- المرشحين

 ---- 14 ---- ---- ---- ---- 17 22 25 ---- 15 182 ---- المستمرين

 ماجستير

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- المرشحين

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 16 ---- المستمرين

 ---- 20 ---- ---- ---- ---- 31 41 38 ---- 25 240 ---- اإلجمالي

مجال 

 البعثة

كلية 

التربية 

 األساسية

كلية 

الدراسات 

 التكنولوجية

كلية 

الدراسات 

 التجارية

كلية 

 التمريض

كلية 

العلوم 

 الصحية

المعهد 

العالي 

لالتصاالت 

 والمالحة

معهد ال

العالي 

 طاقةلل

معهد 

التدريب 

الصناعي 

 )الشويخ(

معهد 

التدريب 

 الصناعي

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض

معهد 

التدريب 

 المهني

معهد 

التدريب 

 اإلنشائي

المعهد 

العالي 

للخدمات 

 اإلدارية

معهد 

السياحة 

والتجميل 

 واألزياء

 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 5 3 2 ----- 2 2 5 ----- 7 7 ----- 21 13 27 المبعوثين

 5 3 2 ----- 2 2 5 ----- 7 7 ----- 21 13 27 اإلجمالي
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 (7-3تابع جدول )

 2017/2018 المهام العلمية

 

 

 

 تقويم األداء ألعضاء الهيئة التدريسية : /ج

ن ااااراً ألهميااااة ال مااااول علااااى معلومااااات منت مااااة تساااااعد عضااااو هيئااااة التاااادريس علااااى 

تطااوير أدا ااه وعلااى تنميتااه مهنياااً ، فقااد تاام إسااتطالج رأي الطالااب فااي  مياا  كليااات الهيئااة ماان 

أ ااال الوياااوم علاااى مساااتوى األداء التدريساااي ألعضااااء الهيئاااة التدريساااية ومعرفاااة رأيهااام فاااي 

األول مااااان عاااااا   الدراساااااي وفاااااى خاااااالل الفماااااللماااااي المقاااااررات الدراساااااية وم تواهاااااا الع

عضاااااو هيئاااااة تااااادريس ( 1408)  ، يامااااا  الهيئاااااة بتقيااااايم األداء التدريساااااي لعااااادد 2017/2018

لعااادد  يال ااااني تااام تقيااايم األداء التدريسااا الدراساااي وفاااي خاااالل الفمااال ، بإساااتخدا  الن اااا  ا لاااي

تاااام تقياااايم األداء  الماااايفي  الدراسااااي وفااااي خااااالل الفماااال، عضااااواي بهيئااااة تاااادريس ( 1431)

ي للجااادول عضاااواي بهيئاااة تااادريس  72التااادريس لعااادد  ( ، كماااا يباااين الشااا ل 8-3ريااام )وذلااار وفقاااا

( عااادد المشااااركين مااان أعضااااء هيئاااة التااادريس فاااي اساااتطالج الااارأي الطالباااي فاااي 1-3ريااام )

 : (  2017/2018الفملين األول و ال اني من العا  الدراسي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجال 

 البعثة

كلية 

التربية 

 األساسية

كلية 

الدراسات 

 التكنولوجية

كلية 

الدراسات 

 التجارية

كلية 

 التمريض

كلية 

العلوم 

 الصحية

المعهد 

العالي 

لالتصاالت 

 والمالحة

معهد ال

العالي 

 طاقةلل

معهد 

التدريب 

الصناعي 

 )الشويخ(

معهد 

التدريب 

 الصناعي

)صباح 

م(السال  

معهد 

 التمريض

معهد 

التدريب 

 المهني

معهد 

التدريب 

 اإلنشائي

المعهد 

العالي 

للخدمات 

 اإلدارية

مهمة 

 علمية
21 20 18 ----- 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 ----- ----- 
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 (8-3جدول )

 المشاركين من أعضاء هيئة التدريس في إستطالع الرأي الطالبيعدد 

 2017/2018خالل عام 

 الفصل الدراسي الصيفي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الكلية

 31 626 620 التربية األساسيةكلية 

 6 313 327 الدراسات التجاريةكلية 

 27 358 345 الدراسات التكنولوجيةكلية 

 6 92 83 العلوم الصحيةكلية 

 2 42 33 التمريضكلية 

 72 1431 1408 المجموع

 

 عضاء هيئة التدريس في استطالع الرأي الطالبيأالمشاركون من 

 ( 1-3شكل ) 
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اسيةكلية التربية األس كلية الدراسات 
التجارية

كلية الدراسات 
التكنولوجية

ةكلية العلوم الصحي كلية التمريض

عدد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس في استطالع الرأي
الطالبي

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الصيفي
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ألعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية البيانات االجمالية باألنشطة المتعلقة برفع مستوى األداء 

 2017/2018 خالل عام

 البيان
 التكلفة المالية بالدينار عدد المشاركين

 التكلفة االجمالية التكلفة للفرد مجموع إناث ذكور

 * 26,230 43 967 579 388 الدورات التدريبية

 - - - - - المؤتمرات

 - - - - - الدورات

 - - - - - لميةالزيارات الع

 - - - - - الحلقات الدراسية

 26,230 43 967 579 388 االجمالي

 من المتدربين في الدورات فقط أما الباقي يعتبر تكلفة تطوع  610*تم إحتساب عدد 

 2018/  2017الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب خالل العام 

 

 الجهة المنظمة مكان االنعقاد الدورة الرقم

 التكلفة المالية عدد المشاركين

 إناث ذكور
التكلفة 

 للفرد

التكلفة 

 اإلجمالية

1 
ابداعات االيباد في تدريب 

 ثالثي األبعاد
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
- 41 43 1,763 

 مركز ابن الهيثم إدارة الوقت 2
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
4 12 43 688 

3 
 اعداد مدرب 

 ( 1)المجموعة 
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
2 13 43 645 

 مركز ابن الهيثم اوتوكاد مستوى أول 4
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
6 5 43 473 

 مركز ابن الهيثم إدارة التدريب 5
مركز القياس والتقويم 

 المهنيةوالتنمية 
3 11 43 602 

 مركز ابن الهيثم إعداد المذكرة التدريبية 6
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
5 12 43 731 

7 
 اعداد مدرب 

 ( 2)المجموعة 
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
1 13 43 602 

8 
 اعداد مدرب

 )المجموعة أ (
 مركز ابن الهيثم

القياس والتقويم  مركز

 والتنمية المهنية
4 16 43 860 

9 
 اعداد مدرب

 )المجموعة ب (
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
10 11 43 903 

10 
 اعداد مدرب

 )المجموعة ج (
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
1 19 43 860 

 مركز ابن الهيثم االحترافيالتدريب  11
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
5 10 43 645 
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 الجهة المنظمة مكان االنعقاد الدورة الرقم

 التكلفة المالية عدد المشاركين

 إناث ذكور
التكلفة 

 للفرد

التكلفة 

 اإلجمالية

 مركز ابن الهيثم التدريب الفعال 12
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
5 3 43 344 

 مركز ابن الهيثم التفكير االبداعي 13
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
9 5 43 602 

14 
الخطوات االجرائية والفنية 

 إلعداد الدراسة الميدانية
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
9 1 43 430 

15 
الصحة والسالمة المهنية 

 استثمار باإلنتاجية
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
1 2 43 129 

16 

الطرق االحصائية التطبيقية 

والتحليل االحصائي باستخدام 

 SPSSالحزمة االحصائية 

 مركز ابن الهيثم
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
12 3 43 645 

 مركز ابن الهيثم الفصل الذكي 17
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
10 6 43 688 

 المدرب التربوي الفعال 18
التربية كلية 

 االساسية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
- 47 43 2,021 

 مركز ابن الهيثم المدرب الناجح 19
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
6 10 43 688 

 Moodleبرنامج  20
كلية الدراسات 

 التكنولوجية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
17 - 43 731 

 وتطوير كفاءة المدربين تدريب 21
كلية الدراسات 

 التكنولوجية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
4 10 43 602 

22 
 

 تشطيب و دهان السفن القديمة
 -المعهد الصناعي 

 الشويخ

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
15 - 43 645 

 CNC-تشغيل ماكينة التفريز  23
 -المعهد الصناعي 

 الشويخ

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
5 - 43 215 

24 
-تشغيل ماكينة الخراطة 

CNC 

 -المعهد الصناعي 

 الشويخ

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
5 - 43 215 

 تصنيع الجبائر 25
 –المعهد الصناعي 

 الشويخ

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
15 - 43 645 

26 
 –خراطة وتنعيم المحرك 

 2مستوى 

 –المعهد الصناعي 

 صباح السالم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
15 - 43 645 

 مركز ابن الهيثم طرق البحث العلمي 27
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
9 1 43 430 

 طريق المعلم لالبتكار 28
كلية التربية 

 االساسية

والتقويم مركز القياس 

 والتنمية المهنية
- 46 43 1,978 

 عمليات الخراطة المتقدمة 29
 –المعهد الصناعي 

 الشويخ 

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
13 - 43 559 

 مركز ابن الهيثم WIDSكتابة المناهج  30
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
9 4 43 559 

 مركز ابن الهيثم كيف تنمي نفسك مهنيا 31
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
6 6 43 516 

32 
مراحل تطور ناقل الحركة 

 االوتوماتيكي

 –المعهد الصناعي 

 صباح السالم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
17 - 43 731 

 516 43 3 9مركز القياس والتقويم  مركز ابن الهيثم مهارات العرض والتقديم 33
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 الجهة المنظمة مكان االنعقاد الدورة الرقم

 التكلفة المالية عدد المشاركين

 إناث ذكور
التكلفة 

 للفرد

التكلفة 

 اإلجمالية

 المهنيةوالتنمية 

 مركز ابن الهيثم التدريب الفعال 34
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
5 3 43 344 

35 
التطبيقات السحابية 

 واستخداماتها في التدريب

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
6 13 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

36 
الهندسي باستخدام الرسم 

 المستوى االول –الحاسوب 

معهد صناعي 

 شويخ

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
14 - 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

37 
 AutoCadالرسم باستخدام 

 مستوى ثانى
 مركز ابن الهيثم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
13 - 43 559 

38 
تصميم التدريب التفاعلي 

 باستخدام المختبر اللغوي

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
3 16 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

39 
 

 تصميم وتنفيذ دورة تدريبية

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
11 10 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

40 
تطبيقات االيباد في التدريب 

 االبداعي

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
9 10 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

 ادوات التدريب االلكترونية 41
معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
2 18 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

42 

استراتيجيات الجودة في 

 التدريب وتأهيل المتدربين 

The 

(S.P.O.R.T)Trainer 

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
4 10 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

 مركز ابن الهيثم اإلستراتيجية االمريكية للجودة 43
مركز القياس والتقويم 

 المهنيةوالتنمية 
5 13 43 774 

 مركز ابن الهيثم االبداع فى حل مشاكل التدريب 44
مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
11 18 43 1,247 

45 
 االتصال الفعال في التدريب

 

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
7 19 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

46 

البرمجة اللغوية العصبية 

واستخداماتها في تطوير 

 العملية التدريبية

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
14 12 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

 التدريب التحفيزي 47
معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
9 9 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

 تطبيقات قوقل في التدريب 48
معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
9 16 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

 تقدير االحتياجات التدريبيه 49
معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
5 4 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

50 
توظيف األلعاب في العملية 

 التدريبية

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
7 13 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

 رحله الى التغيير 51
كليه التربيه 

 االساسية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
- 37 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

52 
فن إلقاء القصة المؤثرة 

 وأهميتها في التدريب

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
6 11 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

53 
محركات بحرية ثنائية األشواط 

 نظام حقن مباشر –

معهد صناعي 

 صباح السالم

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
12 - 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 
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 الجهة المنظمة مكان االنعقاد الدورة الرقم

 التكلفة المالية عدد المشاركين

 إناث ذكور
التكلفة 

 للفرد

التكلفة 

 اإلجمالية

54 

 

مهارات اإلقناع والتحفيز في 

 التدريب

 

معهد السكرتارية 

 واإلدارة المكتبية

مركز القياس والتقويم 

 والتنمية المهنية
4 18 

تكلفه الفرد 

 تطوع
- 

 26,230 43 579 388 دورة تدريبية 54عدد  اإلجمالي

 

 القياس والتقويم والتنمية البشرية : على مستوىنجازات اإل

 تطوير استبانة استطالج الرأي الطالبي لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس . -1

تشاا يل لجنااة تت ااون ماان مجموعااة ماان أعضاااء هيئااة التاادريس المتخممااين لتمااميم اسااتبانة  -2

د أساوة بععضااء هيئاة استطالج الرأي الطالبي لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريب في ال ليات والمعاها

 . 2018/2019من العا  التدريبي  التدريس في ال ليات بدءاً 

 تقديم تمور مت امل لتفعيل دور يسم القياس والتقويم بالمرك  . -3

لمرك  والتي تم  الموافقة عليهاا مان اللجناة التنفيذياة ، وبانت اار لاالنتهاء من الال  ة التن يمية  -4

 . اعتمادها من مجلس اإلدارة

إيرار برنامج تدريبي لتعهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد من يبال اللجناة التنفيذياة وتشا يل لجناة  -5

 . 2018/2019  الدراسي عاال في م تواه، على أن يتم البدء به إلعداد

التواصل م  ديوان الخدمة المدنية  لرفا  المخمماات المالياة للم اضارين بالادورات التدريبياة  -6

ليها لتتماشى م  ماا هاو مقاد  بساوت التادريب وأساوة بماا يقدماه مركا  ابان الهيا م مان والمشرفين ع

 مخممات مالية .

استقبال العديد من الجهات مان داخال وخاار  الهيئاة لتع يا  دور المركا  مان خاالل ماد  ساور  -7

 الت امل والتعاون.

زيادة الدورات التدريبية من خالل التعاون ما   هاات عديادة خاار  وداخال بالهيئاة ) الارواب  ،  -8

مرك  ابن الهي م ، الجودة واالعتماد األكاديمي ، ال لياات والمعاهاد ، فرياط خطاة التنمياة ، المل قياة 

 ال قافية األمري ية ، مؤسسة ال وي  للتقد  العلمي ( . 
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 . ISO:9001:2015التقويم والتنمية المهنية على شهادة األي و حمول مرك  القياس و -9

 ت ديث صف ة المرك  على موي  الهيئة اإلل تروني الرسمي ، و إضافة خدمات  ديدة . -10

إعداد هي ل تن يمي  ديد للمرك  ، ب يث يتماشى م  أهمية ودور المرك  فاي تطاوير  واناب  -11

من يبل الجهات المعنية ، و وض  اختماصاات كال مان اإلدارة و العملية التعليمية وبانت ار إيراره 

 المرايبة و  مي  األيسا  التابعة للمرك  .

 العمل م  مرك  ال اسب ا لي على إصدار شهادات إل ترونية لدورات التنمية المهنية . -12

 

 

 

 

 

 ( :30/6/8201قوة العمل بالهيئة في ) - 1/3

( كاااادر عاااا  بنسااابة 2116( موظفاااا مااانهم )4658) 30/6/2018بلغااا  ياااوة العمااال بالهيئاااة فاااي 

%( ، وتشااااا ل ياااااوة العمااااال ال ويتياااااة نسااااابة  55( كاااااادر خاااااا  بنسااااابة )2542)%( و 45) 

 .كويتياً ( موظفا  4285)  %( من إ مالي يوة العمل بالهيئ ة حيث بلغ   ه ذا الع ا 92)

 

 ويوضح الجدول التالي بيان عام بقوة العمل بالهيئة

 المجموع الكادر الخاص الكادر العام الجنسية

 4285 2319 1966 كويتي

 373 223 150 غير كويتي

 4658 2542 2116 المجموع
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بععداد يوة العمل موزعة حسب الجنسية وال ادر العا  تفميلي ( بيان 9-3ويوض  الجدول ريم )

الخا  ومرك  العمل .وال ادر   

 

(9-3جدول )  

30/6/8201في ومركز العمل  والكادر العام والكادر الخاصوالنوع موزعة حسب الجنسية  بالهيئة قوة العمل  

 اإلجمالي

 الكلية / المعهد

 كويتي غير كويتي

 كادر عام كادر خاص كادر عام كادر خاص مراكز العمل

 ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع

 كلية التربية االساسية 23 109 132 390 350 740 4 0 4 48 15 63 939

 كلية الدراسات التكنولوجية 16 64 80 238 95 333 7 0 7 41 3 44 464

 كلية الدراسات التجارية 17 89 106 201 172 373 7 1 8 3 0 3 490

 كلية العلوم الصحية 12 60 72 29 55 84 0 0 0 2 1 3 159

 كلية التمريض 1 33 34 11 24 35 1 0 1 1 13 14 84

 الكلياتإجمالي  69 355 424 869 696 1565 19 1 20 95 32 127 2136

 معهد االتصاالت والمالحة 10 60 70 84 65 149 6 0 6 9 0 9 234

173 10 0 10 2 0 2 118 0 118 43 22 21 
معهد التدريب الصناعي 

 )الشويخ(

195 30 0 30 5 0 5 95 0 95 65 42 23 
  معهد التدريب الصناعي

 )صباح السالم(

 للطاقة المعهد العالي 8 22 30 63 - 63 5 0 5 22 0 22 120

 معهد التدريب اإلنشائي 8 29 37 78 0 78 4 0 4 11 0 11 130

 معهد التدريب المهني 9 12 21 71 0 71 11 0 11 7 0 7 110

267 5 2 3 1 0 1 138 83 55 123 119 4 
المعهد العالي للخدمات 

 اإلدارية

 معهد التمريض 2 19 21 10 32 42 2 7 9 0 2 2 74

 إجمالي المعاهد 85 325 410 574 180 754 36 7 43 92 4 96 1303

 الديوان العام 241 891 1132 0 0 0 69 18 78 0 0 0 1219

 اإلجمالي العام 395 1571 1966 1443 876 2319 124 26 150 187 36 223 4658
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 ي مجال توفير الرعاية للطلبة والمتدربين :االنجازات ف /2

تقوم الهيئة بتوفير الرعاية للطلبة والمتدربين ليصبببب وا ر قر ةدرل علس امبببترماا هرامببباته  فئ ةرو     مة   

وتتمقل هذه الرعاية فئ تقدي  المرافأل االجتماعية لمسببت قيها باافببافة ملس  رافأل التووك و رافأل التاصببد ال اهر 

   و ذلك تشببريل اات اهاص الط بية والجماياص الالمية وترري  الاريجين والمتووةينو سبباعداص دبب دوك الطلبة 

 وفيما يلئ بيان  ا ت  انجازه فئ هذا المجاا .

 المكافأة اإلجتماعية : 2/1

و  تقبببوم الهيئبببة بت لبببي  عمليببباص الصبببر   بببن ب بببد المرافبببأل ااجتماعيبببة للطلببببة والطالبببباص فبببئ الرليببباص 

خبببر    و لبببك بابببد اجبببراي ب بببة اجتمببباعئ بوامبببطة رالتبببئ ال تصبببر  لطلبتهبببا  رافبببأل  بببهرية  المااهبببد

األخصبببا يين االجتمببباعيين لصبببمان ودبببوا المرافبببأل لمسبببت قيها و بببذلك للتابببر  علبببس  سبببتو   تومببب  

هخبببل الوبببره باألمبببرل وعلبببس رمامببب  يبببت  ت ديبببد فئبببة الصبببر  خببب ا  بببدل الدرامبببة وفبببئ  بببدوه المي انيبببة 

ه الطلبببببة اعببببدر (9-4) وفببببج الجببببدوا رةبببب  وي.  2011لسبببب ة  29وفببببئ ماببببار القببببانون رةبببب  الماتمببببدل   

 . 2018/2017الذين امت قوا در  المرافأل االجتماعية خ ا الاام الدرامئ والمتدربين 

(9-3جدول )  

2017/2018أعداد الطلبة والمدربين الذين استحقوا صرف المكافأة اإلجتماعية خالل العام   

 أوال : الكليات
 الفصل األول :

 م رمز الكلية الكلية عدد الطلبة

ألساسية بنينا ةالتربي ةكلي 4358  11 1 

ألساسية بناتا ةالتربي ةكلي 12896  12 2 

نينب ةالدراسات التجاري ةكلي 2150  21 3 

بنات ةالدراسات التجاري ةكلي 4687  22 4 

ينبن ةالعلوم الصحي ةكلي 228  31 5 

بنات ةالعلوم الصحي ةكلي 583  32 6 

ينبن ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 4054  41 7 

بنات ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 842  42 8 

ينالتمريض بن ةكلي 93  51 9 

التمريض بنات ةكلي 133  52 10 

جماليإلا 30,024  
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 الفصل الثاني :

 

 م رمز الكلية الكلية عدد الطلبة

ألساسية بنينا ةالتربي ةكلي 4128  11 1 

ألساسية بناتا ةالتربي ةكلي 12504  12 2 

نينب ةالدراسات التجاري ةكلي 2153  21 3 

بنات ةالدراسات التجاري ةكلي 4606  22 4 

ينبن ةالعلوم الصحي ةكلي 244  31 5 

بنات ةالعلوم الصحي ةكلي 689  32 6 

ينبن ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 4080  41 7 

بنات ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 873  42 8 

ينالتمريض بن ةكلي 105  51 9 

التمريض بنات ةكلي 163  52 10 

إلجماليا 29,545  

 

 ثانيا : المعاهد
 الفصل األول :

لمعهدا عدد الطلبة لمعهدرمز ا   

تمهيدي -لخاصة الدورات التدريبية ا 2388  8 

لمعهد العالي لإلتصاالت والمالحةا 5772  9 

 13  متوسط -لخاصة الدورات التدريبية ا 2823

 14 معهد التمريض 1791

العالي للطاقة لمعهدا 3877  15 

اإلنشائيالتدريب  معهد 3924  16 

صباح السالم -المعهد الصناعي  3615  17 

الشويخ -المعهد الصناعي  4281  19 

لمهنيالتدريب ا معهد 2003  21 

 23 المعهد العالي للخدمات اإلدارية 11662

إلجماليا 42136   
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 الفصل الثاني :

 

لمعهدا عدد الطلبة لمعهدرمز ا   

تمهيدي -لخاصة الدورات التدريبية ا 3469  8 

لإلتصاالت والمالحةد العالي المعه 7922  9 

متوسط -الدورات التدريبية الخاصة  3264  13 

 14 معهد التمريض 2208

العالي للطاقة لمعهدا 5516  15 

إلنشائيالتدريب ا معهد 4560  16 

صباح السالم –المعهد الصناعي  3981  17 

الشويخ -المعهد الصناعي  4897  19 

لمهنيالتدريب ا معهد 2378  21 

 23 المعهد العالي للخدمات اإلدارية 14862

إلجماليا 53057   

 

 مكافأة التفوق : 2/2

ك ه. 537.800 بمبلبببب  تشببببجياا   ببببن الهيئببببة للطلبببببة المتوببببوةين فقببببد تبببب  دببببر   رافببببأل التوببببوك 

 (10-4) رة  وفقا  للجدوا 2017/2018الدرامئ  الاام خ االهيئة برلياص ال ةطلبل
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  ( 10-3جدول )

  2017/2018 عامأعداد الطلبة الذين تم صرف مكافأة التفوق لهم خالل 

 

 2017/2016مكافأة التفوق للفصل الدراسي الثاني 
 

) د.ك ( المبلغ  م رمز الكلية الكلية عدد الطلبة 

األساسية بنين كلية التربية 197 49.250  11 1 

بنات األساسية كلية التربية 586 146.500  12 2 

بنين ت التجاريةالدراسا كلية 7 1.750  21 3 

بنات كلية الدراسات التجارية 16 4.000  22 4 

بنين كلية العلوم الصحية 9 2.250  31 5 

بنات كلية العلوم الصحية 17 4.250  32 6 

بنين كلية الدراسات التكنولوجية 34 8.500  41 7 

بنات كلية الدراسات التكنولوجية 3 750  42 8 

التمريض بنين ليةك 2 500  51 9 

التمريض بنات كلية 10 2.500  52 10 

 اإلجمالي 881 220.250

 
 2017/2016مكافأة التفوق الصيفي 

 

 م رمز الكلية الكلية عدد الطلبة ) د.ك ( لمبلغا

 1 11 ألساسية بنينا التربية ةكلي 247 24.700

 2 12 بناتاألساسية  ةالتربي ةكلي 931 93.100

 3 14 كلية التمريض بنات 5 500

 4 21 ينبن ةالدراسات التجاري ةكلي 69 69.000

 5 22 بنات ةالدراسات التجاري ةكلي 124 12.400

 6 31 ينبن ةالعلوم الصحي ةكلي 2 200

 7 32 بنات ةالعلوم الصحي ةكلي 16 1.600

 8 41 ينبن ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 124 12.400

 9 42 بنات ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 15 1.500

 إلجماليا 1533 153.300
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 2018/2017 ألولكافأة التفوق للفصل الدراسي ام

 

) د.ك ( لمبلغا  الكلية عدد الطلبة 
رمز 

 الكلية

األساسية بنين ةالتربي ةكلي 142 35.500  11 

األساسية بنات ةالتربي ةكلي 422 110.500  12 

بنين ةت التجاريالدراسا ةكلي 2 500  21 

بنات ةالدراسات التجاري ةكلي 9 2.250  22 

بنين ةالعلوم الصحي ةكلي 8 2.000  31 

بنات ةالعلوم الصحي ةكلي 15 3.750  32 

بنين ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 29 7.250  41 

بنات ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 1 250  42 

التمريض بنين ةليك 4 1000  51 

بناتالتمريض  ةليك 5 1.250  52 

 اإلجمالي 637 164.250

 

 

 

 

 

مكافأة التخصص النادر: 2/3  

وفقبببا  للقبببراراص والصبببواب  بشبببأن التاصصببباص ال ببباهرل برليببباص الهيئبببة   فقبببد تببب  دبببر   رافبببأل 

) الوصببببل القببببانئ والوصببببل الصببببيوئ  2017/  2016ال بببباهر للطلبببببة خبببب ا الاببببام الدرامببببئ  التاصببببد 

 : (11-4)علس ال  و المبين بالجدوا رة   2017/2018 ن عام  (والوصل األوا
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(11-3جدول )  

 أعداد الطلبة الذين تم صرف مكافأة التخصص النادر لهم خالل 

6201/7201و الفصل األول من عام  5201/6201العام الدراسي    

 2016/2015التخصص النادر الفصل الثاني للعام  لمستحقيناحصائية باعداد الطلبة ا   
 

 م رمز الكلية الكلية عدد الطلبة المبلغ

 1 11 بنين ألساسيةا ةبيالتر ةكلي 661 165.250

 2 12 بنات ةساسيألا ةالتربي ةكلي 3362 1.057.250

 3 21 نينب ةالدراسات التجاري ةكلي 42 21.000

7 6,  4 22 بنات ةالدراسات التجاري ةكلي 152 000

 5 31 ينبن ةالعلوم الصحي ةكلي 7 1.750

 6 32 بنات ةالعلوم الصحي ةكلي 13 3.250

 7 41 ينبن ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 384 96.000

 8 42 بنات ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 71 17.750

 9 51 ينالتمريض بن ةكلي 50 85.750

 10 52 التمريض بنات ةكلي 65 112.750

 إلجماليا 4807 1.636.750

 

 2017/2016التخصص النادر الفصل الصيفي للعام  لمستحقيناحصائية باعداد الطلبة ا
 

 م رمز الكلية الكلية عدد الطلبة لمبلغا

 1 11 ألساسية بنينا ةالتربي ةكلي 677 67.700

 2 12 بناتاألساسية  ةالتربي ةكلي 3317 417.600

 3 21 نينب ةالدراسات التجاري ةكلي 47 9.400

 4 22 بنات ةالدراسات التجاري ةكلي 167 33.400

 5 31 ينبن ةالعلوم الصحي ةكلي 7 700

 6 32 بنات ةالعلوم الصحي ةكلي 12 1.200

 7 41 نينب ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 395 39.500

 8 42 بنات ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 77 7.700

 9 51 ينالتمريض بن ةكلي 48 33.000

 10 52 التمريض بنات ةكلي 64 44.500

 إلجماليا 4811 654.700
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 2018/2017للعام  ألولالتخصص النادر الفصل ا لمستحقيناحصائية باعداد الطلبة ا
 

) د.ك ( لمبلغا  الكلية عدد الطلبة 
رمز 

 الكلية

األساسية بنين ةالتربي ةكلي 677 169.250  11 

األساسية بنات ةالتربي ةكلي 3538 1.115.250  12 

بنين ةت التجاريالدراسا ةكلي 55 27.500  21 

بنات ةالدراسات التجاري ةكلي 151 75.500  22 

بنين ةالعلوم الصحي ةكلي 6 1.500  31 

بنات ةالعلوم الصحي ةكلي 13 3.250  32 

بنين ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 503 125.750  41 

بنات ةالدراسات التكنولوجي ةكلي 103 25.750  42 

التمريض بنين ةليك 52 89.250  51 

بناتالتمريض  ةليك 76 130.500  52 

 اإلجمالي 5174 1.763.500
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للعام الدراسي  تقرير عن األعمال التي تمت بقسم اإلسكان وشئون الطلبة الوافدين  

2017/2018  

 

 لطلبة الم ج الدرامية  ن مواراص هوله  والجهاص ( لواص تر يج القبوا  )امت م الطلباص الاادة  .1

 )االم  ية الهيئة الايرية الاالمية -وزارل االوةا   -اللج ة الوا ية للالوم والققافة ) الموفدل االخر 

 وهرامتها والقيام باالجراياص ال ز ة لتا ين ةبوله  للدرامة فئو لك عن اريق وزارل التالي  الاالئ 

 . الهيئة الاا ة للتالي  التطبيقئ والتدريب

 وا .وا والتسجيل و تاباة نتا ج القبارماا الباص التر يج الس عماهل القب .2

 .وفدلجهة   ( 21 )ج سية وعده  ( 23 )ةبوا البة الم ج ال رو ية المستجدين و الموزعين علس عده  .3

 اعداه تذا ر السور وتا يراص الدخوا لطلبة الم ج ال رو ية المقبولين  من ال يقي  اولياي ا وره  فئ .4

 . الرويت هولة

 امتقباا البة الم ج ال رو ية المستجدين المقبولين والذين ال يقي  اولياي ا وره  فئ هولة الرويت بسرن .5

 و لك باد امتاراج الوي ا لدخوا الب ه وتذا ر السور ب اص فئ الاارفية   -البة الم ج الدرامية ب ين 

 . الاد اص له  له  وتسري ه  وانصما ه  الس الطلبة المستمرين  ية يقوم المشرفين بتقدي   افة

 . اتمام اجراياص االةا ة للطلبة المستجدين والرشف الطبئ والبصماص والبطاةة المدنية .6

  . عقد اجتماع تاار   ع الطلبة المستجدين .7

 السرن عمل  اااباص  ع اهارل الاد اص والصيانة واهارل التوريداص المترماا اال تياجاص ال اةصة فئ .8

  . الط بئ

 . تجديد اةا اص الطلبة المستمرين .9

 واال را  علس )ب اص  -ب ين  (اال را  الاام علس الط ب و تاباة ا تياجاته  الماتلوة هاخل السرن  .10

 التئ ت ل  المايشة هاخل السرن وت ويذ القواعد واللوا ج الماموا بها والقيامت ويذ ال شراص والتاا ي  

 . ب ياراص  يدانية للسرن

  ن غير )ب اص  -ب ين  (امتقباا اجراياص ب ة ال االص الاادة المتقد ة لل صوا علس مرن ا بئ  .11

 ا  القرار ال زم بشانهاالبة الم ج الدرامية وعرفها علس اللج ة الماتصة فئ الاماهل لدرامتها والتا

 . وتسرين ال االص الموافق عليها وعمل  تاباة فصلية له   سب اللوا ج الاادة بالسرن

 واباعة السج ص الاادة به  )هاخل السرن / خارج السرن  ( تاباة  االص البة الم ج الدرامية  .12

 لمسجلين لاده ةليل  نو راجاتها و لك فيما ياد اوفاعه  الدرامية والتاقر الدرامئ والطلبة ا
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 لو داص الدرامية والت سيق  ع الجهاص الموفدل والسواراص التاباين لها وعماهل  ئون الطلبة و راتبا

  . التسجيل فئ جميع الرلياص وعماهل القبوا والتسجيل بالهيئة

راتب  هري   بدا  تب و  بس   بدا ةدوم لطلبة الم ج هاخل السرن )در  الماصصاص الشهرية  .13

جداوله   لجميع البة الم ج الدرامية هاخل السرن وخارج السرن و لك باد ا صار (عيدية    ق ف

 . والتا د  ن امتمراريته  بالدرامة الدرامية

ف ئ  اجتماعئ –ثقافئ  -ريافئ  )القيام باالنشطة الط بية الماتلوة لطلبة الم ج الدرامية هاخل السرن  .14

  ) هي ئ -

 الوارهل لقس  االمران و ئون الطلبة الوافدين  ن الجهاص ال رو ية و ن الره علس الرتب الرممية .15

 . اهاراص الهيئة الماتلوة

 عمل ا صا ياص وتقارير باعداه وامماي وج سياص البة الم ج ال رو ية هاخل وخارج السرن والجهاص .16

 . الموفدل والرلياص التئ يدرمون فيها

 

 

 
 2018/  2017للعام الدراسي  (بنات  -بنين  )أنشطة طلبة المنح الدراسية 

 
 

 سكن البنين : أوال

 : بمشار ة  ن لج ة الباوث الدرامية التاباة لجماية عبد هللا ال وري الايرية تمت األنشطة التالية

  : رمبوعيا   •

 . االب ( 40 )  لقاص فق  وميرل  ل يوم اث ين باد د ل الاشاي لاده •

 . البة (15) لقاص ت ويظ القرآن الرري  يوم السبت باد د ل الاشاي لاده  •

 . االب 20 لقاص لغة عربية خ ا الوصل الدرامئ األوا لاده  •

 . 2018/  2017 لقة  صطلج ال دية يوم األربااي اواا الوصل الدرامئ األوا  •

 :   هريا   •

 . االب (30)با وان المباهرل لاده   2017/  10/  31هيوانية بتاريخ  •

 . االب  (26)با وان ت لي  الوةت لاده   2017/  11/  30هيوانية بتاريخ  •

 . االب  14لاده   2017/  11/  26 - 19 سابقة لغتئ الجميلة بتاريخ  •
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 . االب  (30)س لاده با وان االمراي والماراج عبر وهرو 2018 /4/  15هيوانية بتاريخ  •

 االب ت  عمل رنشطة ريافية وثقافية ( 18 )لاده  2018 /1/  24ر لة الس  اائ  اري ا بتاريخ  •

 .وتوزيع هدايا عي ية

 . االب عبارل عن جولة بأ د المرا ب فئ ب ر السالمية ( 19 )ر لة ب رية بالسالمية لاده  •

 االب  ن البة مرن الهيئة ومرن ( 170 )لاده  2018 /1/  16ر لة الئ الماي  الربيائ بتاريخ  •

 . الجا اة ومرن الماهد الدي ئ

 :  رنشطة ريافية •

 ةبقراب تمت فئ  لاب الماهد الدي ئ 2017/  10/  28 بارال هاخلية لوريقين  ن البة السرن بتاريخ  •

و تمت فئ  لاب الماهد الدي ئ بقرابة  2017/  11/  11  بارال  ع مرن الماهد الدي ئ بتاريخ •

 . االب  ن مرن الهيئة ( 26 )عده  بمشار ة

 ) 20 )وتمت علس  لاب الجا اة بمشار ة  2017/  12/  26 بارال  ع مرن جا اة الرويت بتاريخ  •

 . االب  ن مرن الهيئة

 :  رنشطة عا ة •

 . االب ( 30 )لاده  2017 /9/  30مفطار جماعئ بم امبة يوم عا وراي  ن  هر   رم بتاريخ  •

 . الرري  األوا فئ  سابقة  برل الر اهرل الايرية ل وظ القرآنبالمر    ووزال •

 :   ول ختام األنشطة •

ر يس ةس  ت ت رعاية لج ة الباوث الط بية ب صور  2018 /5/  14رةي   ول ختام األنشطة بتاريخ 

 اامران

و ئون الطلبة الوافدين و شار ة  ن وزارل األوةا  وت  ترري  ر يس ةس  اامران والطلبة الاريجين 

 . المشار ين باألنشطة والطلبة
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 :  سكن البنات : ثانيا

 :  الفصل الدراسي األول

 

 . 2017/  11/  19بتاريخ  صور  ول الايد الوا ئ لدولة ملط ة عمان  ع الطالباص بو دك المسيلة  •

ومهارل المسجد  األوةا  برعاية وزارل االباص  ع المشرفة ( 4 )الذهاب ألهاي   امك الامرل لاده  •

 . 2017/  11/  22الربير بتاريخ 

 . الاريجاص وتوزيع هدايا للطالباص   ول هاخل السرن للطالباص لترري  الاريجاص وت  عمل بوفي •

 . االبة ب صور المشرفاص ( 18 )يوم  وتوح للطالباص بالج يرل الاصراي لاده  •

 

 :  صل الدراسي الثانيالف

  

 . 2018 /2/  10االبة برعاية مهارل المسجد الربير بتاريخ  ( 17 )ر لة الس المر   الالمئ لاده  •

 . بمسابقة وزارل األوةا  ل وظ القرآن الرري  االباصرربع  شار ة  •

مهارل  لية التربية  االباص والمشرفاص ت ت رعاية 10لاده  (عبد هللا السال  الققافئ  )ر لة لمر    •

 . 2018 /4 /4األمامية بتاريخ 

 .القرآن الرري  بمسابقة الشيخ عبد هللا الالس المطوع ل وظ المر   القالةو  صوا علس المر   األوا ال •

 . 2018 /6 /4مهارل  لية التربية األمامية بتاريخ  ول القرةياان لطالباص السرن ت ت رعاية  •

  :  النشاط والثقافي والفني

 :  النشاط الثقافي

 

 2017انشطة نوفمبر 

 بالماهبببد الابببالس ل تصببباالص والم  بببة ب ببباص« األرتقببباي الشاصبببس »ت لبببي  نبببدول ثقافيبببة با بببوان  •

األخبببرين  بببن خبببباا علبببس  ت اولبببت ال بببدول عوا بببل األرتقببباي بالشاصبببية وتشبببريل نمبببو ج  ببب ثر

 س .اتباع امس  اي   تساس ل رتقاي بال و

تطرةببببت الببببس التوريببببر  «التوريببببر األبببببداعس ت ببببت  للببببة  ل ببببا واببببن  »ت لببببي  نببببدول با ببببوان  •

ونلريببباص تطبيقببب  و بببروا الاصبببف البببذه ئ و  هبببا  تاببببة   وهو ببب  واهميتببب   ابببداعس  بببن خببباا
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األةبببباا علبببس ال بببدول  متببباز وتواعبببل  وترتيبهبببا و بببان جميبببع األفربببار وه بببج األفربببار المتشبببابهة

 . ال صور  مي 

 التربيببة)اتمببام ال شبباا الببدوري الققببافئ لرليبباص و اهببد الهيئببة ببب ن  يببة  ببار ت الرليبباص التاليببة  •

وةببببد رمببببورص الم افسبببباص عببببن فببببوز  ليببببة  (األمامببببية والدرامبببباص التجاريببببة والالببببوم الصبببب ية

 . ن برأس الدورييالتربية األمامية ب 

ماهبببببد الو (ب  -ر) تصببببباالص والم  بببببة بوبببببريقن ل الابببببالئ  ماهبببببدالن المااهبببببد  مبببببا  بببببارك  ببببب •

واعتبببذر فريبببق الصبببب اعئ  و اهبببد الطاةببببة  (دبببباح السبببال )و اهبببد الصبببب اعئ  نيالتمبببرين ب ببب

 يبببة تقبببرر األخبببذ باألعتببببار للمومببب  القببباهم  راعبببال  اختبببباراص الطلببببة الشبببويخ بسببببب  واعيبببد

 .فترل االختباراص

 الققبببافس للطالبببباص  بببارك فيببب  بال سببببة للرليببباص التربيبببة األمامبببية و الدرامببباصبال سببببة للبببدوري  •

التجاريببببة والالببببوم الصبببب ية والدرامبببباص التر ولوجيببببة ولبببب  يشببببارك فريببببق التمببببرين وةببببد فبببباز 

 . لية التربية األمامية  فريق

  تصببباالص والم  بببةالابببالئ لماهبببد  ببب   بببن البال سببببة لبببدوري المااهبببد للطالبببباص فقبببد  بببارك  •

 . وفريق  اهد التمرين وةد فاز ببطولة الدوري فريق االتصاالص والم  ة

 ر ر سنلببب  ةسببب  ال شببباا الققبببافس بماهبببد األتصببباالص والم  بببة ر لبببة البببئ  ابببر  الرتببباب علببب •

و تبببس السببباعة  9 بببن السببباعة  2017/  11/  20المابببار  الدوليبببة فبببس   طقبببة  شبببر  بتببباريخ 

 .دبا ا 12

فبببئ ةواعبببد  6 » برليبببة الدرامببباص التر ولوجيبببة ب ببباص نبببدول با بببوان  مبببا نلببب  ةسببب  ال شببباا الققبببافئ •

 .«التاطي  الشاصس 

 نلببب  ةسببب  ال شببباا الققبببافس برليبببة الدرامببباص التر ولوجيبببة ب ببباص  سبببابق  خادبببة بالمولبببد ال ببببوي •

 .الشريف

ا ببببداها اةا ببببة الماببببر  الو ببببئ  ةببببام القسبببب  ب يببببارل باببببن القاعبببباص الاارجيببببة و لببببك اختيببببار •

 .البوليواره مع والاشرون  قل ةاعاص  ديقة الشهيد وةاعةالمشترك التا

 . ارك فريق الهيئة الاا ة للتالي  التطبيقس والتدريب بدوري   اةراص الجا اة وخسر •

  2017 / 11/  20نل  الماهد اانشا س زيارل الس  ار  الرويت الدولئ للرتاب بتاريخ  •

ببببأر  المابببار  الدوليبببة بمشبببر  نلمبببت  ليبببة التمبببرين ب ببباص ر لبببة البببس  ابببر  الرتببباب  •

 .  2017/11/20 بتاريخ
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الم عجببببون فببببس  يات ببببا » نلبببب   رتببببب  ليببببة الدرامبببباص التر ولوجيببببة ب بببباص   افببببرل با ببببوان  •

للمبببب عج و سببببتوياص  ت اولببببت  ا ببببس األزعبببباج والتاريببببف الشاصببببس «التاا ببببل  اهبببب   و يويببببة

هببببببذه  األزعبببببباج هال ببببببل وع  بببببباص اال ببببببااا المبببببب عجن وار ببببببت اببببببرك التاا ببببببل  ببببببع

 .الشاصياص

تطرةبببت « ن يبا بببوان اليقببب »نلببب   رتبببب  بببئون الطلببببة برليبببة الدرامببباص التجاريبببة ب ببباص نبببدول  •

ن  يببة يببت  عبببر اايمببان بببام واا قببار  ببن الطاعبباص واللجببوي الببس ياليقبب ال ببدول الببس  يويببة ت قيببق

 .تاالس هللا مب ان  والققة ب 

 دة بم امبة المولد ال بو  الشريف.هي ية خان ت  اددار نشرل ي لية الدراماص التجارية ب  •

 .ت  اعداه  سابقة المولد ال بوي بماهد األتصاالص والم  ة •

 

 

 2018انشطة فبراير 

 

 . سابقة الرويت الربر  ل وظ القرآن الرري  وتجويده بالتااون  ع األ ان  الاا   ل وةا  •

 .  سابقة الايد الوا ئ لماهد التمرين •

 . الوا س لرلية الدراماص التجارية )ب ين( سابقة الايد  •

 
 2018شهر مارس 

 
 .«موراي الاير » ندول برلية الدراماص التجارية ب اص با وان  •

 . شار ة فريق الم اةراص ببطولة جا اة ةطر للم اةراص •

 .باده  ن األعماا الو ية 2018 ارس  8 -4 شار ة االباص الهيئة فس بي الئ الجا اة فس الوترل  •

 .فن األرتقاي الشاصس»  لية الدراماص التر ولوجية ب اص ور ة عمل با وان  نلمت •

 .«التغذية السليمة »ندول با وان  -ب اص  -نلمت  لية الدراماص التر ولوجية  •

ر لة ثقافية الس  ت ف عبدهللا السال  الققافس و لك  -ب اص  -نل  الماهد الاالس ل تصاالص والم  ة  •

  و تطور فس  جاا ال قل والروبوتاص والالوم الاربية األم  ية. ع علس  ل  ديةل ا 
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 :  2018/  2017إنجازات قسم اإلرشاد النفسي للعام الدراسي 

 
 ص :فئ  لية الدراماص التجارية ب ا

 

 .جلسة 15 الس وسئ للطالباص ورولياي األ ور الال االص وجلساص اار اه  بلغت

 

 ومحاضرات لتوعية الطلبة والطالبات في هذا المجال وكانتنظم قسم االرشاد النفسي ندوات 

 : 2018/  2017على مدى الفصلين الدراسيين األول والثاني من عام 

 
ت اولبببت هبببذه الم افبببراص وال بببدواص عبببدل  وفبببوعاص تويبببد الطلببببة والطالبببباص بشبببرل خببباا فقبببد تببب  

رب اؤنببا الطلبببة والطالببباص  ببل  ليببة  ببن  راتببب  ببئون الطلبببة عببن المشببا ل التببئ ياببانئ   هببا  االمتوسببار

 مبببا تببب  الت سبببيق  بببع الجهببباص الماتصبببة فبببئ الت ميبببة البشبببرية   هبببا  رتبببب اانمببباي  و اهبببد علبببس  بببد 

الت ميبببة األمبببرية و  شبببروع غبببراس وجمايبببة علببب  الببب وس الرويتيبببة  االجتمببباعئ و وزارل األوةبببا  مهارل

 .لبةبين الم افر والط  ية  لت هذه الم افراص بتواعل وتجاوب

 

 :فعاليات اليوم الوطني ويوم التحرير -المشاركة في بعض فعاليات عمادة شئون الطلبة 

 
 ببببارك ةسبببب  اار بببباه ال وسببببئ فببببئ فااليبببباص اال توبببباا ببببباليوم الببببوا ئ ويببببوم الت ريببببر برليببببة الدرامبببباص 

 التر ولوجيبببة ب ببباص و لبببك بهبببد  تاريبببف الطالبببباص بوجبببوه ةسببب  اار ببباه ال وسبببئ للجبببوي مليببب  فبببئ  ببباا

 .ا تياجه  لذلك

 

 تم تنسيق ورش عمل لبعض موظفين عمادة شئون الطلبة مع بعض اإلدارات المختصة بهدف تطوير أداء

 :ومهارات الموظفين ، وقد تم تنسيق ورشتين عمل على النحو التالي
 

  :  الورشة األولى

 

ةصبببببايا المجتمبببببع فبببببئ  واجهبببببة ت بببببدي »م تمبببببت ور بببببة عمبببببل با بببببوان  2017/  10/  10 -9بتببببباريخ 

وهببببئ  ببببن  -االجتمبببباعئ فببببئ هوا  جلببببس التابببباون لببببدوا الالببببيج الاربيببببة  الشببببباب وومببببا ل التوادببببل

وهببببذه ور ببببة تسببببتهد  فئببببة الشببببباب الاليجببببئ والاربببببئ  يببببة  ت لببببي  رابطببببة االجتمبببباعيين الرويتيببببة 

 .ن ت دث فيها  جموعة  ن الماتصين بهذا الشأ
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 : الورشة الثانية

 

ب ببباي ةبببدراص األهبببل فبببئ الوةايبببة  بببن المابببدراص » م تببب  البرنبببا ج التبببدريبئ  2018 /3/  29 - 25بتببباريخ 

السبببلبية  البببذي نلمببب   شبببروع غبببراس و  مسبببة  ي تبببور الاربيبببة والبببذي يسبببتهد  تققيبببف  والسبببلو ياص

خبب  الببدفاع األوا عببن األب بباي فببئ  واجهببة آفببة الماببدراص القاتلببة وةببد  ببارك  األمببرل باعتبارهببا وتوعيببة

 ج .عماهل  ئون الطلبة بهذا البرنا  ال وسئ وبان  وةوئةس  اار اه 

 

 

 2018/  2017م الطالبي ادور قسم اإلرشاد النفسي في لجنة النظ

 

 2017/  2261تببب  معببباهل تشبببريل لج بببة ال لبببام الط ببببئ بقبببرار رةببب   2018/  2017فبببئ الابببام الدرامبببئ 

فيهببا وهببئ لج ببة ت بباا مليهببا   ببن عببدل رعصبباي ور ببيس ةسبب  االر بباه ال وسببئ عصببول وهببئ لج ببة  شببرلة

وةبببد تببب  االجتمببباع لل لبببر فبببئ عبببدل تللمببباص    بببن ةببببل الطلببببة لل لبببر فيهبببا الماالوببباص والتللمببباص المقد بببة

جتماعببباص لجبببان ال لبببام ا  ببباالص وةبببد تببب  الببببت بهبببا فبببئ 9ودبببل عبببدهها  2018/  2017للابببام الدرامبببئ 

 . الط بئ

: التكريم الطالبي  

 برعاية 2018/  2017نشاا  بال ول الق ثون لترري  الاريجين للاام الدرامئ افتتج ةس  الترري  الط بئ 

    ية - ول  هللا  -وب صور  االئ ممو ولئ الاهد  - ول  هللا ورعاه - صرل دا ب السمو ر ير الب ه

 اا ةوال صف دبا ا  علس  سرح الهيئة ال لالساعة الاا ر 2018/  3/  12رةي  ال ول يوم االث ين الموافق 

  .الشويخ -للتالي  التطبيقئ والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد 

 خريج وخريجة  ن ةطاعئ الرلياص والتدريب    ية ر اه الجميع ( 151 )بل  عده المرر ين المشمولين بال ول 

 . ب سن الت لي  ونجاح ال ول
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ر بببيس  جلبببس األ بببة السبببيد/  بببرزوك علبببئ رةبببي  ال وبببل المو بببد القالبببة عشبببر لتربببري  الابببريجين برعايبببة 

السبباعة الاا سببة  سبباي علببس  سببرح الهيئببة الاا ببة للتالببي   2018/  4/  17يببوم الق ثبباي الموافببق  الغببان 

 الشويخ .  -والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد  التطبيقئ

 . 2018/  2017( خريج وخريجة  ية  مل ال ول هفاة  394وةد بل  عده المشمولين بال ول ) 
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برعايبببة  ببببرل دبببباح السبببال   2018/  2017رةبببي  ال وبببل الاشبببرون لتربببري  المتوبببوةين المسبببتمرين للابببام 

/  05/  01 اببالئ الشببيخ الببد تور /   مببد دببباح السببال  الصببباح و لببك يببوم الق ثبباي الموافببق  و صببور

 الشبببويخ –الهيئبببة الاا بببة للتالبببي  التطبيقبببئ والتبببدريب ببببديوان عبببام الهيئبببة الجديبببد  علبببس  سبببرح 2018

وتبببب   .  توبببوك و تووةببببة  ببببن الرليببباص والمااهببببد ) 269 (وةبببد بلبببب  عببببده المربببر ين المشببببمولين بال وببببل .

  .  ن راعئ ال ول ألب ا   المتووةين تقدي  هدايا

 

 
 

/  2017التبببدريب والبببدوراص الاادبببة للابببام التبببدريبئ رةبببي   وبببل تربببري  الابببريجين الراببببع عشبببر لمااهبببد 

رعايببة و صببور  اببالئ الشببيخ نادببر الم مببد األ مببد الصببباح و لببك يببوم األ ببد الموافببق  تت بب 2018

السبببباعة السبببباباة  سببببايا  علببببس  سببببرح الهيئببببة الاا ببببة للتالببببي  التطبيقببببئ  فببببئ تمببببام 2018/  4/  29
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 ) 194 (الشبببويخ. وةبببد بلببب  عبببده المربببر ين المشبببولين بال وبببل - والتبببدريب ببببديوان عبببام الهيئبببة الجديبببد

  . وت  تقدي  هدايا  ن راعئ ال ول ألب ا   المتووةين.  تدرب و تدربة  ن  ااهد الهيئة

 

 

 
 
 
 

 تشكيل اإلتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة : –2/8

 يبببة  بببارك فبببئ هبببذه اانتاابببباص لطلببببة و تبببدربئ الهيئبببة  ةا بببت الهيئبببة بت لبببي  اانتاابببباص ات ببباه الابببام

باافببافة ملببس المسببتقلين و لببك بنمببتادام نلببام االةتببراع والوببرز االلرترونببئ وةببد رثبببت قببوا    ببن العببده 

 هذا البرنا ج نجا ا   بيرا  .

 : الجمعيات العلمية

الجمايبببباص الالميببببة تشببببجع الب ببببة الالمببببئ والتطبيقببببئ واتا ببببة الوردببببة للقبببباياص الالميببببة المشببببتر ة و 

تشبببجيع ال شببباااص الققافيبببة واالهتمبببام بدرامبببة و  اةشبببة القصبببايا التبببئ تهببب  المجتمبببع الربببويتئ  اص الصبببلة 

ب شبببباااص الجمايببببة فببببئ  جبببباا الجمايببببة فببببئ  جبببباا تاصصببببها الالمببببئ وتوثيببببق وت ميببببة الببببرواب  و 

بتشببريل وتبب   ااابببة الرليبباص والمااهببد الما يببة   الا ةبباص  ببع الجمايبباص المماثلببة هاخببل و خببارج الببب ه

جمايببباص األةسبببام الالميبببة التابابببة لهبببا فبببئ ا تبببوبر  وةبببد بلببب  عبببده الجمايببباص الالميبببة التبببئ تببب  مدبببدار 

( جمايببببة علميببببة دببببرفت لهببببا المبببببال  المقببببررل  53ةببببراراص بتشببببريلها  ببببن عمبببباهل  ببببئون الطلبببببة ) 

 بالمي انية.
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 2018/  2017الجمعيات العلمية للعام الدراسي 

 
برعايببببة  2018/  04/  17الالميببببة القالببببة والاشببببرون يببببوم الق ثبببباي الموافببببق رةببببي   اببببر  الجمايبببباص 

ب بباص(  ببل  –السببيد الببد تور  ببدير عببام الهيئببة و لببك بقبباعتئ الماهببد الاببالئ ل تصبباالص والم  ببة )ب ببين 

 . 2018/  04/  18علس  ده وامتمر المار   تس يوم األربااي 
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 التطبيقية :االنجازات في مجال البحوث   -3

ت ببببرا الهيئببببة علببببس تشببببجيع وهعبببب  الب ببببوث التطبيقيببببة فببببئ  اتلببببف المجبببباالص  اص الا ةببببة 

منجازهبببا الجاريبببة والتبببئ تببب   ثلببب  عبببده الب بببوب 2018 /2017بتطبببوير وت ميبببة المجتمبببع وفبببئ خببب ا عبببام 

األب بببباث وبلبببب  ةيمببببة الم صببببر  علببببس هببببذه ( .ك ه  612,064   )( ب قببببا  بترلوببببة مجماليببببة 113) بالهيئبببب 

       رةببببب %(  بببببن مجمبببببالئ الترلوبببببة و لبببببك وفقبببببا  للجبببببدوا 24.6) دبببببر  بلببببب  ه.ك( بمابببببدا 150,830.6)

(3-16) : 

 (16-3جدول )

 2017/2018عام اإلنجازات في مجال األبحاث موزعة حسب الجهة القائمة بالبحث خالل 

الجهة 

الممولة 

 للبحث

 الجهة

 القائمة بالبحث

التكلفة  عدد االبحاث

اإلجمالية 

 (د.ك(

المنصرف 

على البحث 

 (د.ك(

نسبة 

 مجموع منجزة جارية الصرف %

 

الهيئة 

 العامة

للتعليم 

 التطبيقي

 والتدريب

 %41.3 3 .62,979 152,490 35 3 32 التربية االساسية

 %23.2 18,869 81,256 24 8 16 الدراسات التجارية

15.1% 47,080.3 312,234 40 29 11 الدراسات التكنولوجية  

 %31.4 14,472 46,054 7 7 0 العلوم الصحية

 %37.1 7,430 20,030 7 6 1 كلية التمريض

06 المجموع  53 113 612,064 150,830.6 24.64% 

 

وتواي   ل تا ج الب وث التئ رنج تها ةا ت الهيئة بنرماا تلك الب وث ملس الجهاص التئ يمرن رن تستويد  ن      

والم صر   وترلوتها ااجمالية الجارية والم ج ل ذه األب اثبيان ه آخر التقرير ويوفج المل ق المرفقنتا جها 

 .و ذلك الجهاص المستويدل  ن هذه الب وث عليها  وزعة 

 انجاز المر لة الراباة  ن نلام هع  األب اث االرترونئ  ع تطوير المرا ل الق ث األولس:ت   .1

 

تقدي  الب تمويل  شروع ب ة ورخذ الموافقاص علي   ن القس  الالمئ   : المرحلة األولى •

 والرلية ولج ة الب وث التطبيقية بالقطاع ورر وة الم افر ملرترونيا عبر ال لام .
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تقدي  التقارير المر لية وال ها ية ورخذ الموافقاص عليها  ن القس  والرلية المرحلة الثانية :  •

 ولج ة الب وث التطبيقية بالقطاع ورر وتها ملرترونيا عبر ال لام .

نمو ج الرترونئ يت   ن خ ل  تمرين البا ة  ن در   14انجاز عده  المرحلة الثالثة : •

  ي انية الاقوه الماتمدل.

انجاز التقارير اا صا ية الاادة باألب اث الممولة  ن الهيئة عده  المرحلة الرابعة : •

األب اث الجارية والم ج ل والم شورل  وترلوتها والرديد المتبقئ لرل )ب ة  سب الرلية 

 والقس  الالمئ(

 -عمداي الرلياص  –الاام نواب المدير  -وعلس فو ها ت  عمل بوابة م صا ية للمسئولين بالهيئة )المدير الاام 

  ساعدي الامداي ( لمتاباة الصر  علس األب اث الالمية المقد ة  ن رعصاي هيئة التدريس.

فوز  شروع هع  األب اث االرترونية فمن ااار  ترا ل فمن  شاريع الهيئة التئ فازص باا فئ جا  ل  .2

اص التالي  الذ ية المقد ة  ن  اهد الشرك األوم  لتمي  ال رو ة والمدير الذ ئ و لك عن رنلمة وخد 

 جا  ل الشرك األوم  للتمي . 

 المتاباة والت سيق  ع جا اة الرويت فئ انجاز االتواةية بين الهيئة وجا اة الرويت .3

 التااون  ع فريق  شروع تا ي  هور الهيئة فئ  جاا الب ة الالمئ فئ ال شاااص التالية : .4

 SPSSريس علس برنا ج عقد هوراص تدريبية ألعصاي هيئة التد •

 .2017المشار ة فئ انجاز يوم الملصق الالمئ وال شر الالمئ  •

وةد  افرص فيها ر يس ةس     " How to Publish Your Research "ور ة عمل با وان  مةا ة .5

بمر   ابن الهيق  للتدريب رث اي  "Taylor and Francis Group"االتصاالص والم  ة فئ  جموعة 

 ئة الاا ة للتالي  التطبيقئ والتدريب ت ت رعاية نا ب المدير الاام للتالي  التطبيقئ والب وثالاد ة بالهي

 و صور عده  بير  ن رعصاي هيئة التدريس والتدريب  ن جميع  لياص الهيئة.  

و لئ لتمويل الب وث بالهيئة فمن اللقاي االوا  ن ملسلة لقاياص التجارب ااهارية ال اج ة  لام اآلالعر  

ابريل  12-11الوترل  جا اة الدوا الاربية,  ملرة الب رين خ ا –التئ اةا تها الم لمة الاربية للت مية ااهارية 

2017.     
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 اإلنجازات في مجال المشاريع اإلنشائية و أعمال الصيانة والترميم : /4

 

 مبلغ 2017/2018 للعام الهيئة ميزانية في والترميم الصيانة وأعمال اإلنشائية للمشاريع المعتمد قيمة بلغت

 من%( 28.6) بمعدل كويتي دينار( 6,308,843.557) مبلغ منها صرررررررر  كويتي دينار( 22,000,000)

 المشرراريع على والمنصرررفة المعتمدة المبالغ إجمالي( 17-3) رقم الجدول ويوضرر  .المعتمدة المبالغ إجمالي

 . الترميم و الصيانة وأعمال اإلنشائية

 

 2018/  2017إجمالي المبالغ المعتمدة و المنصرفة على المشاريع اإلنشائية وأعمال الصيانة والترميم :  (17-3جدول )

 

 

 : تيآلمقسمة كاإجمالي المبالغ المعتمدة 

 

 مباني وتحسينات على األراضي موزعة كالتالي : –نشائية وصيانة جذرية إمشاريع  –( 3271فئة )

 د.ك 15,080,000نشائية إمشاريع . 1

 د.ك 3,340,000. صيانة جذرية 2

 وأصول مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها آالت ومعدات– مشاريع إنشائية وصيانة جذرية( 3272فئة )

 .ك1,810,000اعتمد لها مبلغ و

 : أصول البنية التحتية موزعة كالتالي –نشائية وصيانة جذرية إمشاريع  –( 3273فئة )

 د.ك 1,370,000نشائية إمشاريع  -1

 د.ك 400,000صيانة جذرية  -2

 : 30/3/2018وفيما يلي الموقف التنفيذي لمشاريع الهيئة حتى 

 البيان
المبالغ المعتمدة 

 )د.ك(

المبالغ المنصرفة 

 )د.ك(

نسبة الصرف 

% 

 

مباني   –نشائية و صيانة جذرية إمشاريع  – 3271فئة 

 تحسينات على االراضيو
18,420,000 46,88,492.824 25.5 

 

آالت   –نشائية و صيانة جذرية إمشاريع  – 3272فئة 

 معدات و أصول أخرى مرتبطة بمشروع انشائيو
1,810,000 1,364,179.927 75.3 

 

أصول  –نشائية و صيانة جذرية إمشاريع  – 3273فئة 

 البنية التحتية
1,770,000 256,170.806 14.4 

 28.6 6,308,843.557 22,000,000 اإلجمالي العام
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 المشاريع اإلنشائية )التصميم( : -أ

 

 الجهراء :محافظة ب تربوي مجمع تكنولوجي تجاري صحي -1

 المكتب المصمم : باركنز استمتس •

 %57نسبة إنجاز التصميم :  •

تم البدء بأعمال المرحلة الثانية حيث تم إختيار البديل التصميمي ، والمشروع الموقف التنفيذي :  •

 في الطور الثالث من المرحلة الثانية )التصميم التمهيدي(. حاليا  

 

 فروع لكليات الهيئة بمنطقة صباح األحمد : -2

 ستشارات الهندسيةالمكتب المصمم : كيو لإل •

  % 47نسبة إنجاز التصميم :  •

في  من المرحلة األولى ، والمشروع حاليا   الثالثتم اإلنتهاء من الطور الموقف التنفيذي :  •

 (.تطوير البديل المختار) الثانيةمن المرحلة  األولالطور 

 

 معاهد تدريبية للهيئة بمنطقة صباح األحمد : -3

 المكتب المصمم : مكتب صال  القال  •

  % 46نسبة إنجاز التصميم :  •

في  من المرحلة األولى ، والمشروع حاليا   الثالثتم اإلنتهاء من الطور الموقف التنفيذي :  •

 (.تطوير البديل المختار) الثانيةمن المرحلة  األولالطور 

 

 األحمد : جابر معاهد تدريبية للهيئة بمنطقة -4

 مكتب دار العوضيالمكتب المصمم :  •

  % 47نسبة إنجاز التصميم :  •

في  من المرحلة األولى ، والمشروع حاليا   الثالثتم اإلنتهاء من الطور الموقف التنفيذي :  •

 (.تطوير البديل المختار) الثانيةمن المرحلة  األولالطور 

 

 معهد التدريب المهني للبنين بمنطقة جابر األحمد : -5

 ستشارات الهندسيةالمكتب المصمم : مكتب معمار لإل •

  % 69نسبة إنجاز التصميم :  •

تم البدء بأعمال المرحلة الثانية حيث تم إختيار البديل التصميمي ، والمشروع الموقف التنفيذي :  •

 في الطور الثالث من المرحلة الثانية )التصميم التمهيدي(. حاليا  

 

 : مباني الربط بين محطات التكييف الجديدة بالشويخ -6

 مكتب دار السورالمكتب المصمم :  •

  % 29نسبة إنجاز التصميم :  •

في الطور  تم اإلنتهاء من الطور األول من المرحلة األولى ، والمشروع حاليا  الموقف التنفيذي :  •

 الثاني من المرحلة األولى )بدائل التصميم(.

 

 : مباني وخدمات البنية التحتية لأللياف الضوئية للمعاهد والكليات -7

 سكيلمكتب المكتب المصمم :  •

  % 29نسبة إنجاز التصميم :  •
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في الطور  تم اإلنتهاء من الطور األول من المرحلة األولى ، والمشروع حاليا  الموقف التنفيذي :  •

 الثاني من المرحلة األولى )بدائل التصميم(.

 

( مشاريع للهيئة بالشويخ ومشروع إدارة تصميم مجمع تكنولوجي تجاري 3إدارة تصميم عدد ) -8

 صحي تربوي بالجهراء :

 تيرنر بروجاكس بإدارة تصميم مشاريع الهيئة .  ستشاريةاإلتقوم المجموعة  •

 

 : للهيئة( مشاريع 8إدارة تصميم عدد ) -9

 تيرنر بروجاكس بإدارة تصميم مشاريع الهيئة .  االستشاريةتقوم المجموعة  •

 

 

 ( :التنفيذالمشاريع اإلنشائية ) -ب

 

 : توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ -10

 مكتب دار عبدالعزيز يوسف الفليج: التنفيذ على شرا اإلو المكتب المصمم •

  والمقاوالت العامة للتجارة الخليج تشييد شركةشركة المقاوالت :  •

 %100نسبة إنجاز التصميم :  •

  -نسبة إنجاز التنفيذ :  •

 . خذ الموافقات الرسمية على عقود التنفيذأجاري العمل على  الموقف التنفيذي : •

 

 

 مباني لتخصصات جديدة مستحدثة بكلية التربية األساسية بالعارضية : -11

 لالستشارات الهندسيةالمكتب المصمم : مكتب أكرم الحربي  •

 الهندسية لالستشارات الرشود عماد دارشرا  على التنفيذ : اإل •

 شركة الرابية لإلنشاءاتشركة المقاوالت :  •

 %100نسبة إنجاز التصميم :  •

  -نسبة إنجاز التنفيذ :  •

 . التنفيذ عقود على الرسمية الموافقات اخذ على العمل جاري الموقف التنفيذي : •

 

 لكلية الدراسات التكنولوجية : فصول ومختبرات -12

 : دار الهدية لالستشارات الهندسية . شرا  على التنفيذو اإل المكتب المصمم •

 شركة التخصيص الهندسيةشركة المقاوالت :  •

 % .100نسبة إنجاز التصميم :  •

 %10:  التنفيذنسبة إنجاز  •

 5 بتاريخ العمل باشر والمقاول 2017 يونيو 15 بتاريخ التنفيذ عقد توقيع تم الموقف التنفيذي : •

 . الخرساني الهيكل بمرحلة حاليا   والمشروع ، 2017 سبتمبر

 

 

 : المعهد العالي للطاقةتوسعة   -13

 : عالية الصايغ لالستشارات الهندسية .شرا  على التنفيذواإلالمكتب المصمم  •

 الهندسية الدارشركة المقاوالت :  •
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 .% 100نسبة إنجاز التصميم :  •

 %10:  التنفيذنسبة إنجاز  •

ومن المتوقع المباشرة في المشروع  2017مارس  16م توقيع العقد في تالموقف التنفيذي :  •

 الخرساني الهيكل بمرحلة حاليا   والمشروع .2017يوليو  02بتاريخ 

 

 مباني الخدمات التعليمية والطالبية لمجمع خدمات الهيئة بالشويخ : -14

 مكتب جاسم قبازرد لالستشارات الهندسية على التنفيذ:واالشرا  المكتب المصمم  •

 دار المكتب المهندس المشترك شرا  على التنفيذ:اإل •

 نشاء و التصنيع العقاري )ريكافكو(شركة اإلشركة المقاوالت :  •

 % .100نسبة إنجاز التصميم :  •

 % .100:  التنفيذنسبة إنجاز  •

 .ستالمهو تاريخ اإل 2017يناير  10بتدائيا  واعتبر يوم إتم استالم المشروع  الموقف التنفيذي : •

 

 ة :مشروع تزويد كلية التربية األساسية بالطاقة الشمسي -15

 ستشاراتالمكتب العربي لإل: االشرا  على التنفيذو المكتب المصمم •

 شركة نسيبة للمقاوالت الكهربائيةشركة المقاوالت :  •

 % .100نسبة إنجاز التصميم :  •

 %.100:  التنفيذنسبة إنجاز  •

 .2017إبريل  23بتدائياً بتاريخ إتم استالم المشروع  الموقف التنفيذي : •

 

 إنشاء محطة تحويل رئيسية بالشويخ : -16

تم التعاقد مع المقاول من قبل وزاره الكهرباء ) الجهة المنفذة ( وجاري إخالء األرض من  •

 المعوقات .

 

 مبنى مطاعم للوجبات السريعة : -17

 %100التصميم : نسبة إنجاز  •

 %97:  التنفيذنسبة إنجاز  •

 تأخر إيصال التيار الكهربائي.يعيق استالم المشروع ونتهاء من تنفيذ المشروع تم اإل •
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 مباني وتحسينات على األراضي –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  -3271فئة  

 

 2019/2020للسنة المالية د.ك  6,404,999 أدرج لهذه الفئة عدة بنود بمبلغ  

 

  مباني مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية – 327105البند: 

 صيانة جذرية  - 32710502النوع: 

 

 د.ك وذلك لألعمال التالية:    5,725,000أدرج لهذا النوع مبلغ 

 العقود المبرمة :      

 

 قيمة العقد المدة رقم العقد اسم العقد
تاريخ بداية 

 العقد

تاريخ نهاية 

 العقد
 المقاول

أعمال الصيانة المدنية 

والصحية الشاملة للكليات 

والمعاهد والمراكز )المنطقة 

 الثانية(

157-

2017/2018 
 18/3/2019 18/9/2018 300,000 شهور 6

شركة جلوبال 

الوطنية للتجارة 

 العامة والمقاوالت

 

 المناقصات الجديدة :      

 

 تاريخ المتوقعال قيمة المدة المناقصة

أعمال الصيانة المدنية  2016/2017 – 10 –هـ ع / ش أ م 

 والصحية الشاملة للكليات والمعاهد والمراكز )المنطقة األولى(
  3,000 سنوات 3

أعمال الصيانة المدنية   2016/2017 – 31 –هـ ع / ش أ م 

 والصحية الشاملة للكليات والمعاهد والمراكز )المنطقة الثانية(
  4,500 سنوات 3

اعمال تشغيل وصيانة  2017/2018 – 70 –هـ ع / ش أ م 

 ستاد الرياضي والمنشآت الرياضيةصالح مباني ومرافق اإلإو
  25,000 سنوات 3

 
 تحسينات على األراضي  -327150بند 

 صيانة جذرية  -32715002نوع 

 

 :   د.ك وذلك لألعمال التالية 999 ,679أدرج لهذا النوع مبلغ 
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 : المبرمة العقود      

 قيمة العقد المدة رقم العقد اسم العقد
تاريخ بداية 

 العقد

تاريخ نهاية 

 العقد
 المقاول

تطوير وصيانة الزراعة التجميلية 

والري في حدائق كليات ومعاهد 

 الهيئة الشويخ

ه ع / ش أ م 

2017/2018 

3 

 سنوات
850,000    

تطوير وصيانة الزراعة التجميلية 

كليات ومعاهد والري في حدائق 

 –الهيئة )المنطقة الثانية( العديلية 

صباح  –الدعية  –الشامية  -حولي 

 الصباحية -الشرق –السالم 

ه ع / ش أ م 

2017/2018 

3 

 سنوات
320,000    

تطوير وصيانة الزراعة التجميلية 

والري في حدائق كليات ومعاهد 

 العارضية -الهيئة 

ه ع / ش أ م 

2017/2018 

3 

 سنوات
630,000    

تشغيل وصيانة حمامات السباحة 

بكليات التربية األساسية بالهيئة 

 )بنين/بنات(

ه ع / ش أ م 

2017/2018 

3 

 سنوات
103,464    

واصالح حوض تشغيل وصيانة 

 بالعديليةالسباحة 

169-

2017/2018 
 18/4/2020 18/4/2018 54,000 سنتان

شركة 

المرعي 

الدولية 

للتجارة 

العامة 

 والمقاوالت

   

 المناقصات الجديدة :   

 تاريخ المتوقع قيمة المدة المناقصة

بالمجمع تشغيل وصيانة حمامات السباحة 

 التكنولوجي بالشويخ
 1/12/2018 106,000 سنتان

 

  



 

2017/2018التقرير السنوي   

 
117 

 آالت ومعدات وأصول أخرى  –صيانة جذرية   -3272فئة 

 

 .2019/2020للسنة د.ك  2,392,059أدرج لهذه الفئة عدة بنود بمبلغ 

 معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع انشائي وصيانتها    -327210بند 

 معدات التبريد والتكييف والمصاعد  -32721002نوع 

 د.ك وذلك لألعمال التالية:  2,185,000ادرج لهذا النوع مبلغ 

 : العقود المبرمة  

 قيمة العقد المدة رقم العقد اسم العقد
تاريخ بداية 

 العقد

تاريخ نهاية 

 العقد
 المقاول

إصالح وصيانة وتشغيل 

وحدات التكييف المركزية 

وكلية العلوم )الشيلرات( 

 –بنات  –الصحية بنين 

وكلية الدراسات التكنولوجية 

واألعمال  125مبني 

الميكانيكية والكهربائية 

 والهندسية للمحطة الشرقية

-تعاقد مباشر 

145 – 

2017/2018 

6 
 شهور

62,900 1/9/2018 1/2/2019 

شركة 

الخليج 

 الهندسية

تشغيل وصيانة وإصالح 

الخدمات الهندسية لمحطة 

التبريد الغربية والمباني 

 التابعة لها

28- 

2014/2015 

3  

 سنوات

337,968 

 

75,933  +

68983.578 

31/7/2015 31/1/2019 

شركة 

الخليج 

 الهندسية

تشغيل وصيانة وحدات 

التكييف الشيلرات بمحطة 

 تصاالتالمعهد العالي لإل

8 – 

2017/2018 

3  

 سنوات
348,500 4/4/2017 4/4/2020 

شركة 

الخليج 

 الهندسية

تشغيل وصيانة وحدات 

التكييف الشيلرات بمحطة 

 مجمع العرضية تجاري بنات

66 – 

2016/2017 

3  

 سنوات
232,580 1/1/2017 1/1/2020 

شركة 

الخليج 

 الهندسية

تشغيل وصيانة وحدات 

التكييف الشيلرات بمحطة 

 مجمع العرضية تجاري بنين

3 – 

2016/2017 

3  

 سنوات
308,000 1/1/2017 1/1/2020 

شركة 

الخليج 

 الهندسية

تشغيل وصيانة وحدات 

التكييف الشيلرات بمحطة 

مجمع العارضية / التربية 

 بنات ( -األساسية )بنين 

100-

2013/2014 

3 
 سنوات

516,600 

 

86,100 

12/9/2013 12/3/2019 

شركة 

يوسف 

أحمد الغانم 

 وأوالده

تشغيل وصيانة وإصالح 

الخدمات الهندسية لمحطة 

التبريد معهد التدريب 

 نشائي جنوب الصباحيةاإل

1 – 

2016/2017 

3 
 سنوات

288,768 17/1/2017 17/1/2020 

شركة 

الخليج 

 الهندسية
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تشغيل وصيانة وإصالح 

المصاعد الكهربائية في 

 التابعة للهيئةالكليات 

161-

2013/2014 

6 
 شهور

125,300 1/11/2018 1/4/2019 

شركة خالد 

وحازم 

مشاري 

الخالد 

 وشركاهم

وحدات اصالح وصيانة 

بكافة  ف المركزييالتكي

أنواعه واألعمال الميكانيكية  

 بكافة كليات ومعاهد الهيئة

93-

2016/2017 

3 
 سنوات

369,000 31/1/2017 30/1/2020 
شركة كويت 

 كنترول

تشغيل وصيانة واصالح 

الخدمات الهندسية لمحطة 

المهني التبريد معهد التدريب 

 الجهراء -بنات  /

2-
2016/2017 

3 
 سنوات

221,976 28/2/2017 28/2/2020 

شركة 

الخليج 

 الهندسية

تشغيل وصيانة نظام التكييف 

في مركز تقنية المعلومات 

 والحاسب االلي

52 – 

2017/2018 

3 
 سنوات

44,810 1/8/2017 1/8/2020 

شركة / 

الحاسبات 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

أعمال صيانة وتشغيل 

صالح نظام التكييف وإ

ووحدات الميكانيك لغرفة 

تحكم الكاميرات بمجمع 

 الشويخ

4-
2017/2018 

3 
 سنوات

54,900 15/4/2017 15/4/2020 

شركة / 

الكويتية 

الكندية 

المتكاملة 

 للتجارة

 

 الجديدة:المناقصات 

 المدة سم المناقصة/االتفاقيةإ
قيمة 

 المناقصة/االتفاقية

التاريخ 

 المتوقع

تشغيل وصيانة وإصالح المصاعد الكهربائية  2016/2017 – 65عقد 

 في الكليات التابعة للهيئة

3 
 سنوات

1,100,000 1/4/2019 

صالح تشغيل وصيانة وإ 2016/2017 25 -م مناقصة هـ ع / ش أ 

 الهندسية لمحطة تبريد كلية التربية االساسيةالخدمات 

3 
 سنوات

700,000 1/4/2019 

صالح اعمال تشغيل وصيانة إ 2018/2019 56 -مناقصة هـ ع / ش أ م 

الخدمات الهندسية للمحطة الشرقية ومحطات المجمع التكنولوجي 

 والمباني التابعة لها

3 
 سنوات

680,000 1/3/2019 

صالح إتشغيل وصيانة و 2018/2019 49 -مناقصة هـ ع / ش أ م 

 الشويخ -الخدمات الهندسية لديوان عام الهيئة 

3 
 سنوات

50,000 1/4/2019 

صالح الخدمات إتشغيل و 2018/2019   -مناقصة هـ ع / ش أ م 

 الهندسية لمحطة التبريد الغربية

3 
 سنوات

410,000 1/2/2019 
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 نشائي وصيانتها   إ معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع -327210بند 

 مضخات ومكابس     -32721006نوع 

 :   د.ك وذلك لألعمال التالية 25,000درج لهذا النوع مبلغ أ

 : العقود المبرمة

 المدة رقم العقد اسم العقد
قيمة 

 العقد
 تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية 

 العقد
 المقاول

أعمال تشغيل وصيانة 

إصالح المضخات و

والسخانات والفالتر 

كافة الكليات التابعة ل

 للهيئة

122-

2017/2018 

3 
 سنوات

57,240 18/2/2018 18/2/2020 

شركة الدانة 

العالمية 

للتجارة العامة 

 والمقاوالت

 

 نشائي وصيانتها       إمعدات خاصة مرتبطة بمشروع  -327212بند 

 صيانة جذرية     -32721202نوع 

 

  : وذلك لألعمال التالية د.ك 46,393أدرج لهذا النوع مبلغ 

 : العقود المبرمة

 المقاول قيمة العقد المدة رقم العقد اسم العقد

أعمال الصيانة واالصالح إنذار ومكافحة 

 الحريق

28-

2016/2017 
 46,393.500 سنوات 3

الحماية المتخصصة 

 لمعدات االمن

صالح الشترات أعمال الصيانة واإل

بواب المنزلقة طارات واألتوالف اإلو

 المروحيةو

67-

2015/2016 
 22,333.333 سنوات 3

بهمن للتجارة العامة 

 و المقاوالت

 

 :  المناقصات الجديدة

 المدة اسم المناقصة/االتفاقية
قيمة 

 المناقصة/االتفاقية

تاريخ المتوقع لبداية 

 المناقصة/ االتفاقية

التكنولوجي بالشويخ + التربية رات المجمع يصيانة كام

 ساسية بنات بالجهراءاأل
 83,333  

  60,000 سنة 2 صيانة شبكات الهواتف

  30,000  ذرع كهربائيةأصالح الشترات وأعمال الصيانة واإل
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     أصول البنية التحتية –مشاريع انشائية وصيانة جذرية  -3273فئة 

  .2019/2020د.ك للسنة المالية  420,000بمبلغ  أدرج لهذه الفئة عدة بنود 

 شبكة الكهرباء     - 327309بند  

 شبكة الكهرباء     - 32730902نوع  

 :   د.ك وذلك لألعمال التالية  420,000درج لهذا النوع مبلغ  أ

 

 : العقود المبرمة   

 المدة رقم العقد اسم العقد
قيمة 

 العقد

تاريخ بداية 

 العقد

نهاية تاريخ 

 العقد
 المقاول

-56/2013هـ ع / ش أ م / 

أعمال الصيانة  2014

الكهربائية الشاملة للكليات 

والمعاهد والمراكز التابعة 

 )المنطقة األولى( للهيئة

 تعاقد مباشر

134-

2017/2018 

8 
 شهور

134,000 8/5/2018 8/1/2019 
شركة 

 الخنيني

أعمال الصيانة الكهربائية 

والمعاهد الشاملة للكليات 

 والمراكز التابعة للهيئة

)المنطقة الثانية( رقم هـ ع 

 2011/2012-102ش ا م //

91-

2015/2016 
 شركة برقان 30/10/2018 13/10/2015 396,000 سنتان

 

 المناقصات الجديدة: 

 قيمة المناقصة/االتفاقية المدة اسم المناقصة/االتفاقية
تاريخ المتوقع لبداية 

 االتفاقيةالمناقصة/ 

أعمال  2017/2018/  12 –هـ ع / ش أ م 

الصيانة الكهربائية الشاملة للكليات والمعاهد 

 )المنطقة الثانية( والمراكز التابعة للهيئة

 9/1/2019 400,000 سنتان

أعمال  2017/2018/  11 –هـ ع / ش أ م 

الصيانة الكهربائية الشاملة للكليات والمعاهد 

 (ى)المنطقة االول هيئةوالمراكز التابعة لل

 1/11/2018 400,000 سنتان
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 / اإلنجازات في مجال تطوير واستحداث البرامج والمناهج بالكليات والمعاهد : 5

 

لبرامج التي تم تطويرها بالكليات والمعاهدا  

  الكليات :

 مالحظات البرامج التي تم تطويرها الكلية / المعهد

التربية األساسيةكلية   

 جاري تطوير جميع برامجها

-اللغة العربية-سالميةالتربية اإل

 –الرياضيات -اللغة اإلنجليزية

 –التربية الفنية -الحاسوب –العلوم 

التصميم الداخلي -التربية الرياضية

التربية -التربية الموسيقية –

 الخاصة

  بكالوريوس المكتبات والمعلومات

الخاصةدبلوم التربية    

وحدة دراسية 75تطوير خططها الى  كلية الدراسات التكنولوجية   

  جاري تطوير جميع برامجها كلية الدراسات التجارية

  جاري تطوير جميع برامجها كلية التمريض

  دبلوم السجالت الطبية كلية العلوم الصحية

 

: المعاهد  

 مالحظات البرامج التي تم تطويرها المعهد

التدريب االنشائيمعهد    برامج ما بعد الثانوية 

 تم تطوير بعض من برامجها معهد التمريض

كاتب سجالت  –تثقيف صحي 

طبية )الحرس  يءطوار-طبية

 الوطني(
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 البرامج التي بدأت إجراءات استحداثها بالكليات والمعاهد

 

:الكليات   

 مالحظات البرامج التي تم استحداثها الكلية

التربية األساسيةكلية   

 دبلوم التأهيل التربوي
نتهاء من البرنامج وجاري تم اإل

 أخذ الموافقات.

 بكالوريوس الهندسة الزراعية
نتهاء من البرنامج وجاري تم اإل

 أخذ الموافقات.

 بكالوريوس الطب البيطري
نتهاء من البرنامج وجاري تم اإل

 أخذ الموافقات.

للمرحلة المتوسطة  بكالوريوس اللغة اإلنجليزية

 )بنين(

نتهاء من البرنامج وجاري تم اإل

 أخذ الموافقات.

 كتابة تفاصيل المقرر مقرر صناعة التكنولوجيا المالية كلية الدراسات التجارية

 كلية الدراسات التكنولوجية

 تجهيز ورش عمل سوق العمل برنامج الطاقة المتجددة

 تجهيز ورش عمل سوق العمل برنامج هندسة الصيانة الميكانيكية

 برنامج كفاءة الطاقة
نتهاء من البرنامج وجاري تم اإل

 أخذ الموافقات.
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 إنجازات أخرى

 

توثيق برامج ومناهج الهيئة بالكليات والمعاهد. -   

حتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة.إالمساهمة في تلبية  -   

تطوير كلية التربية األساسية الى أربع كليات.  -  

توسعة سوق العمل في كلية التربية األساسية ليشمل المرحلة المتوسطة والثانوية. -  

توحيد عدد الساعات والوحدات الدراسية لبعض المقررات بالكليات. -  

وحدة. 75تطوير جميع خطط الدبلوم الدراسية بكلية الدراسات التكنولوجية الى  -  

إقامة دورة تدريبية خاصة بكتابة المناهج ألعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة. -  

(. جتماعإ 8عقد اجتماعات اللجنة العليا للمناهج بالكليات )عدد  -  

    .WIDS to Web العمل على تجديد رخصة برنامج –  

 ية أثناء الخدمة.شتراك بدورات تدريبالتطوير من أداء أعضاء المركز من خالل اإل -

 ورش(. 6إقامة ورش لسوق العمل )عدد  -
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 6 / تزويد المكتبات بالكليات والمعاهد بمصادر التعليم والتعلم : 

 

والمتدربين تولي الهيئة أهمية كبيرة للمكتبات والمعاهد لما لها من دور كبير في تزويد الطلبة      

  والتدريبية بالعلم والمعرفة في مختلف المجاالت والتخصصات .وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية 

بلغ عدد الكتب التي تم تزويد مكتبات الكليات والمعاهد بها حوالي  2017/2018وخالل عام      

ً منها )2462) ً و)1537( كتابا ً عربيا ً 923( كتابا بيان توزيع  التاليويوضح الجدول  ،( كتابا ً أجنبيا

 هذه الكتب على الكليات والمعاهد .

2017/2018تزويد أجهزة الهيئة بالكتب والمراجع والدوريات خالل عام   

 

 

 

 

 

 

 الجهة
 الدوريات الكتب

 مجموع دوريات أجنبية دوريات عربية مجموع كتب أجنبية كتب عربية

 - - - 1 - 1 الديوان العام

 - - - 723 88 635 كلية التربية األساسية

 - - - 388 166 222 كلية الدراسات التجارية

 - - - 211 173 38 كلية العلوم الصحية

 - - - 92 64 28 كلية الدراسات التكنولوجية

 - - - 276 195 81 كلية التمريض

 - - - 1691 686 1005 إجمالي الكليات والديوان

المعهد العالي لالتصاالت 

 والمالحة

24 138 162 - - - 

 - - - 12 4 8 المعهد العالي للطاقة

 - - - 66 2 64 المعهد الصناعي)ص السالم(

 - - - 47 13 34 معهد التدريب اإلنشائي

 - - - 2 2 - المعهد الصناعي )الشويخ(

 - - - 400 2 398 المعهد العالي للخدمات اإلدارية

 - - - 80 76 4 معهد التمريض

 - - - - - - معهد التدريب المهني

 - - - 769 237 532 إجمالي المعاهد 

 - - - 2460 923 1537 اإلجمالي العام
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الدورات والحلقات والمؤتمرات التعليمية والتدريبية التي تم تسجيلها/تصويرها خالل عام 

2017/2018 

 مكان االنعقاد الجهة المنظمة اسم الدورة/الحلقة/المؤتمر م

1 
)  ندوه تنويرية ( data showتوفير  نظام صوتي  + 

 للطلبه
 مسرح الكليه ساسية كلية التربية األ

 مسرح الكلية   كلية الدراسات التكنولوجية توفير نظام صوتي ) ندوة تنويرية ( للطالبات 2

 مسرح الكلية الرئيسي لقاء تنويري  –قسم المكتبات  data showفير نظام صوتي + جهاز وت 3

 مسرح الكليه  كلية الدراسات التكنلوجية للطلبه data showتوفير نظام صوتي + جهاز  4

5 
تحاد العام لطلبه تغطية وتصوير وتوثيق أنتخابات اإل

 ومتدربي الهيئة 
 جميع مقرات أنتخابات أتحاد الطلبة  عمادة شئون الطلبه

 توفير نظام صوتي  6
التربية  ةكلي –مكتب الشئون الطالبيه 

 بنين -ساسية  األ
 مسرح الكلية الرئيسي

 توفير نظام صوتي 7
التربية  ةكلي –مكتب الشئون الطالبيه 

 بنات -ساسية األ
 مسرح الكلية الرئيسي

 مسرح الكلية الرئيسي قسم تكنولوجيا التعليم  توفير نظام صوتي 8

 مسرح الكليه بنات -كلية الدراسات التكنولوجية  data showتوفير  نظام صوتي  +  9

 data showتوفير  نظام صوتي  +  10
كلية التربية  –قسم اللغه العربية 

 ساسيةاأل
 مسرح الكليه

 

 

 

 

 

 



 

2017/2018التقرير السنوي   

 

126 

 

 2017/2018الوسائل والتقنيات التعليمية والتدريبية التي تم إنتاجها خالل عام 

 المنتجةالكمية  الجهة المستفيدة الهدف من الوسيلة / التقنية اسم الوسيلة /التقنية  م

 1 معهد التمريض لتسهيل التدريس ومواكبة تقنيات التعليم كتروني تفاعلي إلكتاب  1

 1 تصاالتمعهد اإل قسام المعهدألتسهيل على الطلبه معرفة  لكتروني تصاالت اإلدليل معهد اإل 2

 2 معهد التمريض  لتسهيل التدريس ومواكبة تقنيات التعليم  power pointتصميم  3

 2 صاالتتمعهد اإل لتسهيل التدريس ومواكبة تقنيات التعليم power pointتصميم  4

 1 ساسية كلية التربية األ لتسهيل التدريس ومواكبة تقنيات التعليم power pointتصميم  5

 لتسهيل التدريس ومواكبة تقنيات التعليم power pointتصميم  6
كلية الدراسات 

 التكنولوجيه
1 

 

الدورات والحلقات والمؤتمرات التعليمية والتدريبية التي تم تسجيلها/تصويرها خالل 

 2017/2018عام

 نعقادمكان اإل الجهة المنظمة اسم الدورة/الحلقة/المؤتمر م

 قاعه السيمنار كلية العلوم الصحية  لمحاضرة علميه data showتوفير نظام صوتي +  1

عمل تدريبيه ) تصوير ( فيديو تسجيل وتوثيق ورشه   2  

 وفوتوغرافي

عتماد مكتب ضمان الجودة واإل

 كاديمياأل
 ن الهيثم للتدريبإبمركز 

 كلية الدراسات التجاريه عمادة شئون الطلبه توفير نظام صوتي 3

4 
عمل تدريبيه ) تصوير ( فيديو  ةتسجيل وتوثيق ورش

 وفوتوغرافي

عتماد مكتب ضمان الجودة واإل

 كاديمياأل
 بن الهيثم للتدريب   إمركز 

5 
تسجيل وتوثيق  ) تصوير ( فيديو وفوتوغرافي  حفل 

 كلية التمريض لتكريم الخريجين 
 كلية التمريض

تصاالت مسرح المعهد العالي لإل

 والمالحه 

  6 
تسجيل وتوثيق  ) تصوير ( فيديو وفوتوغرافي  حفل 

 من المطارأولى من برنامج تفتيش أتخرج الدفعه اال
 دارية المعهد العالي للخدمات اإل

مسرح المعهد العالي للخدمات 

 داريةاإل
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7 
تصوير فيديو حفل تكريم الطلبه المتفوقين العشرون 

 تحت رعاية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم
 مسرح الهيئة الرئيسي عمادة شئون الطلبه

8 
تصوير فيديو الحفل الموحد الثالث عشر تكريم خريجي 

 مه تحت رعاية رئيس مجلس األالهيئة 
 مسرح الهيئة الرئيسي عمادة شئون الطلبه

9 

تصوير فيديو معرض الجمعيات العلمية الثالث 

والعشرون تحت رعاية مدير عام الهيئة العامه للتعليم 

 التطبيقي والتدريب 

 مسرح الهيئة الرئيسي عمادة شئون الطلبه

10 
بمسابقة رواد تصوير فيديو البرنامج التدريبي الخاص 

 المستقبل
 بن الهيثم للتدريبإمركز  عمادة شئون الطلبه

11 
توفير نظام صوتي لحفل توزيع شهادات متدربي خدمة 

 مقر العماده عمادة خدمه المجتمع المجتمع

لمحاضرة  Data showتوفير نظام صوتي و جهاز  12
 ثقافيه

كلية  –مكتب الشئون الطالبيه 
 الدراسات التكنولوجية بنات

 قاعة السيمنار

13 
لبروفة حفل  Data showتوفير نظام صوتي وجهاز 

 تخرج طلبة وطالبات قسم علوم المكتبات
 ساسية مسرح كلية التربيه األ قسم المكتبات

14 
 رةدالفعاليه اإل Data showتوفير نظام صوتي و جهاز 

 طفاء ) محاضرة توعوية (العامه لإل
 (  16)  قاعه ساسية كلية الترية األ

 بن الهيثمإمركز  دارة البحوث إ تصوير فيديو لورشة عمل  15

16 
لمحاضرة  Data showتوفير نظام صوتي وجهاز 

 ثقافية
 قاعة السيمنار بنات  -كلية العلوم الصحية  

17 
عضاء هيئة أتصوير الحفل الختامي ألنشطه رابطه 

 التدريب
 بن الهيثمإمركز  هيئة التدريبعضاء أرابطة 

 قاعة السيمنار كلية الدراسات التجارية قتصادلقسم اإل  Data showتوفير نظام صوتي وجهاز  18

 مسرح الكلية كلية العلوم الصحية تصوير فيديو لحفل متفوقي كلية العلوم الصحية  19

20 
توفير نظام صوتي للحفل الختامي لقسم التربية 

 الموسيقية
 ساسية مسرح كلية التربية األ التربية الموسيقية قسم
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  قاعدة البيانات والدوريات اإللكترونية المتوفرة

(online) 

LICENSE PUBLISHER DESCRIPTION NO 

SITE EBSCO Academic Search Ultimate 1.  

SITE EBSCO CINAHL Complete 2.  

SITE EBSCO Education Source 3.  

SITE EBSCO Applied Science and Technology 4.  

SITE EBSCO EBSCO discovery service 5.  

SITE IEEE IEEE ASPP 6.  

SITE ProQuest ProQuest Central 7.  

SITE CABI Nutrition and Food Sciences Database 8.  

SITE E-MAREFA E-MAREFA Academic Journals 

(about 1900 journals , reports and 300.000 

articles) 

9.  

SITE E-MAREFA E-MAREFA Theses and Dissertations 

(22.000 abstracts and 21.000 FT ) 

10.  

30 USERS LOC Classification Web 11.  

SITE OCLC Web Dewey 12.  
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 / اإلنجازات في مجال اإلعالم والتعريف بالتعليم التطبيقي والتدريب : 7

الهيئة من خالل العالقات العامة واإلعالم بالتعاون مع األجهزة اإلعالمية إلى  سعىت

لتحاق بالمجاالت الفنية م الشباب نحو التعليم التطبيقي والتدريب بهدف تشجيعهم لإلـــتغيير مفاهي

 : عدة أساليب منهاعلى والمهنية ، وتعتمد الهيئة في ذلك 

 

 مالحظات الوسيلة اإلعالمية  توصيف الجهد اإلعالمي و أهدافه م

1 

إجراء لقاءات صحفية وتلفزيونية لعمداء 

الكليات ومديري المعاهد ورؤساء األقسام 

 دارات بديوان عام الهيئة.العلمية ومديري اإل

ذاعة والتلفزيون عبر الصحف اليومية واإل

لكترونية وخالل وسائل التواصل والمواقع اإل

 جتماعي.اإل

األنشطة إلبراز كافة 

والفعاليات والخطط 

الجديدة في مجال المناهج 

 والمشاريع وغيرها ..

2 

نشاااطة تغطياااات صاااحافية وإعالمياااة لكافاااة األ

جتماعيااة بااديوان عااام التعليميااة والثقافيااة  واإل

الهيئاااة والكلياااات والمعاهاااد التدريبياااة بالهيئاااة 

 وشملت التغطيات :

  

 األنشطة الطالبية . -

 المواسم الثقافية. -

 المعارض الفنية. -

 البرامج والدورات التدريبية. -

 أنشطة األقسام العلمية. -

 أنشطة عمادة القبول والتسجيل. -

 مكتب قبول المتدربين . -

 مركز القياس والتقويم. -

بن إنشطة مركز أجميع دورات و -

 ثناء الخدمة .أالهيثم للتدريب 

جتماعات ولقاءات المدير العام مع إ -

الوزراء كبار الزوار من السادة 

 والسفراء  وممثلي الطلبة .

 أنشطة حاضنة الشويخ الحرفية. -

دارات بديوان عام أنشطة كافة اإل -

 الهيئة.

فاقيات التعاون والشراكة مع إت -

القطاع الخاص و كذلك مع القطاع 

الحكومي و القطاع النفطي  

لية والعالمية والجامعات المح

 الخاصة و الحكومية

نا + الصحف واإلذاعة وكالة األنباء الكويتية كو

لكترونية عالم اإلوالتلفزيون وجميع وسائل اإل

جتماعيووسائل التواصل اإل  

 والموقع الرسمي للهيئة. 

 

 

التواصل والتنسيق 

عداد مع كافة وسائل واإل

عالم للترويج للفعاليات اإل

قبل انعقادها وتقديم 

عالمية لها التغطية اإل

 خالل وبعد انعقادها.

 

3 

المتفاااوقين « التطبيقاااي»خريجاااي حفااال تكاااريم 

تحت رعاية سمو أميار الابالد المفادى بحضاور 

سااااامو ولاااااي العهاااااد وكباااااار رجاااااال الدولاااااة 

 والتطبيقي.

 

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

تواجد فريق 

عمل من مكتب 

العالقات العامة 
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4 

المتفااوقين برعايااة الشاايخ محمااد حفاال تكااريم 

 صباح السالم الصباح.

 

جتماعيائل التواصل اإللكترونية ووسعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

عالم واإل

لإلعداد 

والتنظيم 

وحضور 

البروفات التي 

تسبق الفعالية 

 الرئيسية.

 

تغطية مباشرة قبل 

نعقاد وخالل وبعد اإل

بالتنسيق والتواصل 

المستمر مع كافة 

عالم.وسائل اإل  

 

5 
الحفل الموحاد لخريجاي التطبيقاي تحات رعاياة 

 رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.

6 

حفل تكريم خريجي قطاع التدريب تحات رعاياة 

 الشيخ ناصر المحمد الصباح .

 

7 
 فعالية " يوم األرض " بكلية العلوم الصحية .

 

النتائج والفعاليات بالصحف اليومية رصد كافة 

وال بأول.أجتماعي ومواقع التواصل اإل  

 

تواجد فريق من العالقات 

عالم للمتابعة العامة واإل

 الحية و المباشرة.

8 

 . معرض الجمعيات العلمية الثالث والعشرون

 

 

رصد كافة النتائج والفعاليات بالصحف اليومية 

بأول.وال أجتماعي ومواقع التواصل اإل  

تواجد فريق من العالقات 

عالم للمتابعة العامة واإل

 الحية و المباشرة.

9 

التغطية اإلعالمية لفعالية يوم النشر العلمي 

 بالدراسات التكنولوجية .

 

10 

عالمية للمعرض الفني التاسع التغطية اإل

 والعشرون .

 

11 

عضاء أعالمية النتخابات رابطة التغطية اإل

 التدريس بالهيئة .هيئة 

 

نتخابات بالصحف متابعة مباشرة ورصد لسير اإل

 وال بأول.أجتماعي اليومية ومواقع التواصل اإل

تكليف فريق من العالقات 

عالم بالتواجد العامة واإل

نتخابات طوال فترة اإل

 بمقر الرابطة.

 

12 

 

تحاد طلبة إتخابات نعالمية إلالتغطية اإل

 ومتدربي الهيئة .

نتخابات بالصحف مباشرة ورصد لسير اإل متابعة

 وال بأول.أجتماعي اليومية ومواقع التواصل اإل

تواجد فريق من العالقات 

عالم للمتابعة العامة واإل

 الحية و المباشرة.

13 

 

التغطية اإلعالمية لبطولة كأس المدير العام 

 لكرة القدم .
عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + والتواصل 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيعالم االلكترونية ووسائل التواصل اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تكليف فريق من العالقات 

عالم بالتواجد العامة واإل

 تخابات .نطوال فترة اإل

  ASTDعالمية للملتقى التدريبي التغطية اإل 14

متابعة مباشارة ومساتمرة 

للفعالياااااااااات والنااااااااادوات 

 والورش.

 

 متابعة القبول والتسجيل بالهيئة . 15

تواجد فريق عمل من -

مكتب العالقات العامة 

عالم بمقار التسجيل واإل

على مدار اليوم ونقل 
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 مباشر لعملية التسجيل.

تغطية مباشرة  -

بالتنسيق والتواصل 

المستمر مع كافة وسائل 

عالماإل  

 

16 

التواصل مع الجمهور من خالل وسائل  -

داخل   (social media)جتماعي التواصل اإل

 و خارج الهيئة و داخل و خارج الكويت.

• Twitter 

prmo_paaet 

 

• Instagram 

prmo_paaet 

 

• Email 

media_paaet@paaet.edu.kw 

 

• YouTube 

media_paaet@paaet.edu.kw 

 

 

 

 

وال بأول وتغطية كافة الفعاليات أخبار عرض األ-

 والمناسبات بالهيئة

دراج النشرة اليومية  )الهيئة في الصحافة( إ-

خبار الهيئة على الحساب الرسمي أوجميع 

للهيئة بمواقع التواصل االجتماعي الرسمية 

والموقع الرسمي للمكتب والموقع الرسمي 

يام العمل الرسمية وعطل نهاية أللهيئة خالل 

 االسبوع والعطل الرسمية.

التواصل مع الجمهور داخل و خارج الكويت. -  

 

 

براز وتسليط الضوء إ -

نجازات الهيئة إعلى 

وعرض التطورات 

وال بأول.أوالمستجدات   

بقاء منتسبي الهيئة إ-

على تواصل تام ومستمر 

مع الصحافة ومتابعة كل 

 ما يكتب عن الهيئة.

تواصل الهيئة مع  -

المجتمع و المؤسسات 

الحكومية و الخاصة و 

 جمعيات النفع العام.

تواصل الهيئة مع كافة  -

المنظمات و المؤسسات 

كاديمية و التعليمية األ

 خارج الكويت.

 

17 

تغطية معرض الملصق العلمي بكلية الدراسات 

 التكنولوجية .

 

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

18 
 فعالية يوم األرض .

 

عداد التغطية االعالمية الشاملة بالتنسيق إ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

19 

تغطية دوري مؤسسات التعليم العالي لكرة 

 القدم.

 

عداد التغطية االعالمية الشاملة بالتنسيق إ

ألنباء الكويتية )كونا( + والتواصل مع وكالة ا

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

متابعة ووجود مستمر -

لفريق عمل مكتب 

عالم العالقات العامة واإل

تغطية مباشرة على مدار ل

اليوم ونقل مباشر لكافة 

 الفعاليات .

مباشرة  تغطية -

بالتنسيق والتواصل 

المستمر مع كافة وسائل 

عالماإل  

 

20 
 تغطية يوم التمريض العالمي .

 
تواجد فريق عمل من عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

مكتب العالقات العامة 

mailto:media_paaet@paaet.edu.kw
mailto:media_paaet@paaet.edu.kw
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والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

21 

تغطية بطولة كأس المدير العام لكرة قدم 

 الصاالت .

 

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

ذاعة والتلفزيون وجميع وسائل الصحف واإل

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.إالتنظيم واال  

 تغطية حفل تكريم متفوقي معهد التمريض. 22

 عالمية الشاملة بالتنسيقعداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

23 

المعهد العالي تغطية حفل تكريم متفوقي 

 تصاالت و المالحة .لإل

 

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

لكترونية ووسائل التواصل االجتماعيعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

العالقات العامة مكتب 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

24 
صول في التربية تغطية معرض قسم األ

 ساسية "رحلة الى تراثنا التربوي".األ

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

 حفل تكريم متفوقي كلية العلوم الصحية. 25

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

الكويتية )كونا( + والتواصل مع وكالة األنباء 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

26 
معرض التخصصات العلمية و الفرص 

 م الصحية.الوظيفية بكلية العلو

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

للمشاركة في عالم واإل

عداد.التنظيم واإل  

 تغطية يوم التمريض الخليجي. 27

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

د فريق عمل من تواج

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  
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الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

28 
الحفل الختامي ألنشطة رابطة أعضاء هيئة 

 التدريب بالكليات.

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

 الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

29 
تغطية معرض المستقبل المهني الخامس 

 تصاالت و المالحة.بالمعهد العالي لإل

بالتنسيق عالمية الشاملة عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

30 
المركز التربوي بكلية التربية تغطية افتتاح 

 ساسية.األ

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

القات العامة مكتب الع

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

31 
حتفال اليوم العالمي للصحة بمعهد إتغطية 

 التمريض.

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيالتواصل اإللكترونية ووسائل عالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

32 
تغطية اليوم الرياضي بكلية الدراسات 

 التكنولوجية.

عالمية الشاملة بالتنسيق عداد التغطية اإلإ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

33 
تغطية معرض الصناعة الكويتية الثاني 

 بمشاركة التطبيقي.

عالمية الشاملة بالتنسيق اإلعداد التغطية إ

والتواصل مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( + 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل 

جتماعيلكترونية ووسائل التواصل اإلعالم اإلاإل  

 والموقع الرسمي للهيئة.

تواجد فريق عمل من 

مكتب العالقات العامة 

عالم للمشاركة في واإل

عداد.التنظيم واإل  

 

 زيارة الوفود للهيئة
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 عضاء الوفدأعدد  اسم الوفد م
 

 تاريخ و مدة الزيارة الهدف من الزيارة

 4عضاء الوفد أعدد  وفد أكاديمية باريس  1

تقييم المعاهد التابعة 

تفاقية للهيئة بناء على اإل

 المبرمة بين الطرفين .

25/10/2017  

 الى

2/11/2017  

2 
 وفد منظمة 

(ABET) 

 

3الوفد عضاء أعدد   

 

تقييم برامج المعهد 

تصاالت        و إلالعالي ل

 المالحة .

3/11/2017  

 الى

7/11/2017  

 وفد أكاديمية باريس 3

 

4عضاء الوفد أعدد   

 

 

تقييم المعاهد التابعة 

تفاقية للهيئة بناء على اإل

 المبرمة بين الطرفين .

24/11/2017  

 الى

30/11/2017  

4 

 

 وفد مؤسسة

 

(ACEN) 

 

2عضاء الوفد أعدد   

 

تقييم برامج كلية 

 التمريض .

23/3/2018  

 الى

28/3/2018  

 وفد أكاديمية باريس 5

 

 

5عضاء الوفد أعدد   

  

دعوة لحضور حفل 

التكريم المنظم من قبل 

مكتب ضبط الجودة و 

كاديمي .عتماد األاإل  

30/4/2018  

 

 حتفاالت الهيئة بالمناسبات المختلفة إ

 الجهات المشاركة تاريخها منهاالهدف  مناسبة الحفلة م

 ستقبال المدير العامإحفل  1

ستقبال المدير العام المهنئين إ

بمناسبة تولية مسئولية ادارة 

 الهيئة.

  2018بريل إ 1

  2018يونيو  19 تهنئة المدير العام بعيد الفطر  ستقبال المدير العامإحفل  2

3 

« التطبيقي»حفل تكريم خريجي 

رعاية سمو أمير المتفوقين تحت 

البالد المفدى بحضور سمو ولي 

العهد وكبار رجال الدولة 

 والتطبيقي.

  2018مارس  12 

4 
حفل تكريم المتفوقين برعاية الشيخ 

 محمد صباح السالم الصباح.
  2018مايو  1 

5 

الحفل الموحد لخريجي التطبيقي 

تحت رعاية رئيس مجلس األمة 

 مرزوق الغانم.

  2018بريل إ 17 

6 

حفل تكريم خريجي قطاع التدريب 

تحت رعاية الشيخ ناصر المحمد 

 الصباح .

 

  2018ريل إب 29 
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 تنفيذ بعض برامج العالقات العامة

 مالحظات             الجهات المشاركة في التنفيذ   توصيف البرنامج و الهدف منه م

1 

المشاركة في أسبوع التدريب المتميز 

 الرابعالسنوي التطوعي 

 2018فبراير  4-11التاريخ: 

 

شارك مكتب العالقات العامة 

واإلعالم عن طريق المحاضرة 

التي القتها مدير المكتب المتحدث 

سم الهيئة العامة إالرسمي ب

للتعليم التطبيقي والتدريب في 

سبوع التدريب المتميز السنوي إ

قامه معهد أالتطوعي الرابع الذي 

رعاية ي تحت ئالتدريب اإلنشا

مدير عام الهيئة خالل الفترة من 

فبراير بديوان عام  11وحتى  4

الهيئة بالعديلية، بتقديم دورة 

العالقات »تدريبية تحت عنوان 

 «.العامة واإلعالم الجديد

 

التأكيد على دور العالقات العامة 

واإلعالم لتوطيد العالقات والتواصل مع 

اآلخرين والتعاون معهم، وتسليط الضوء 

ى اإلعالم الجديد ممثال بوسائل عل

جتماعي و أهميتها و التواصل اإل

ضرورة وجود سياسة استخدام تحكمها 

حفاظا على السمعة المؤسسية , و كذلك 

عالم في إبراز دور المؤسسات اهمية اإل

 والهيئات والمجتمع بوجه عام.

2 

  دورة العالقات العامة ضمن مبادرة صحافي

افيين الكويتية بالتعاون بين جمعية الصح

 ووزارة الدولة لشؤون الشباب.

قدمت المتحدث الرسمي باسم 

الهيئة مدير مكتب العالقات 

العامة واإلعالم  دورة بعنوان 

  )العالقات العامة واإلعالم(

بالتعاون مع جمعية الصحافيين 

الكويتية ووزارة الدولة لشؤون 

الشباب ضمن مبادرة صحافي 

التي اطلقتها جمعية الصحافيين 

بن إالكويتية وذلك في مركز 

ثناء الخدمة أالهيثم للتدريب 

 بالعديلية.

 

جاءت مشاركة مكتب العالقات العامة و 

عالم إيماناً  بضرورة مشاركته اإل

بكافة فعاليات جمعيات النفع وتواجده 

العام ووزارات الدولة توطيداً للعالقات 

 المتميزة معها.
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 مطبوعات منوعة و إصدارات دورية

 مالحظات            الهدف منها   توصيفها   اسم المطبوعة م

1 
 مجلة صناع 

 المستقبل.

 .شهريا المجلة صدارإ -

 

 كامل رشيفأ المجلة تعد -

 والفعاليات شطةناأل لجميع

 33 طوال الهيئة شهدتها التي

 .عاما

 

 التي الفعاليات جميع متابعة -

 وعرضها الهيئة تقيمها

 فريد صحافي بأسلوب بالمجلة

 .مميز فني وإخراج

 

 العلمي التقدم مواكبة -

 المجلة صدارإو والتكنولوجي

 .كترونياإل

 

 من أكبر شريحة ستقطابإ -

 لجميع والوصول المتابعين

 المنتسبين من الهيئة جمهور

 بها والعاملين

 

 في للموهوبين الفرصة عطاءإ -

 لتنمية الصحافية الكتابة فنون

  قدراتهم

 

 الصحافية التغطية إعداد -

 للنشر الخاصة واإلعالمية

 بالمجلة

 

 هو ما كل على الضوء تسليط -

 القطاعات انجازات وعلى جديد

 بالهيئة المختلفة

 تغطية عرض •

 لجميع عالميةإ

 والمناسبات الفعاليات

 من الهيئة تقيمها التي

 .المجلة خالل

 

 الحساب متابعة •

 على للمجلة الرسمي

 التواصل مواقع

( تويتر) جتماعياإل

( بوك فيس)و

 ونشر+( وجوجل)

 من المجلة خبارأ جميع

 .خاللهم

 

 والدعوة الباب فتح •

 المجلة في للمشاركة

 بالمقاالت

 لجميع والموضوعات

 بالهيئة العاملين

 أعضاء الى باإلضافة

 التدريس هيئتي

 .والتدريب

 جميع في المشاركة •

 والفعاليات األنشطة

 أو تقيمها التي

 .الهيئة تستضيفها

 صحافية لقاءات عقد •

 خاصة ومقابالت

 عمداء مع بالمجلة

 المعاهد ومدراء الكليات

 بقطاعات والمدراء

 .المختلفة الهيئة

 

  

 

ً  المجلة تصدر -  للعام شهريا

 والثالثون الرابع

 من إلكترونيا المجلة تصدر -

 الكترونيةاإل المواقع خالل

  للهيئة

 لمشاركة الفرصة عطاءإ -

 الهيئة منتسبي كافة

 واطروحاتهم بمقاالتهم

 في المجلة محرري تواجد -

 برازإل الفعاليات جميع

 ومواكبة الهيئة انجازات

 الفعاليات لكافة المجلة

 تقام التي والمناسبات

 بالهيئة.

 

2 

 دليل وإخراج تصميم

        التمريض  كلية

  

 

 دليل يصدر باللغة العربية

شرح تفصيلي للكليات 

والمعاهد و توصيف 

المواد لمعادلة 

المقررات الدراسية في 

حين الرغبة باستكمال 

 الدراسة

 والطالبات للطالب إرشادية لةأد

  والمعاهد بالكليات تقدم التى بالبرامج

 نجاز العمل و تسليمة(.إ)تم 

 

3 
 دليل وإخراج تصميم

 المهني التدريب معهد

 

 دليل يصدر باللغة العربية

شرح تفصيلي للكليات 

والمعاهد و توصيف 

المواد لمعادلة 

المقررات الدراسية في 

حين الرغبة باستكمال 

 الدراسة

 والطالبات للطالب إرشادية أدلة

 والمعاهد بالكليات تقدم التى بالبرامج

 جاز العمل و تسليمة(.إن)تم 

 

 

4 
 دليل وإخراج تصميم

لتدريب ا معهد

 اإلنشائي
 دليل يصدر باللغة العربية

شرح تفصيلي للكليات 

والمعاهد و توصيف 

المواد لمعادلة 

 والطالبات للطالب إرشادية أدلة

 والمعاهد بالكليات تقدم التى بالبرامج

 جاز العمل و تسليمة(.إن)تم 
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المقررات الدراسية في 

حين الرغبة باستكمال 

 الدراسة

 

 

5 
 التمريض كلية دليل

 
 دليل يصدر باللغة العربية

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي والتدقبق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 المادة العلمية وتسليم منه نتهاءاإل

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم خراجإا من بهم الخاص

 العلمية المادة

 )جاري العمل على انجاز العمل(.

 

 

6 
دليل كلية الدراسات 

 التجارية
 دليل يصدر باللغة العربية

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي والتدقبق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 المادة العلمية وتسليم منه االنتهاء

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم اخراج من بهم الخاص

 العلمية المادة

 )جاري العمل على انجاز العمل(.

 

 

 

7 
دليل كلية الدراسات 

 التكنولوجية

 اإلنجليزية باللغة يصدر دليل

 

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي والتدقبق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 المادة العلمية وتسليم منه نتهاءاإل

 العمل ستكمالإل المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم اخراج من بهم الخاص

 العلمية المادة

 

 )جاري العمل على انجاز العمل(.

 

8 
 العلوم كلية دليل

 الصحية

 

 جليزيةنواإل العربية باللغة يصدر دليل

 

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي والتدقبق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 المادة العلمية وتسليم منه تهاءناإل

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم خراجإ من بهم الخاص

 العلمية المادة

 نجاز العمل(.إ)جاري العمل على 
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9 
 التدريب معهد دليل

 المهني
 دليل يصدر باللغة العربية

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي قيوالتدق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 المادة العلمية وتسليم منه نتهاءاإل

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم خراجإ من بهم الخاص

 العلمية المادة

 جاز العمل(.إن)جاري العمل على 

 

 

 

10 
 التدريب معهد دليل

 اإلنشائي

 

 دليل يصدر باللغة العربية

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي قيوالتدق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 المادة العلمية وتسليم منه نتهاءاإل

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم خراجإ من بهم الخاص

 العلمية المادة

 نجاز العمل(.إ)جاري العمل على ا

 

 

11 
 العالي معهد دليل

 للطاقة

 

 اإلنجليزية باللغة يصدر دليل

 

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي والتدقبق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 العلميةالمادة  وتسليم منه االنتهاء

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم خراجإ من بهم الخاص

 العلمية المادة

 جاز العمل(.إن)جاري العمل على 

 

 

 

12 
دليل معهد التدريب 

 الشويخ -الصناعي 
 دليل يصدر باللغة العربية

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي والتدقبق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية

 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب

 المادة العلمية وتسليم منه نتهاءاإل

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم خراجإ من بهم الخاص

 العلمية المادة

 نجاز العمل(.إ)جاري العمل على 

 

 

13 

 التدريب معهد دليل

 صباح - الصناعي

 السالم

 

 دليل يصدر باللغة العربية

 لمعادلة المواد توصيف

 في الدراسية المقررات

 باستكمال الرغبة حين

 الدراسة

 والتنسيق العلمية المادة تجميع تم

 اللغوي والتدقيق البيانات ومراجعة

 العربية باللغتين العلمية للمادة الشامل

 الخارجية الوحدات قسم من واإلنجليزية
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 وتم واإلعالم العامة العالقات بمكتب 

 المادة العلمية وتسليم منه االنتهاء

 العمل الستكمال المطبوعات لقسم

 وصف وتصميم خراجإ من بهم الخاص

 العلمية المادة

 نجاز العمل(.إ)جاري العمل على 

 

 

 نشرات ( –معلومات  –شكاوي  –أنشطة أخرى ) إعالنات 

 مالحظات الوسيلة   اسم النشاط و توصيفه م

 صحف يومية عالنات طرح المزايداتإ 1

 

استثمار مواقع الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب لتقديم خدمات 

 للطلبة.

2 
المجتمع تسجيل ببرامج خدمة العالنات عن إ

 والتعليم المستمر

 

 

 صحف يومية

 

 

 

 عرض كافة البرامج التي تقدمها العمادة

 

تحاق لالترويج للبرامج والراغبين باإل

 وخارجها. بها من داخل الهيئة

 

  صحف يومية  البعثات  خطة بشأن اعالنات 3

4 

 تلقي االستفسارات من المتابعين 

أعضاء هيئتي التدريب و  -جمهور –)طلبة 

 االداريين(  –التدريس 

عن طريق وسائل التواصل 

 جتماعياإل

ستفسارات عن طريق الرد على اإل

 التواصل مع الجهات المعنية.

5 

عالمي متكامل تابع لمكتب إتجهيز استديو 

عالم يخدم كافة قطاعات العالقات العامة و اإل

 الهيئة.

 لعدم وجود ميزانية.لم يتم تجهيزه  

 ستقاللمعرض اإل 6

بن الهيثم إبالمشاركة مع مركز 

 للتدريب أثناء الخدمة

 أرض المعارض الدولية بمشرف

 2018فبراير  10 – 6بالفترة ما بين 

 معرض الصناعة الكويتية )صنع في الكويت(  7
بالمشاركة مع معهد التدريب 

 الشويخ االفنيوز  –الصناعي 
 2018مارس  31 – 29 بالفترة ما بين

 EDUEXمعرض التعليم  8
رض المعارض الدولية بمشرف أ

 4Aقاعة 
 2018ريل إب 9-8بالفترة ما بين 
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 إنتاج إذاعي و تلفزيوني

 توصيف البرنامج و اهدافه م

 

 الوسيلة

 

 مالحظات بمشاركة

 ذاعية و تلفزيونية للسيد المدير العام إعداد برامج إ 1
 -ذاعة إ

 تلفزيون

لقاء  –برنامج تلفزيوني  

 تلفزيوني

2 
 برنامج صناع المستقبل

حلقة لبرنامج صناع المستقبل إلبراز دور كليات و  12عداد إ

 معاهد و كافة قطاعات الهيئة و تسليط الضوء على انجازاتها.

برنامج 

صناع 

المستقبل 

لتلفزيون 

 الكويت

تلفزيون دولة 

 الكويت

تم ايقاف لجنة العمل لعدم 

 ميزانية.توفر 

 

 

 : نجازات في مجال تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية للهيئة اإل -8/1

 اإلنجازات التي تمت خالل العام

 
تم إدخال جميع اللوائح والقرارات الصادرة من الهيئة على الموقع الخاص بها في صفحة الهيئة وذلك بعد مراجعتها  -1

 والتدقيق عليها.

 -الهيئة التدريسية  – "مستجدين/مقيدين/خريجين" الطلبة بيانات مركزية خاصة بـ ) أعدادالبدء في إنشاء قاعدة  -2

الهيئة اإلدارية...إلخ (، واستجالبها من مختلف قطاعات ومراكز العمل بالهيئة لمعالجة المشاكل التي قد تواجه 

ك بعد االنتهاء من تحليلها للوصول إلى الهيئة مستقبالً وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفعها إلى متخذي القرار، وذل

 المؤشرات التي تساعدنا في ذلك.

البدء في تحليل البيانات التي وردت من مراكز العمل بالهيئة للوصول إلى مؤشرات إحصائية يتم االعتماد عليها  -3

  ل بعض القضايا التي تواجه الهيئةمستقبالً في اتخاذ القرارات المناسبة لح
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 : كاديمي عتماد األمجال ضبط الجودة واإلفي  -8/2

 

 رصد معايير الجودة التعليمية لمؤسسات التعليم التطبيقي

 المؤسسة التعليمية  م
 معايير الجودة التعليمية 

 التي تم رصدها
 مالحظات

1 

االعتماد المؤسسي من الجهاز 

الوطني لالعتماد االكاديمي وجودة 

 التعليم

عتماد المؤسسي التمهيدية نحو الحصول على اإلالبدء باإلجراءات 

للهيئة من الجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي وجودة التعليم في 

 الكويت من خالل تسليم تقرير متطلبات التأهل لالعتماد المؤسسي.

بانتظار تحديد موعد مناقشة 

التقرير الجاهزية للتاهل لالعتماد 

 المؤسسي  

 التكنولوجيةكلية الدراسات  2

نتهاء من إعداد الدراسة الذاتية لعدد عشرة برامج  للحصول اإل -

 ABETعلى االعتماد األكاديمي من مؤسسة 

المقييم خالل   ABETتم اإلنتهاء من تقييم البرامج  من قبل وفد  -

 .هزيارت

 برامج 3طلب التجديد لعدد  -

 برامج جديدة 7والتقديم لعدد 

اإلعتماد تمت الموافقة على  -

المبدئي على أن يتم اإلعتماد  

النهائي خالل شهر أغسطس 

2018. 

3 
 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة

 

على االعتماد  حصول برنامجين في المعهد العالي لالتصاالت -

 .ABETاألكاديمي من مؤسسة 

المقييم خالل   ABETتم اإلنتهاء من تقييم البرامج  من قبل وفد  -

 برامج جديدة. 6لعدد  هزيارت

 ISO 9001:2015حصول المعهد على شهادة الجودة  -

تمت الموافقة على اإلعتماد  -

برامج على أن يتم  6المبدئي لعدد 

اإلعتماد  النهائي خالل شهر 

 .2018أغسطس 

 المعهد العالي للطاقة 4

حصول  المعهد العالي للطاقة على االعتماد االكاديمي البرامجي  -

 لجميع برامج المعهد ABETمؤسسة   من 

 ISO ىالـ  ISO9001:2008تحديث  نظام الجودة من  -

9001:2015 

تم استيفاء جميع المتطلبات 

والتوصية على منح الشهادة من 

 TUVقبل الجهة المانحة 

NORD  

 كلية التربية االساسية 5

الحصول على االعتماد األكاديمي لبرنامج علم المكتبات والمعلومات 

 البريطانية CILIPكلية التربية األساسية من مؤسسة  –

Chartered Institute of Library & Information 

Professionals 

 

6 
 كلية التربية التمريض

 

البدء بالخطوات األولية لالعتماد األكاديمي لبرامج كلية  -

 األمريكية ACENالتمريض من قبل مؤسسة 

Accreditation Commission for Education in 

Nursing  وإعتماد إستيفاء الكلية لمتطلبات األهلية من قبل الوفد

 .للكلية ه خالل زيارتالمقيم من 
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 لتطبيق الجودةتبني برامج تدريبية 

 م
البرنامج 

 التدريبي
 مالحظات أهداف البرنامج توصيف البرنامج

1 

 

برنامج المدقق الدولي 

 المعتمد

Lead auditor 

ISO 9001 

 

تعريف المشاركين بمستوى المادقق المعتماد 

و فهااااام لمبااااااد  ومهاااااارات   IRCAمااااان 

وممارساااات المراجعاااة الداخلياااة والخارجياااة 

لنظاااام إدارة الجاااودة وبعاااد إتماااام البرناااامج 

داء أالتدريبي يكون المشاركين قاادرين علاى 

عمليااات التاادقيق الفعااال لنظااام إدارة الجااودة 

وتقديم نتائج التقاارير مان أجال تحدياد ماا إذا 

 ةكانت تلبي متطلبات نظام إدارة الجود

 ISO 9001 

 مقدمة وشرح لمصطلحات الجودة. .1

 ISO 9001الفلسفة والمباد  األساسية لسلسلة معايير  .2

 ISO 9001استعراض موجز لمتطلبات نظام إدارة الجودة  .3

الشرح لعمليات التدقيق من حيث الغرض والتخطيط  .4

 والمنهجية تقييم وتقديم تقرير التدقيق

 ISOم الجودة التخطيط للتدقيق الداخلي والخارجي لنظا .5

 مع وضع جدول زمني لهم. 9001

مسؤوليات والسمات الشخصية للمدقق واختيار فريق  .6

 التدقيق. 

أدوات النجاح والتقنيات المتبعة في التدقيق لنظام إدارة  .7

  ISO 9001الجودة 

 تقديم التقارير الفعالة للتدقيق ومتابعتها . .8

يتطلاااااب اجتيااااااز 

االختباااااااااااااااااااااااار 

للحصاااااول علاااااى 

 الرخصة الدولية

2 

 برنامج المدقق الداخلي

Internal Auditor 

ISO 9001 

تأهياااال المشاااااركين إلااااى مسااااتوى الماااادقق 

الااداخلي ويقااادم هاااذا البرناااامج فهااام لمبااااد  

وممارسااات المراجعااة الداخليااة لنظااام إدارة 

الجااودة وهااو شاارط إلزامااي  ألي نظااام إدارة 

جااودة وبعااد إتمااام البرنااامج التاادريبي يكااون 

علاااى إجاااراء عملياااات المشااااركين قاااادرين 

التدقيق لنظام إدارة الجودة الخاصة بهام مان 

أجااال تحدياااد أوجاااه القصاااور وتقيااايم فاعلياااة 

 النظام

 التطور التاريخي لمفاهيم الجودة. .1

 .ISO 9001 الفلسفة والمباد  األساسية لسلسلة معايير  .2

 ISOاستعراض موجز لمتطلبات نظام إدارة الجودة  .3

9001. 

اف وفوائد التدقيق الداخلي لنظام التعاريف والغرض واألهد .4

 . ISO 9001إدارة الجودة 

التخطيط والتجهيز للتدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة  .5

ISO 9001  تطبيق التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة

ISO 9001. 

بعض األدوات والتقنيات الناجحة المستخدمة في التدقيق  .6

 الداخلي .

 ISOفعالة لنظام إدارة الجودة إعداد التقارير والمتابعة ال .7

9001 . 

يتطلاااااب اجتيااااااز 

االختباااااااااااااااااااااااار 

للحصاااااول علاااااى 

 الرخصة الدولية

3 

 برنامج مدقق مبتد 

Pre Auditor 

ISO 9001 

 

تعريف المشاركين بالجودة طبقا للمواصفات 

، واالهااااداف التااااي تحققهااااا ISOالعالميااااة 

تعتبار مانهج شاامل يانهض ا الجودة حيث انه

نهضاة نوعياة مان حياث بالمؤسسة واإلدارة 

توثيق المستندات، وآلية زمن اإلنجاز، ودفع 

عجلة التطاور الاى االماام، ومااهي خصاائ  

المهمة للمدقق الداخلي، وسامات فارق عمال 

 التدقيق، ومتطلبات نظام الجودة الشامل

المام المتدرب بماهية الجودة، والهدف من تطبيقها  .1

 .بمؤسسات الدولة واداراتها

فلسفة نظام الجودة للحصول عليها بأعلى التعرف على  .2

 .المعايير

تركيز فكر المتدرب على مواصفات نظام الجودة ومبادئها ،  .3

 .لتغذيته بأهم المعلومات المحورية عنها

تثقيف المتدرب بالخطوات األساسية التي يتم من خاللها  .4

تأهيل اإلدارة أو المؤسسة للحصول على شهادة الجودة ، 

د الحصول عليها ، والعائد الذي سوف والتعرف على فوائ

 .تجنيه المؤسسة او اإلدارة في تطبيقها

االلمام الشامل من قبل المتدرب بأهمية فريق الجودة  .5

ومهامه ، والمواصفات الالزمة والتي يجب ان يتحلى بها 

 . المدقق الداخلي

فهم المتدرب والتعرف بصورة مختصرة على نظام إدارة  .6

 .ومسؤولياتها وآليات تفعيلهاالجودة ومتطلباتها 

 

 

4 

  برنامج الجودة الشاملة

 TQM  والتميااااااااااااااااااز

 المؤسسي للقياديين

 

تزويااااااد المشاااااااركين باألساااااااليب العلميااااااة 

والعمليااة التااي تساااعدهم فااي تصااميم مراحاال 

تخطااااايط الجاااااودة والتعااااارف علاااااى مبااااااد  

ومفااااهيم ومتطلباااات نظاااام الجاااودة االدارياااة 

هميتهاا واسااليب أومعايير التميز وتعريفها و

دارتهااااا ومزاياهااااا إالرقابااااة عليهااااا وأدوات 

ومعوقااات تطبيقهااا وتخطااايط لهااا والتطاااوير 

 المستمر لها.

 مقدمة عن الجودة والتعريف بها .1

 مفهوم واهمية إدارة الجودة الشاملة  .2

 دارة الجودةإمزايا تطبيق  .3

 أدوات ادارة الجودة الشاملة .4

 تطور اساليب الرقابة على الجودة .5

 ومتطلبات إدارة الجودةمباد   .6

    دارة الجودةإمعوقات تطبيق   .7

تركيز على االبعاد االدارية في عمليات التخطيط والتنظيم  .8

 والرقابة لتحقيق الجودة ووضع االهداف:

 التخطيط للجودة -

 ضبط الجودة -

 تحسين الجودة -
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5 
التقياايم والتقااويم لحاجااة 

 االعتماد األكاديمي

تااااتم عمليااااة االعتماااااد االكاااااديمي للباااارامج 

الدراساااااية مااااان قبااااال "وكالاااااة خارجياااااة " 

 ،وتفرض تلك الوكاالت عادة  رسوم  باهظة 

وفااي حالااة عاادم التاازام البرنااامج االكاااديمي 

بمعاااايير االعتمااااد بالكامااال ، يااارفض طلاااب 

االعتماااااد . ان رفااااض االعتماااااد للباااارامج ال 

يساابب خسااارة ماليااة وحسااب ، وإنمااا ينااتج 

عناااه ضااااعف معنويااااات االدارة بشااااكل عااااام 

والطاااقم االكاااديمي بشااكل خاااص، والغاارض 

هاااو تقاااديم . مااان هاااذا البرناااامج  التااادريبي 

عضااء هيئاة أاالدوات الضرورية االزمة الى 

التااادريس إلجاااراء تقيااايم علماااي وضاااروري 

للبرامج االكاديمية لتحديد فيماا ان كانات تلاك 

تماااد الباارامج تلبااي المعااايير المطلوبااة  لالع

 من عدمه .

 شرح المجاالت المشمولة في االعتماد األكاديمي. .1

اجراء التقييم داخلي او الذاتي من خالل اتباع  .2

 البروتوكوالت المطلوبة.

تحديد القصور أو العيوب بين الممارسات الفعلية  .3

 والمعايير الدولية المطلوبة.

التمكن من اتخاذ التدابير العالجية وإجراء التحسينات  .4

 مة في البرامج األكاديمية.الالز

 جعل البرامج االكاديمية تلبي معايير االعتماد الدولي .5

 

6 

األسااااااااااس المنطقاااااااااي 

للمقارنااااااااة المعياريااااااااة 

وجهااااااااا لوجااااااااه مااااااااع 

 االعتماد األكاديمي

ان أحاااد المساااؤوليات المنوطاااة بالمؤسساااة 

جل ضمان جودتها هاي قيامهاا أالتعليمية من 

مساتمدة بتقييم نفساها وفقاا لمعاايير مناسابة 

ماااان معااااايير مالئمااااة او معااااايير مرجعيااااة 

لتحسين جودة أداء الكليات  واالرتقاء محلياا 

 وعالميا.

الغرض من هذا البرنامج التدريبي يتمثل فاي 

تحديد واختيار المعايير المرجعية الضارورية 

لعملياااة االعتمااااد ومااان ثااام كيفياااة اخضااااع 

البرناااااامج الدراساااااي للمقارناااااة المعيارياااااة 

 االكاديمية

قييم فيما إن كان البرنامج األكاديمي يلبي معايير ت .1

 االعتماد المطلوبة أو ال؟

كيفية تحديد االدارة وهيئة التدريس للعالمات  .2

 المعيارية للمقارنة االكاديمية.

تطبيق الممارسات الخاصة بكل معيار في ضوء  .3

بآليات مؤشرات االداء المعيارية وكذلك تعريفهم 

 .المراجعة الخارجية

 

7 
 ضمان الجودة: 

 ماذا،لماذا وكيف؟

الوفاااء بالمعااايير العلميااة هااو مطلااب رئيسااي 

للتعلااايم علاااى جمياااع المساااتويات وبااااألخ  

لمؤسسااات التعلاايم العااالي .ويعتباار االعتماااد 

هو "المعيار الذهبي " إال انه من اجال تلبياة 

االعتماد وااللتزام بهاا يجاب اساتيفاء معاايير 

مطلبااا مساابقا الجااودة االساسااية والتااي تعااد 

.ويتحقق هذا من خالل نظام "ضمان الجودة 

" 

الغااارض مناااى هاااذا البرناااامج التااادريبي هاااو 

اكساااب المشاااركين بالمفاااهيم االساسااية فااي 

 مجال نظم ضمان الجودة

سيتمكن المشاركون عند اجتيازهم  هذه الدورة من االلمام بما 

 يلي عن "ضمان والجودة ":

 ما الذي يعنيه؟ -

 جها؟لماذا نحتا -

 كيفية تجهيزها؟ -

 كيفية قياسها؟ -

 كيفية تحسينها؟ -

 ؟الحفاظ عليها كيفية  -

 

 

8 

ضمان الجودة 

واالعتماد األكاديمي في 

 التعليم

Quality 

Assurance and 

Academic 

Accreditation in 

Education 

يتضاامن البرنااامج موضااوعين اساسااين فااي 

 التعليم العالي هما :

 ضمان الجودة .1

 االعتماد األكاديمي .2

التركيز األساساي فاي البرناامج العلماي علاى 

كيفية التعلايم والمناقشاة بالقاعاات الدراساية 

وأهمياااة تطبياااق الجاااودة التعليمياااة وكيفياااة 

الحصول على االعتماد األكااديمي واثباات أن 

البرناااامج األكااااديمي قاااام بتطبياااق المعاااايير 

 المهنية المتوقعة

 

جودة التعلايم واالعتمااد األكااديمي شرح العالقة بين ضمان  .1

 في البرنامج

شاارح خطااوات الحصااول علااى االعتماااد األكاااديمي وأهميااة  .2

 الحصول عليه 

وصااف وفهاام خطااوات الباادء فااي الحصااول علااى االعتماااد  .3

 األكاديمي 

واالعتماااد   Benchmarking دراسااة جاادوى المقارنااة بااين 

علااااى  األكااااديمي واتخااااذ القااارار بجاهزياااة البرناااامج للحصاااول

    Benchmarkingاالعتماد األكاديمي أو اختيار 

 

9 

أساسيات االعتماد 

 األكاديمي

The Essential of 

Academic 

Accreditation 

ساساااااايات أيتضاااااامن البرنااااااامج التاااااادريبي 

االعتماد األكااديمي وخطاوات الحصاول علاى 

ساساااايات أهميتااااه  وأاالعتماااااد األكاااااديمي و

 والتقييم الذاتي.عداد الدراسة الذاتية إ

 

شااارح الخطاااوات التفصااايلية للتقيااايم الاااذاتي للبااارامج  1

 . األكاديمية

 .شرح تفصيلي لخطوات االعتماد األكاديمي  2

 شرح كيفية اعداد الدراسة الذاتية. 3

 

10 

توثيق المتطلبات 

األولية وفقاً لنظام 

 الجودة اإلدارية

 ISO 9001:2015 

التعاارف علااى متطلبااات التوثيااق ودلياال نظااام 

الجااودة اإلداريااة مااع تحديااد وتوثيااق سياسااة 

وأهاااداف الجاااودة وكيفياااة توثياااق إجاااراءات 

العماااااال وفقاااااااً لنظااااااام الجااااااودة اإلداريااااااة 

فهم  كيفية التوثيق وكتابة إجراءات العمل وإرشاادات  .1

 العمل  

تطبيااق كافااة الوثااائق والمسااتندات التااي تاام إعاادادها   .2

 ISOوفقاااااااً لمتطلبااااااات المواصاااااافة العالميااااااة 
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 ISO9001:2015  وخاارائط تاادفق العمليااات

وطااارق العمااال فيهاااا وتعليماااات وإرشاااادات 

العمال باإلضاافة الااى وضاع النمااذج الخاصااة 

إدارة الجودة ومتابعاة ومراقباة وثاائق  بنظام

 وسجالت الجودة

 

9001:2015. 

 جمع وصيانة واسترجاع النماذج والمستندات .3

أو تحسااااين عناصاااار نظااااام إدارة /تحااااديث وتعااااديل و .4

 الجودة

متابعة العمل طبقاً لإلجراءات والتعليمات التي ينطوي  .5

 م اإلدارةاعليها نظ

 

 

 

 إجراء الدراسات في تطوير إدارة التعليم التطبيقي والتدريب

  

 

 الدراسة تعريف الدراسة اهداف الدراسة مالحظات

تااااام اإلنتهااااااء مااااان 

المشااااااااااااااااااااااااااروع 

والحصااااااول علااااااى 

شاااااهادات الجاااااودة 

حياااااااااااث جااااااااااااري 

التنسااايق  لتحديثاااه 

الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى 

ISO9001:2015 

 

تطاااوير االسااااليب اإلدارياااة بالهيئاااة العاماااة للتعلااايم التطبيقاااي 

والتدريب بما يحقق متطلبات نظام ادارة الجودة وتمكينهاا مان 

 الحصول على شهادة مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية  

ISO9001:2008  . 

القيااااام بمراجعااااة وتقياااايم وتعااااديل االساااااليب 

يحقاق مان  نظام االداري بماالاالدارية المتبعة ب

متطلباااات نظااام الجاااودة وتمكاااين ذلاااك النظاااام 

االداري ماان الحصااول علااى شااهادة المطابقااة 

لمتطلبات المواصافات القياساية للنظاام الجاودة 

   ISO 9001 : 2008اإلدارية 

مشروع ضمان الجودة 

ادارات  8العالمية لعدد 

تابعة لقطاع الشؤون 

 االدارية والمالية .

ISO 9001 : 2008 

تهااااااء مااااان تااااام اإلن

المشااااااااااااااااااااااااااروع 

والحصااااااول علااااااى 

شاااااهادات الجاااااودة 

ISO 

9001:2015 

تطااوير االساااليب اإلداريااة بالهيئااة العامااة للتطبيقااي والتاادريب 

بماااا يحقاااق متطلباااات نظاااام ادارة الجاااودة ومتابعاااة الوحااادات 

 التنظيمية التي سبق ان حصلت على الشهادة وتجديدها.

القيااااام بالمراجعااااة والتقياااايم االداري لتجديااااد 

ادة المطابقااااااة لمتطلبااااااات المواصاااااافات شااااااه

القياسااية لنظااام الجااودة االداريااة   بناااء علااى 

و  ISO 9001 معاايير نظاام الجاودة االدارياة 

تم التجديد شهادة المعهد العالي للطاقة من قبل 

 ISO  األلمانية من  TUV Nordمؤسسة  

 ISO9001 : 2015 الى 2008 : 9001

مشروع تطبيق نظام 

 ISO ةالجودة العالمي

للمعهد   9001:2015

 العالي للطاقة

 

تااااام اإلنتهااااااء مااااان 

المشااروع وحصااول 

القطاااااااعين  علااااااى 

شاااااهادات الجاااااودة 

ISO9001:2015 

تطااوير االساااليب اإلداريااة بالهيئااة العامااة للتطبيقااي والتاادريب 

بماااا يحقاااق متطلباااات نظاااام ادارة الجاااودة ومتابعاااة الوحااادات 

 وتجديدها التنظيمية التي سبق ان حصلت على الشهادة

االرتقااااء بالمساااتوى التعليماااي للهيئاااة العاماااة 

 للتعليم التطبيقي والتدريب 

النهوض بالعملية التعليمية وفقا لخطة التنمياة 

 وبرنامج عمل الحكومة

مساااااند لعمليااااة المسااااتوى االداري التطااااوير 

 التعليمية من خالل مشروع ضبط الجودة

 

مشروع تطبيق نظام 

 ISO الجودة العالمية 

9001 : 2015 

إدارات ومكتب  11لعدد 

تابعة لقطاع الخدمات 

االكاديمية المساندة وقطاع 

 التعليم التطبيقي والبحوث 

تااااام اإلنتهااااااء مااااان 

المشااروع وحصااول 

المعهاااااااااد  علاااااااااى 

شاااااااهادة الجاااااااودة 

ISO9001:2015 

تطااوير االساااليب اإلداريااة بالهيئااة العامااة للتطبيقااي والتاادريب 

 ادارة الجودة بما يحقق متطلبات نظام

متابعة الوحدات التنظيمية التي سبق ان حصلت على الشاهادة 

 وتجديدها.

القيااااام بالمراجعااااة والتقياااايم االداري لتجديااااد 

شااااااهادة المطابقااااااة لمتطلبااااااات المواصاااااافات 

القياسااية لنظااام الجااودة االداريااة   بناااء علااى 

و  ISO 9001 معاايير نظاام الجاودة االدارياة 

عهااد ماان قباال مؤسسااة  مللتاام التجديااد الشااهادة 

TUV Nord .األلمانية 

مشروع تطبيق نظام  

الجودة 

ISO9001:2015 

للمعهد العالي لالتصاالت 

 والمالحة

 

جاااااااااااري تنفيااااااااااذ 

المشاااااروع بنسااااابة 

 ٪ .٧٠تتخطى 

راءات  في قطاع شؤون جتطوير االساليب اإلدارية وتوحيد اال

 التدريب بما يحقق متطلبات نظام ادارة الجودة

طاع شؤون التدريب من الحصول على شهادة مطابقة قتمكين 

 لمتطلبات المواصفات القياسية

ISO 9001: 2015 له.ة للمعاهد و اإلدارات والمراكز التابع 

ن أمتابعاة الوحادات التنظيمياة والمراكاز والمعاهاد التاي سابق 

 .ISO 9001 حصلت على شهادة 

االرتقااااء بالمساااتوى التعليماااي للهيئاااة العاماااة 

 للتعليم التطبيقي والتدريب 

النهوض بالعملية التعليمية وفقا لخطة التنمياة 

 وبرنامج عمل الحكومة

مساااااند لعمليااااة المسااااتوى االداري التطااااوير 

 التعليمية من خالل مشروع ضبط الجودة

توحياااااد االجاااااراءات فاااااي القطااااااع واالدارات 

 له  والمعاهد التابعة

مشروع ضمان الجودة 

معاهد  و  6العالمية لعدد 

ادارات ومكتب تابعة  4

 لقطاع شؤون التدريب

ISO 9001 : 2015 
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 االتصال بالجامعات العالمية العتماد األنظمة الحديثة في شأن جودة التعليم

 مالحظات أنظمة الحديثه التي تم اعتمادها  الجامعات التي تم االتصال بها  م

1 
 البورد األمريكي للهندسة والتكنولوجية

ABET   

برامج واالعتماد المبادئي  3تجديد االعتماد لعدد  -

بااارامج جديااادة تابعاااة لكلياااة الدراساااات  7لعااادد 

 ABETالتكنولوجية وفقا للمعايير األكاديمية 

 

2 

 األمريكية ACENتم االتصال بمؤسسة 

Accreditation Commission for 

Education in Nursing 

تااام البااادء باااالخطوات األولياااة لالعتمااااد األكااااديمي  -

لبااارامج كلياااة التماااريض وإعتمااااد متطلباااات األهلياااة 

 للكلية .

بزيااارة الكليااة وهااي المرحلااة    ACENقااام وفااد  -

 الثانية من االعتماد.

 

3 

 البريطانية CILIPتم االتصال بمؤسسة 

Chartered Institute of Library & 

Information Professionals 

 

 

الحصااااول علااااى االعتماااااد األكاااااديمي لبرنااااامج علاااام 

 كلية التربية األساسية –المكتبات والمعلومات 
 

4 

تطبيق اتفاقية التعليم والتدريب البحري 

STCW2010 

عن  IMOوالمقرة من المنظمة البحرية 

 طريق الكلية البحرية األردنية

والحصول علاى بدء الخطوات الفعلية ألبرام اإلتفاقية  

االعتماااد األكاااديمي للتخصصااات البحريااة فااي المعهااد 

 العالي لالتصاالت والمالحة

 

5 

 ACBSP مراسلة مؤسسة 

عتماد االكاديمي في  كلية االلبدء بخطوات  

 الدراسات التجارية

 تمت مراسلة مؤسسة  -

ACBSP Accreditation Council 

for Business Schools and 

Programs 

تمت مراسلة  المؤسسة األمريكية  -

ACBSP  كخطوة أولى للحصول على

االعتماد األكاديمي لكلية الدراسات 

 التجارية.

  .  AACSBالعضوية في تم تجديد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتماد البرامج األكاديمية من الكليات والجامعات العالمية

 البرامج األكاديمية التي تم اعتمادها
توصيف 

 البرنامج

الكلية/الجامعة التابع لها 

 البرنامج

اعتماد برامج المعهد العالي للطاقة وفقا للمعايير األكاديمية للبورد األمريكي للهندسة 

 :ABET والتكنولوجيا 

 برنامج صيانة محطات التحويل 

 برنامج تكنولوجيا الشبكات الكهربائية

 برنامج طوار  كهربائية وانارة شوارع

 برنامج تركيب وصيانة خطوط نقل هوائية 

 برنامج صيانة محطات التحويل الثانوية 

 جهزة الوقاية والتحكم أبرنامج صيانة وتشغيل 

 برنامج تشغيل ومراقبة النظام الكهربائية 

 برنامج تكنولوجيا تشغيل مراجل وتوربينات 

 الكهربائية  ىبرنامج تكنولوجيا تشغيل القو

 يانة شبكات مائية برنامج تكنولوجيا ص

 برنامج تكنولوجيا معالجة المياه 

 برنامج تكنولوجيا نظم الغازات الطبية

 برنامج تكنولوجيا تشغيل التوربينات الغازية

 برنامج تكنولوجيا التمديدات الكهربائية

 برنامج تكنولوجيا تشغيل محطات التناضح العكسي والتحلية

 برنامج تكنولوجيا تشغيل شبكات مائية

 نامج تكنولوجيا صيانة محطات تحلية المياهبر

 برنامج تكنولوجيا صيانة أجهزة القياس والتحكم

انظر موقع المعهد 

 العالي للطاقة
 المعهد العالي للطاقة
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 نقل تجربة الهيئة لألجهزة الحكومية والمنظمات األهلية 

 

 اإلجراءات التي تم اتخاذها 

 . وكيفية كتابة اتفاق أكاديمي تعاوني مشترك في المؤسسات االكاديمية.ي تطوير بروتوكول لالعتماد األكاديمي والمهن -

الجودة واالعتماد األكاديمي في كليات ومعاهد الهيئة وذلك بهدف توكيد جودة مستوى االداء في ضمن المبادرات التنظيمية تم استحداث وحدة لضمان  -

خدمة مجتمع( تمهيدا للوصول الى التميز المؤسسي، وتم وضع برنامج متكامل يشمل على: اختصاصات الوحدة،  -بحث  -مختلف المجاالت )تعليم 

 تماد األكاديمي، ومعايير وإجراءات شغل وظيفة منسق وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديميالمهام الوظيفية لمنسق وحدة ضمان الجودة واالع

يل اللجنة نقل تجربة الهيئة العامة للتتعليم التطبيقي والتدريب في تطبيق نظم الجودة العالمية لالدارة العامة لالطفاء وذلك من خال ل قرار تشك -

 (   2018 /988ة العامة لالطفاء بالتعاون مع الهيئة  )االستشارية لتطبيق  الجودة في االدار

على اساس الحاجة: جميع المهنيين بصفة عامة، واألكاديميين على وجه الخصوص بحاجة  –وضع وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني المستمر  -

 خصصة في مجال ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي منها:عالية المستوى متماسة الى التطوير المهني المستمر، لذا تم اعداد برامج تدريبية 

 االساس المنطقي للمقارنة المعيارية وجها لوجه مع االعتماد األكاديمي. -التقييم والتقويم لحاجة االعتماد األكاديمي.           -

 توصيف البرامج والمقررات الدراسية -خصائ  ومهارات المعلم الفعال                     -

 اساسيات االعتماد األكاديمي -ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم      -

 TQMدورة الجودة الشاملة  -ضمان الجودة                                             −

 ISO 9001 Internal Auditorدورة المدقق الداخلي  -                      ISO9001دورة نظام الجودة  −

 Lead auditor ISO 9001ج المدقق الدولي المعتمد برنام −

 انشاء قاعدة بيانات لمنظمات عالمية في االعتمادات االكاديمية والمهنية لتسهيل عملية البحث واالختيار للكليات والمعاهد. -

 واألدوات والموارد االمكانيات ضمن األكاديمي واإلعتماد الجودة ضبط بمكتب الخاصة العمل وإجراءات عمليات ميكنة بهدف ذكي تطبيق إنشاء -

 ومن المباشرة و   المستمرة والمتابعة المعلومات ونظم اآللي الحاسب إدارة مع بالتعاون التطبيقي للتعليم العامة الهيئة لدى المتوفرة والتكنولوجيا

 على: شملي و الهيئة. قطاعات جميع في واإلدارات والمعاهد الكليات يربط بحيث المكتب عمل فريق خالل

 . والتدريب للتأهيل اآللي نظام .1

 . األكاديمي لألعتماد يلاآل نظام .2

 . (  Portfolio ) البيانات لقاعدة ياآلل النظام .3

 .  الجودة لتطبيق لياآل النظام .4

 

اعتماااد باارامج كليااة الدراسااات التكنولوجااة  وفقااا للمعااايير األكاديميااة للبااورد األمريكااي  

 ABET لهندسة والتكنولوجي

 :اعتماد ثالث برامج  

 الميكانيكية ىبرنامج تكنولوجيا القو .1

 برنامج تكنولوجيا اآلالت الكهربائية .2

 برنامج تكنولوجيا تشغيل المصافي .3

 برامج 7بانتظار اعتماد النهائي لعدد • 

انظر موقع  كلية 

 الدراسات التكنولوجيه 
 ة  يكلية الدراسات التكنولوج

 تصاالت والمالحة اعتماد برامج المعهد العالي لإل

 برنامج تشغيل حاسب آلي -

 برنامج شبكات السلكية -

انظر موقع المعهد 

العالي لإلتصاالت 

 والمالحة

 صاالتالمعهد العالي لإلت

 والمالحة

 

كلية  –االعتماد األكاديمي لكلية التربية األساسية  لبرنامج علم المكتبات والمعلومات 

 البريطانية. CILIPالتربية األساسية من مؤسسة 

انظر موقع كلية التربية 

 األساسية
 كلية التربية األساسية

 

 اعتماد برامج المعهد اإلنشائي 

 وفق المعايير الفرنسية / االوروبية من أكاديمية  باريس

 

انظر موقع المعهد 

 اإلنشائي

 المعهد اإلنشائي

 

 

 

 الشويخ  -اعتماد برامج المعهد الصناعي

 الفرنسية / االوروبية من أكاديمية  باريسوفق المعايير 

 

انظر موقع المعهد 

 الشويخ -الصناعي

 الشويخ -المعهد الصناعي

 

 صباح السالم –اعتماد برامج المعهد  الصناعي 

 نسية/ االوربية من اكاديمية باروفق المعايير الفر

انظر موقع المعهد  

صباح  –الصناعي 

 السالم

 صباح السالم –المعهد  الصناعي 
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 موظفي الهيئة : ىتعزيز شعور اإلنتماء لد - 8/3

 :إلنتماء للهيئة من خالل ما يلي موظفيها وتعزيز شعور ا ىالهيئة إلى اإلرتقاء بمستو ىتسع     

توفير المكان واإلمكانيات الالزمة لتمكين العاملين لمزاولة هوايتهم الرياضية والثقافية  •

 : ة خالل تنظيم بعض الفعاليات مثلواإلجتماعية والفني

تقديم العديد من النشاطات الرياضية والثقافية المختلفة على مدار العام للسادة  -

منتسبي نادي العاملين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وموظفي الديوان العام 

وفيما يلي بعض الفعاليات التي نظمتها الهيئة لمنتسبيها من العاملين في المجاالت 

 . 2017/2018لعام المختلفة 

 في المجال الرياضي :             

طات الرياضية للعاملين بالهيئة :النشا  

توفير منشئآت رياضية   كملعب كرة القدم وصالة الحديد والصالة الرياضية وصالة األنشطة  (1

بخار ( ، لموظفي الهيئة ومنتسبي النادي  –جاكوزي  –وحمام سباحة  ومرفقاته ) ساونا 

 بالفترة المسائية .

وإعداد ملعب كرة القدم لتدريب منتخب الكويت للبراعم استعدادا لدورة كأس الخليج تجهيز  (2

 . العربي

التنسيق مع الجهات الرياضية المناظرة من داخل وخارج الهيئة فيما يخص الفعاليات  (3

 . الرياضية وحجز المالعب والصاالت الرياضية

يئة فيما يخص الفعاليات التنسيق مع الجهات الرياضية المناظرة من داخل وخارج اله (4

 . الرياضية وحجز المالعب والصاالت الرياضية

لبرامج  2017/2018تجهيز وإعداد حوض السباحة إلقامة برنامج السباحة للفصل الربيعي  (5

 . عمادة خدمة المجتمع

تنظيم مهرجان رياضي في كرة القدم والسباحة ورياضة الجرى وتنس الطاولة  لموظفى  (6

 . نادى بالفترة المسائيةالهيئة ومنتسبي ال

 . تجهيز وإعداد ملعب كرة القدم لتدريب منتخب الشباب والناشئين (7

 النشاطات االجتماعية  للعاملين بالهيئة :

تنظييييم ييييوم ترفيهيييي لميييوظفى الهيئييية بقريييية الميييوروم الشيييعبي ييييوم السيييبت الموافيييق  (1

 م .10/2/2018

 متابعة خريجي الهيئة في سوق العمل : - 8/4

في سوق العمل عن طريق التواصل على  نالهيئة إلى تدعيم العالقة بين الخريجي ىتسع

لكتروني وعمل نشرات تخص الخريجين وتعريفهم على الفرص الوظيفية المتوفرة لدي الموقع اإل

يحوي قاعدة بيانات عن وإنشاء بنك  ،  المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص
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، كما أن الهيئة تقوم بالتنسيق والتواصل مع ديوان الخدمة تخرجهم خريجين الهيئة والمتوقع 

المدنية لبيان حالة الخريجين والتخصصات المطلوبة لسوق العمل ، والخريجين الذين تم تعيينهم 

  من قبل نظام التوظيف المركزي .

 خطة العمل :

وضع خطة عمل تحوي أهدافا طويلة وقصيرة المدى لإلدارة والحرص على تقييمها  •

 . القياسومطابقتها مع أداء موظفي اإلدارة مؤشرات 

 التنسيق مع الكليات والمعاهد :

 لقاءات مع كليات ومعاهد الهيئة بعد اعتماد خطة العمل من اللجنة التنفيذية عدةعقد  •

جميع الكليات والمعاهد من أجل الفعاليات وتبادل تحديد ضباط اتصال للتنسيق بين  •

 . المعلومات

  التنسيق مع جهات سوق العمل لزيارة كلية الدارسات التكنولوجية ولقاء األقسام العلمية  •

 . 2017في شهر نوفمبر  ABET من أجل االعتماد األكاديمي 

 . ق العملحضور كافة الفعاليات في الكليات والمعاهد المتعلقة بالخريجين وسو •

 التنسيق والمتابعة مع الجهات الخارجية :

تحديد جدول زيارات ميدانية لجهات التعيين في الدولة المعنية بسوق العمل مثل ديوان  •

وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة وبعض  المدنية الخدمة

 . KOCالجهات الخاصة مثل 

مختلفة مثل التأمينات االجتماعية وديوان الخدمة  عمل ربط إلكتروني بين جهات •

 . المدنية

زيارات ميدانية للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين جهات عديدة في الدولة  •

 . وتحديد ضباط اتصال للتعاون المستقبلي

مخاطبة غرفة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية لتوفير فرص وظيفية للطلبة  •

 . الخريجين
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التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن تزويد االدارة بقاعدة بيانات لخريجي الهيئة في  •

 . نظام التوظيف المركزي

االجتماع مع هيئة القوى العاملة للحرص على التعاون وتبادل المعلومات فيما يخص  •

 . متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة

األستاذة منى الدعاس من  لإلحصاءرة المركزية االجتماع مع الوكيل المساعد لإلدا •

بين الهيئة ممثلة بإدارة  وتوطيد العالقةأجل تبادل المعلومات والبيانات االحصائية 

 . لإلحصاءمتابعة الخريجين واالدارة المركزية 

االجتماع مع هيئة المعلومات المدنية وذلك للنظر في حاجتهم لخريجي الهيئة من جهة  •

 . بادل البيانات من جهة أخرىوللتعاون في ت

االجتماع مع لجان مجلس األمة المعنية بخريجي الهيئة مثل لجنة الميزانيات الخاصة  •

 . النادرةولجنة التخصصات  باإلحالل

 التوعية واإلعالم :

دارة عن طريق التعاون والتنسيق مع إدارة العالقات العامة إلبراز دور اإل •

 . جتماعيوسائل التواصل اإلالتصريحات الصحفية وتفعيل دور 

انستجرام وتويتر( لإلدارة لنشر جتماعي )اإلنشاء حساب في وسائل االتصال إ •

 . عالنات التوظيف من الجهات الحكومية والخاصة ونشر أخبار وفعاليات اإلدارةإ

براز دور إدارة وعقد عدة لقاءات تلفزيونية في القنوات الرسمية لبيان أهمية ودور اإل •

 . ت مثل معارض الفرص الوظيفيةالفعاليا

دارة في التنسيق بين خريجي عمل عدة تصريحات في الصحف المحلية عن دور اإل •

 .  الهيئة واحتياجات سوق العمل

عن طريق التوثيق المرئي  باإلدارةعالمية للفعاليات الخاصة إعمل تغطيات  •

 .  والتسجيلي
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والمشاركة في الفعاليات التي تقام دارة عالمية لتفعيل دور اإلالتنسيق مع الجهات اإل •

 . في الهيئة في مختلف المناسبات

 . وتحديثه بشكل دوري لإلدارةلكتروني تطوير الموقع اإل •

 . رشادية وتوعوية للطلبة عن الفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرجإعمل محاضرات  •

 .حضور األنشطة والفعاليات المرتبطة بالخريجين في المؤسسات التعليمية المختلفة  •

 التنسيق مع جهات سوق العمل :

تفاقية تعاون بين مجموعة المال القابضة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إبرام إ •

 . والتدريب من أجل توظيف وتدريب الخريجين

تفاقية تعاون تخدم طلبة الهيئة في إمن أجل إبرام تحاد الصناعات الكويتية إالتنسيق مع  •

 . التدريب والتوظيف

ستقبال حاجة سوق العمل من طلبة وتخصصات الهيئة مثل ديوان المحاسبة إ •

 . ومجموعة الغانم وهيئة المعلومات المدنية

من   والهيئات الحكومية الوزراتالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في حاجة  •

 . اختصاصات الهيئة على مدى السنوات الخمس القادمة

 إحصائيات واستطالعات الخريجين :

 . دراسيحصائيات خريجي الهيئة من جميع الكليات والمعاهد كل فصل إ •

 . جتماعيةمتابعة توظيف الطلبة الخريجين من خالل برنامج التأمينات اإل •

خاصة بخريجي الهيئة عن طريق مخاطبة مركز تقنية نشاء قاعدة بيانات حديثة إ •

 . المعلومات والحاسب اآللي لربط الكليات والمعاهد مع الجهات الخارجية

نشاء برنامج )الداش بورد( الخاص بإدارة متابعة الخريجين الذي يحوي عدد إ •

 . الخريجين من الكليات والمعاهد حسب التخصص والجنسية وأماكن التوظيف

 . العملتخصصات النادرة في الهيئة وارتباطها بحاجة سوق متابعة ال •
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التنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في تبادل الخبرات حول البرامج المتاحة  •

 . للخريجين

 . ستمارة التخرجإلكترونيا مع إاستبيان خاص بتوقعات الطلبة بعد التخرج لتعبئته  •

 . السنويمشروع دليل الخريجين  •

  

 دراسة إدارة متابعة الخريجين :

عداد استبيان للطلبة والمسئولين لموضوع دراسة "خريجي كليات ومعاهد الهيئة إ •

 والتدريب بين الواقع الوظيفي واحتياجات سوق العمل". التطبيقيالعامة للتعليم 

 سنة ماضية.  15القيام بعمل دراسة شاملة بنفس العنوان السابق على مدى  •

من الهيئة في أماكن عملهم المختلفة في  خريجي)6345(عينة  االستبيان على توزيع •

 القطاعين الحكومي والخاص.

مسئول لخريجي الهيئة في القطاعين العام  2018توزيع االستبيان على عينة  •

 والخاص.

 ستبيانات من الطلبة الخريجين والمسئولين.دخال البيانات بعد جمع اإلإ •

  لكتابة الفصل األخير من الدراسة.تحليل نتائج االستبيان تمهيدا  •

 معرض الفرص الوظيفية السنوي :

العام على اقامة معرض الفرص الوظيفية السنوي في نهاية  موافقة المديرالحصول  •

 . نوفمبر من كل عام

مخاطبة كافة الجهات الحكومية بالدولة المعنية بالتوظيف وجهات القطاع الخاص  •

والقطاع الخاص والقطاع الصحي والقطاع النفطي وإدارات الهيئة الداخلية للمشاركة 

 .بالمعرض 
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فتتاح معرض الفرص الوظيفية السنوي األول في المجمع الرياضي األولمبي في إ •

 . 2017الشويخ في مارس 

 2017حفل تكريم المشاركين في معرض الفرص الوظيفية األول في مايو قامة إ •

 برعاية مدير عام الهيئة.

 التواصل مع الشركات المساهمة والداعمة من أجل تعاون مستمر. •

 . اإلعداد والتنسيق إلقامة معرض الفرص الوظيفية الثاني •

 . التعاون مع إدارات الهيئة لترتيب وتنسيق قاعة المعرض •

اجتماعات مع جهة جهات القطاع الخاص للتعرف على الخدمات التي من  عقد عدة •

 . الممكن توفيرها إلقامة المعرض

اإلنجاااازات فاااي مجاااال تزوياااد مراكاااز العمااال بإحتياجاتهاااا مااان أجهااازة الحاساااب اآللاااي  /9

 ومستلزمات التشغيل وتطور النظم :

العديد من األقسام ويتكامل عمل تلك يحتوي على مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي ن إ

األقسام في إطار االختصاصات المنوطة بها وذلك في سبيل تحقيق األهداف السامية للمركز 

 وهي: 

 .إعداد لدراسات الجدوى  •

 .تقديم للتوصيات  •

 .  تحديد للمواصفات الفنية المطلوبة ألنظمة الهيئة وبرمجياتها •

توفيراحتياجات الهيئة من األجهزة والطابعات وملحقاتها ومستلزمات التشغيل  •

 .والبرمجيات الجاهزة للبنية األساسية 

 .تصميم وتوفير للشبكات لربط الجهات المستفيدة ومركز المعلومات لتنفيذ أعمالهـا  •

 .تأهيل وتنمية للكوادر الفنية واإلدارية للتعامل مع التقنيات الحديثة  •

 .لجهات المستفيدة على استخدام النظم والبرمجيات لتطوير أعمال الهيئـة اتدريب  •

 .لبيئة المناسبة للنظم الجاهزة والتقنيات المعاونة في تطوير األنظمة التعليميةاتوفير  •

 تصميم وإدارة للموقع الرسمي للهيئة ومتابعة آخر األنشطة واألحدام في الهيئة  •

 .عمال المركز والنظم اآللية المطبقة في عملهاإعداد للتقارير السنوية أل •

الهيئة تم وضع الخطة االستراتيجية والتي تم تطويرها من خالل تحديد مكامن النقص في حيث 

والتي على اساسها تم تحديد الهيكلية في بناء مركز معلومات  العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 :ازات التاليةاإلنجالتقرير يوضح  ومرفق لكمأكثر تطورا 
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 : 2018للسنة  نجازات المركزإ

 ينقسم مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي الى مراقبتين :

 . مراقبة تطوير النظم .1

 . مراقبة الدعم الفني  .2

وضع سياسات التطوير والدعم الفني ) بناءا على خطة الجهاز المركزي لتكنولوجيا حيث تم 

 ، وبناًء على احدم التطورات التكنولوجيا . المعلومات (

 مراقبة تطوير النظم :

 تقدم مراقبة تطوير النظم الدعم الفني لألنظمة الحيوية في الهيئة وهي : •

 مكافاه مالية ( –تسجيل  –نظام البانر ) قبول  .1

 نظام المراسالت الصادر والوارد واالرشفة  .2

 نظام شئون المتدربين  .3

 نظام التخريج .4

 موقع الهيئة  .5

 ( E-formsالخدمات االلكترونية )  .6

 يكون الدعم الفني شامال : •

 تحسينات على النظام .1

 إضافة مستخدمين .2

 تدريب العاملين .3

 ضافة صالحيات إتعديالت و .4

 صيانة النظام  .5

 تحديث بيانات .6

 نظمة الطلبة تشغيل عمليات فصلية أل .7

 

 لكتروني مع الجهات الخارجية الربط اإل •

o  نوعان :يكون الربط 

 

 G2Gالمراسالت الحكومية  ▪

 

 ضافة جهات جديدة إمتابعة األعطال وتحديث األنظمة و •

 تدريب المستخدمين  •

 المتابعة المستمرة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات •

 

 لكتروني مع الجهات الحكوميةالربط اإل ▪
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ستفاده من البيانات بصورة حيث يكون الربط من خالل اإل •

مباشرة وحيَه دون الحاجة الى عمل مراسالت وطلب مستندات 

 للبيانات 
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 األنظمة التي تم ميكنتها النظام األساسي 
نسبة 

 اإلنجاز
 مالحظات الجهه المستفيدة

1 

 بانر

  عمادة القبول والتسجيل 60 بانر مع نظام أعضاء هيئه تدريسيه

  عمادة القبول والتسجيل 80 قاعدة تكرار المعدالت 2

  عمادة القبول والتسجيل 80 55احتساب مادة  3

  عمادة القبول والتسجيل 60 تحسين أداء القبول والرغبات 4

  عمادة القبول والتسجيل 10 الوضع االكاديمي 5

6 

TAS المتدربين نظام شئون 

  عمادة القبول والتسجيل 80 الخريجين

  قطاع التدريب 80 الفنية لمعاهد الهيئةاعمال المكاتب  7

  قطاع التدريب 95 إعادة القيد والتحويل 8

  قطاع التدريب 70 التدريب الميداني 9

10 
 ن الهيثمإب

  مركز ابن الهيثم 95 النظام القديم

  مركز ابن الهيثم 30 النظام الجديد 11

12 
 دعم األبحاث

  إدارة البحوث 90 النظام القديم

  إدارة البحوث 80 النظام الجديد 13

14 
 كاديميعتماد األضبط الجودة واإل

ميكنة أعمال مكتب ضبط الجودة 
واالعتماد األكاديمي ) االعتماد 

 االكاديمي(
90 

مكتب ضبط الجودة 

 واالعتماد األكاديمي
 

15 portfolio 90 لتقييم االعتماد االكاديمي 
مكتب ضبط الجودة 

 األكاديميواالعتماد 
 

16 
 وثائق القبول

  عمادة القبول والتسجيل 100 تقديم وثائق القبول

  عمادة القبول والتسجيل 100 تحديد فترات القبول 17

18 
 أنظمة الطلبة

  عمادة القبول والتسجيل 100 تحديث الجنسية -التخريج 

  إدارة الخدمات 95 تسجيل دخول المركبات 19

  قطاع التدريب 60 لجان قطاع التدريب أنظمة اللجان 20

  إدارة المعاهد االهلية 90 المعاهد االهلية أنظمة المعاهد االهلية 21

 أنظمة الهواتف النقالة 22
الهيئة موبايل ) خدمات الكترونية عبر 

 الهاتف (
  كل القطاعات 100

 كاديميرشاد األإاال 23
   E-Adviserالمرشد االكاديمي 

 المرحلة الثانية
80 

المرشدين االكاديمين / 

الطلبة / مكتب 

 االرشاد/عمداء الكليات

 

24 
أنظمة أعضاء هيئة التدريس 

 والتدريب

  قطاع الكليات 70 الساعات الزائدة

 80 حساب العالوات 25
أعضاء هيئة التدريس 

 والتدريب
 

  المالية اإلدارة 95 الكفاالت البنكية أنظمة اإلدارة المالية 26

 90 تطوير نظام القياس والتقويم أعضاء هيئة التدريس والتدريب 27
أعضاء هيئة التدريس 

 والتدريب
 

  مركز دعم القرار 95 القرارات واللوائح أنظمة دعم القرار 28

29 

 أنظمة مركز تقنية المعلومات

  مركز تقنية المعلومات 80 قاعدة البيانات المركزية للهيئة

  مركز تقنية المعلومات 100 توزيع التقارير نظم المعلومات 30

  مركز تقنية المعلومات 100 توزيع مهام ضبط الجودة 31

  كل القطاعات Portal 70بوابة الهيئة االلكترونية  32

33 Single Sign On 70 الطلبة والموظفين  

 100 الشهادات االلكترنية لدورات الهيئة 34
ومركز المعاهد 

المعلومات ودورات 
 الهيئة

 

  مركز تقنية المعلومات 85 مركز معلومات بديل 35

  حاضنة الشويخ 80 ميكنة أعمال حاضنة الشويخ حاضنة الشويخ 36

37 
 الطوابع االلكترونية

  عمادة القبول والتسجيل 90 الطوابع االلكترونية للكليات

  التدريب قطاع 70 الطوابع االلكترونية للمعاهد 38

39 e form مركز المعلومات 80 خدمات مركز  المعلومات  
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 الجهات التي تم الربط معها خالل الفترة هي : •

o وزارة التربية 

o وزارة الشئون 

o ) ديوان الخدمة المدنية ) البصمة 

o المجلس األعلى للجامعات الخاصة 

o هيئة المعاقين 

o  القوى العاملة 

o وزارة الدفاع 

o  العامة لالطفاءاإلدارة 

 1/4/2018وحتى  31/3/2017الفترة مناألنظمة التي تم العمل عليها خالل 

 الحوكمة إداريا ً :

تقوم المراقبة تنفيذ تطبيق إجراءات و نماذج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  -

 بهدف ضبط جودة العمل في جميع مراكز المعلومات بالدولة .

 مراحل كالتالي : ثالمحيث تم تقسيم العمل الى  -

 

 اإلجراءات المتبقية اإلجراءات المنتهية عدد اإلجراءات المرحلة

 5 15 20 األولى

 16 2 18 الثانية

 4 1 5 الثالثة

 25 18 43 المجموع

 

 

 

  إدارة البعثات 80 البعثات األنظمة الجاهزة 40

 األنظمة الجاهزة 41
) الدعم  office 365  مشروع تنفيذ

 الفني (
  جميع المستفيدين 90

42 

 الحوكمة ) نظام الي (

  مركز المعلومات 70 دارة المشاريعإ

  مركز المعلومات 10 دارة التغييرإ 43

  مركز المعلومات 10 دارة المخاطرإ 44
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المرسله من قبل الجهات في  E-Formsلكترونية تقرير يوضح الطلبات في النماذج اإل

 :الهيئة 

 
 الجهه القطاع

مجموع 

 الطلبات
 515 كلية التربية األساسية قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 1

 234 كلية الدراسات التجارية  قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 2

 80 كلية العلوم الصحية  قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 3

 445 كلية الدراسات التكنولوجية  قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 4

 375 مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي الخدمات األكاديمية المساندةقطاع  5

 72 كلية التمريض  قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 6

 102 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة قطاع التدريب 7

 526 عمادة القبول والتسجيل قطاع الخدمات األكاديمية المساندة 8

 18 التمريضمعهد  قطاع التدريب 9

 9 شرق -معهد التدريب المهني  قطاع التدريب 10

 98 مركز إبن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة قطاع التدريب 11

 105 المعهد العالي للخدمات االدارية قطاع التدريب 12

 70 شويخ  –معهد التدريب الصناعي  قطاع التدريب 13

 86 النشاط والرعاية الطالبية عمادة قطاع الخدمات األكاديمية المساندة 14

 83 المعهد العالي للطاقة قطاع التدريب 15

 89 صباح السالم  –المعهد الصناعي  قطاع التدريب 16

 46 المعهد اإلنشائي  قطاع التدريب 17

 29 عمادة المكتبات والتقنيات قطاع الخدمات األكاديمية المساندة 18

 2 مركز القياس والتقويم المساندةقطاع الخدمات األكاديمية  19

 5 إدارة المخازن قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 20

 21 مكتب العالقات العامة واإلعالم قطاع المدير العام 21

 69 إدارة قبول وتسجيل المتدربين قطاع التدريب 22

 59 والتدريبإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس  قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 23

 34 إدارة البحوث قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 24

 10 مكتب المدير العام وخدمة المواطن قطاع المدير العام 25

 19 مكتب ضبط الجودة قطاع المدير العام 26

 19 أمانة السر لمجلس المعاهد األهلية قطاع المدير العام 27

 17 المناهجمركز تطوير  قطاع التخطيط والتنميه 28

 35 إدارة الشؤون المالية قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 29

 27 حاضنة الشويخ الحرفية قطاع المدير العام 30

 13 مكتب نائب المدير العام لقطاع التدريب قطاع التدريب 31

 32 إدارة تنسيق الدورات الخاصة قطاع التدريب 32

 35 إدارة الشؤون الهندسية والصيانة قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 33

 19 إدارة الشؤون اإلدارية قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 34

 14 إدارة التخطيط والمتابعة قطاع التخطيط والتنميه 35

 4 أمانة سر مجلس اإلدارة قطاع المدير العام 36

 1 الصندوق األهلي للتعليم التطبيقي و التدريب  قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 37

 11 إدارة الخدمات العامة قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 38

 12 إدارة متابعة الخريجين وتطوير العمل قطاع التخطيط والتنميه 39
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 2 رابطة أعضاء هيئة التدريس قطاع الخدمات األكاديمية المساندة 40

 11 نادي العاملين واإلداريهقطاع الشؤون الماليه  41

 8 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر قطاع الخدمات األكاديمية المساندة 42

 6 المكتب الفني قطاع المدير العام 43

 13 إدارة البعثات والعالقات الثقافية قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 44

 11 التوريداتإدارة  قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 45

 5 برنامج االبتكار و ريادة األعمال الوطنية  عمادة النشاط والرعاية الطالبية 46

 4 مكتب نائب المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية قطاع الشؤون الماليه واإلداريه 47

 2 االكاديمية المساندةمكتب نائب المدير العام لقطاع الخدمات  قطاع الخدمات األكاديمية المساندة 48

 7 مركز دعم القرار قطاع التخطيط والتنميه 49

 1 مكتب نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتنمية قطاع التخطيط والتنميه 50

 2 مكتب نائب المدير العام للتعليم التطبيقي و البحوث قطاع التعليم التطبيقي والبحوث 51

 1 التجميل و األزياء معهد السياحة و قطاع التدريب 52

 1 إدارة التطوير اإلداري قطاع التخطيط والتنميه 53

 

 قسم الدعم الفني

 . تطوير وحماية شبكة معلومات الهيئة لتحقق مستوى األمان المطلوب •

ستخدام أعضاء هيئة التدريس تغطية جميع معاهد وكليات الهيئة بالشبكة الالسلكية إل •

 . والتدريب

فتراضية تماشيا مع مستقبل مشاريع البيئة السحابية والبيئة اإلالشروع في دراسة  •

 . تكنولوجيا المعلومات

 . نترنت وانتقال المعلومات لجميع معاهد وكليات الهيئة توفير خدمة اإل •

( الذي يقوم بمتابعة جميع أنظمة وبرامج الهيئة SOC-NOCتركيب مركز للمراقبة ) •

 . ية المعلومات والحاسب اآلليومراقبة المراكز الحساسة في مركز تقن

 . ( لمركز المعلومات لفترة ثالم سنواتISOتم تجديد شهادة ) •

حتياجات ليكون المبنى الرئيسي بجميع اإلبالشويخ تجهيز مبنى ديوان عام الهيئة  •

 . الالزمة

 تي تخدم جميع أجهزة الحاسب اآلليشراء تراخيص مايكروسوفت للبنية التحتية وال •

 . ستالم الطلبات ومتابعتها( إلBMCستخدام نظام )إ •

نتهاء من عمل مركز المعلومومات البديل تماشيا مع تعليمات مجلس الوزراء تم اإل •

 . في وزارة التخطيط ) الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (

 . غلب الموظفي في الهيئةتوفير أجهزة وطابعتا وسكانرز أل •

لكترونيا بدال إرسال واستقبال الكتب الرسمية إ( الذي يقوم بE-Form)  ستخدام نظامإ •

 .من كونه ورقي 
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 إحصائية توزيع األجهزة

الى  1/4/2017ام تزويد الجهات بأجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها ومستلزمات التشغيل خالل ع

31/3/2018  

 الجهة المستفيدة م
 بيان باألجهزة

 جهاز ماسح ضوئي جهاز كمبيوتر طابعات

القبول والتسجيلعمادة  1  1 6 21 

 0 0 0 مركز القياس والتقويم 2

 0 0 0 مكتب المسجل العام 3

4 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية )عمادة 

 شؤون الطلبة(
3 2 5 

 1 0 1 المكتب الفني )المدير العام( 5

 7 36 8 مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي 6

 0 1 1 العالقات العامة 7

قبول وتسجيل المتدربيندارة إ 8  1 0 0 

دارة الشؤون الماليةإ 9  12 17 3 

10 
قطاع الشؤون المالية و اإلدارية )نائب 

دارية والمالية(المدير العام للشؤون اإل  
1 0 0 

دارة الشؤون االداريةإ 11  0 0 0 

دارة الخدمات العامةإ 12  0 0 0 

دارة البعثاتإ 13  0 0 0 

دارة البحوثإ 14  0 0 0 

 1 1 0 نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث 15

 2 4 2 مكتب المدير العام 16

 0 0 0 مركز دعم القرار 17

18 
)أمانة  هليةإدارة مراكز و معاهد التدريب األ

 سر لمجلس المعاهد األهلية(
2 3 1 

عتماد األكاديميضبط الجودة واإل 19  1 1 0 

 0 3 0 خدمة المجتمع 20

ثناء الخدمةأالهيثم للتدريب  إبنمركز 21  9 23 22 

22 
كاديمية نائب المدير العام للخدمات األ

 المساندة
0 0 0 

دارة التطوير االداريإ 23  0 0 0 

 0 0 0 الصندوق االهلي 24

 0 0 0 نائب المدير العام لشؤون التدريب 25

دارة متابعة الخريجين وسوق العملإ 26  0 0 2 

المدير العام للتخطيط والتنميةنائب  27  1 1 0 

دارة التخطيط والمتابعةإ 28  1 1 1 

عضاء هيئة التدريبأرابطة  29  0 0 0 

 0 0 0 ديوان الخدمة المدنية 30

زياءمعهد السياحة والتجميل واأل 31  0 44 0 

 1 0 0 مكتبة الطالب 32

بنين( -ساسية )العارضية كلية التربية األ 33  9 13 3 

بنات( -ساسية )العارضية كلية التربية األ 34  29 36 8 

 1 6 1 كلية الدراسات التجارية بنين 35

 0 14 7 كلية الدراسات التجارية )بنات( 36

 1 11 13 كلية العلوم الصحية 37

دارة التوريداتإ 38  1 3 0 

 6 22 12 كلية التمريض 39

 6 56 13 كلية الدراسات التكنولوجية 40
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41 
شؤون أعضاء هيئة التدريس و  إدارة

 التدريب
1 6 0 

 7 4 1 معهد التدريب االنشائي 42

دارة تطوير البرامج والمناهجإ 43  0 22 0 

 8 20 9 المعهد العالي للطاقة 44

 0 0 0 نادي العاملين 45

 0 8 4 معهد التدريب الصناعي )الشويخ( 46

 11 7 7 معهد التدريب الصناعي )صباح السالم( 47

(بنين (المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 48  1 1 0 

 0 11 2 معهد التمريض 49

 0 0 7 معهد السكرتارية واالعمال المكتبية )بنين( 50

 0 0 2 معهد السكرتارية واالعمال المكتبية )بنات( 51

 2 3 0 ادارة الشؤون القانونية 52

 0 2 0 المعهد العالي لالتصاالت )بنات( 53

 7 1 0 معهد التدريب المهني 54

 0 1 0 الدورات التدريبية الخاصة )الشويخ( 55

بنات( -كلية التربية االساسية )الجهراء  56  9 30 1 

 0 13 0 مركز المهارات )الشويخ( 57

 1 2 0 حاضنة الشويخ 58

 1 5 2 مكتب التفتيش و التدقيق الداخلي 59

 0 4 0 عمادة المكتبات 60

المكافآت المالية للطلبة والنتدربينصندوق  61  0 0 0 

 0 4 1 إدارة الشؤون الهندسية والصيانة 62

 1 1 2 إدارة المخازن 63

 0 0 0 إدارة تنسيق الدورات الخاصة 64

 0 0 0 امانة السر لمجلس اإلدارة 65

 131 449 177 االجمالي

 

  االنجازات في مجال التطوير اإلداري : /10

التنسيييق مييع ديييوان الخدميية المدنييية فييي مييا يخييتص بالهيكييل التنظيمييي والوحييدات التنظيمييية  -1

 . اإلدارية وعملية إدراجها ضمن برنامج النظم المتكاملة

التنسييييق ميييع كلييييات ومعاهيييد وعميييادات وإدارات ومراكيييز الهيئييية لمراجعييية واعيييداد الهياكيييل  -2

 . لهاالتنظيمية 

 . مراجعة الهيكل التنظيمي الخاص بمراكز العمل بالهيئة وتحديد اختصاصاتها -3

التنسيييق مييع ديييوان الخدميية المدنييية ومراكييز العمييل فييي الهيئيية فييي إعييداد الوصييف الييوظيفي  -4

 . لوظائف الكادر العام في الهيئة

المركيزي ليدليل  عمليية تحيديث البيانيات الخاصية بالنظيامالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في  -5

 ة .الخدمات الحكومية بالتعاون مع مراكز العمل في الهيئ
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 في مجال الهياكل التنظيمية :  ▪
 

جيييرت إدارة التطييوير اإلداري كييل امكانيتهييا البشييرية والمادييية خييالل الفتييرة السييابقة للقيييام     

هياكيييل جتماعيييات واللقييياءات بهيييدف مراجعييية وتنقييييح وتطيييوير بيييالكثير مييين األعميييال واإل

 . واختصاصات الوحدات التنظيمية لجميع مراكز العمل بالهيئة
 

نتهياء مين إعيداد الهيكيل التنظيميي المقتيرح وأسفرت جهيود إدارة التطيوير اإلداري عين اإل    

ختصاصيييات التفصييييلية لجمييييع الوحيييدات ، متضيييمنا اإل بكافييية تفاصييييله 2017للهيئييية لعيييام 

ت التابعية لهيا، وكيذلك فيي الكلييات والمعاهيد، ومين ثيم التنظيمية في جمييع القطاعيات واإلدارا

  . 2017إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية في أغسطس 
 

وقييد قييام فريييق ميين إدارة التطييوير اإلداري بزيييارة ميدانييية إلييى ديييوان الخدميية المدنييية فييي      

تم تسيليم الفرييق ، حيث  جتماع مع مدير إدارة التنظيم في الديوانإوقد تم عقد  ، 2018فبراير 

، وهيي عليى النحيو  مسودة مالحظات شاملة حول ما تضمنه الهيكيل التنظيميي المقتيرح للهيئية

 : التالي

 

ضييرورة إرفيياق المبييررات الداعييية إلعييادة التنظيييم الشيياملة علييى الهيكييل التنظيمييي وفييق  -1

 . تعليمات مجلس الخدمة المدنية

مساعدي نواب المدير العام من حيث  ضرورة إرفاق القرارات المنشأة والمنظمة لوظائف -2

 . المستويات والسند القانوني

 . تعديل مسمى )قطاع( إلى مسمى )نائب المدير العام( -3

األقسيييام( ميييع  –ضيييرورة القييييام بعمليييية دميييج ليييبعض الوحيييدات التنظيميييية )المراقبيييات  -4

، وكييذلك بعييض المناصيب اإلشييرافية والوحييدات  ختصاصياتها فييي مختلييف إدارات الهيئيةإ

،  ، وذلك بهدف الحيد مين التضيخم فيي الوحيدات التنظيميية لتنظيمية في الكليات والمعاهدا

سييتيفاء مبييررات باإلضييافة إلييى ضييرورة إعييادة النظيير فييي اسييتحدام بعييض اإلدارات إل

 . ستحداماإل

 :  في مجال اختصاصات الوحدات التنظيمية ▪
 

 

 

وإبييداء الييرأي والمالحظييات إن مخاطبيية اإلدارات المعنييية باختصاصيياتها إلعييادة تنقيحهييا  .1

 . وجدت، وذلك حسب توجيهات ديوان الخدمة المدنية

جتماعات مع المسئولين عن )مركز التعليم اإللكتروني وتقنيات التعليم( بهيدف إعيادة إعقد  .2

سيتيفاء ختصاصات التفصيلية على وجه الدقة لكل وحدة تنظيميية فيي المركيز إلصياغة اإل

 . حسب توجيهات الديوانستحدام المركز إمبررات 

تقسيم قطاعات الهيئة على ميوظفي إدارة التطيوير اإلداري لمراجعية وتنقييح اختصاصيات  .3

كافة الوحدات التنظيمية التابعة لهذه القطاعيات والقييام بالزييارات الميدانيية ليبعض مراكيز 

 . العمل إذا تطلب األمر

دات التنظيمييية المسييتحدثة التعيياون مييع مراكييز العمييل المعنييية لصييياغة اختصاصييات الوحيي .4

 . (5/2015لديها والتي لم تكن مدرجة ضمن القرار الوزاري )
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 :  في مجال تبسيط اجراءات العمل وتطوير أساليب الخدمة ▪
 

تشكيل فريق عمل خاص بتحديث البيانات الخاصة بالنظام المركزي لدليل الخدمات  .1

لتوفير كافة البيانات المطلوبة في الحكومية حسب توجيهات ديوان الخدمة المدنية، وذلك 

النظام والمذكورة في النموذج الخاص بحصر المعلومات األساسية للخدمات، والمرسل 

 . من قبل ديوان الخدمة المدنية

مخاطبة جميع القطاعات ومراكز العمل في الهيئة لتعبئة البيانات المطلوبة في النموذج  .2

 . اإللكتروني لديوان الخدمة المدنيةالسابق، وذلك تمهيدا لعرضها على الموقع 

( مركز عمل في الهيئة توضح وتحدد الخدمات التي تقدمها وذلك 18ستالم رد من )إتم 

 . ستخدامها في تحديث البيانات الخاصة بالنظام المركزي لدليل الخدمات الحكوميةإل

 

 11 / إنجازات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية :

 قطاع المدير العام

 أمانة سر مجلس اإلدارة إدارة : .1

 قسم التنسيق والمتابعة .2

 30/6/2018إلى  1/7/2017نجازات أمانة سر مجلس اإلدارة خالل فترة من إعرض 

 : والخاص

 

 : أوال: قسم شؤون اللجنة التنفيذية

 

 : 2017شهر أكتوبر 

 

ألعضاء هيئة ستطالع الرأي الطالبي ستبانة إلالموافقة من حيث المبدأ على مسودة اإل -

 التدريب بمعاهد الهيئة وكلياتها.

الموافقة على ما جاء في مذكرتي قطاع التعليم التطبيقي والبحوم وقطاع التدريب في  -

 شأن المقترحات حول أصحاب الوظائف اإلشرافية السابقة، كالتالي : 

 يحفظ لهم الحق في جميع األقسام العلمية األولية في وضع الجداول . -1

 تقديمهم في تدريس الفصل الصيفي .  -2

عطائهم األولوية في اللجان السيادية داخل القسم و الكلية و المعهد وحتى إ -3

على مستوى الهيئة لما يتمتعون به من الخبرة و الدراية الكاملة باللوائح و 

 . القوانين

 .  ستفادة من خبراتهم في اللجان الخارجية مع مؤسسات المجتمعاإل -4

 ستشارية بالكليات و المعاهد و الهيئة .عطائهم األولوية في اللجان اإلإ - 5

ستفادة من خبرات هؤالء القياديين في المؤتمرات و الندوات على مستوى اإل -6

 .  الكليات والمعاهد و الهيئة
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ختبارات القدرات لطلبة كلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة بدال إالموافقة على تطبيق  -

 عقدها في جامعة الكويت . من

 

 :2017شهر نوفمبر 

 

الموافقة على مقترح شهادة إنجاز للتميز في األداء الوظيفي، ويقوم مركز الحاسب اآللي  -

ونظم المعلومات بالتعاون مع فريق عمل المشروع ) م. خالد أحمد المزروعي و م. محمد 

اإللكترونية للمقترح وكل ما يتعلق عبد اللطيف العبيد و د. أحمد الصانع( بإعداد الصفحة 

 . به، على أن تكون الجهة المسؤولة عن التنفيذ مكتب العالقات العامة واإلعالم

الموافقة على طلب جمهوريتي السنغال واليمن زيادة عدد المقاعد الدراسية المخصصة  -

سة، لهما في الهيئة، وذلك بزيادة ثالثة مقاعد لجمهورية السنغال لتصبح مقاعدها خم

وزيادة مقعد واحد لجمهورية اليمن لتصبح مقاعدها خمسة، استنادا لقرار اللجنة التنفيذية 

الخاص بإعادة توزيع المنح الدراسية الشاغرة التي لم  2015/2016 -6في اجتماعها رقم 

 . تستفد منها دولها فتمنح للدول المتقدمة بطلب زيادة عدد مقاعدها من المنح

مبدأ على مقترح تطوير كلية التربية األساسية في الهيئة وتقوم لجنة الموافقة من حيث ال -

الشؤون العلمية في قطاع التعليم التطبيقي والبحوم بالتعاون مع مركز تطوير المناهج 

والبرامج بدراسة المقترح من جميع النواحي، وإعداد مذكرة بالموضوع ترفع للعرض 

 على اللجنة التنفيذية .

 

  : 2018شهر مايو 

 

م بعد اجراء 2018/2019اعتمدت اللجنة التقويم الدراسي لكليات الهيئة للعام الدراسي  -

 بعض التعديالت.

 .2018/2019وافقت اللجنة على جدول توزيع المنح الدراسية للعام الدراسي     -

 لغة اإلشارة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وافقت اللجنة على االستعانة بمترجمي -

ويكون عددهم خمسة مترجمين )ثالثة من الذكور وإثنتين من  ، ارة التربية)الصم( من وز

 . د.ك( للفصل الدراسي الواحد1000اإلنام( ويمنحون مكافأة مالية قدرها ألف دينار )

وافقت اللجنة على استحدام نشرة إلكترونية لعمادة شؤون الطلبة بالتنسيق مع مركز تقنية  -

 . المعلومات والحاسب اآللي

بعد اجراء  2018/2019مدت اللجنة التقويم التدريبي لمعاهد التدريب للعام التدريبي اعت -

 .  بعض التعديالت
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 : : قسم مجلس اإلدارة ثانيا

 

 :2017شهر أغسطس 

 

 الصحية.  العلوم لكلية عميداً  الصغير عبدالرحمن عبدالحكيم الدكتور تعيين على الموافقة         -

ً  بالهيئة التدريب هيئة أعضاء ترقيات الئحة تعديل   -        الخدمة ديوان كتابي في جاء لما وفقا

وهو يجوز منح حملة الدبلومات الفنية الشاغلين لوظيفة مدرب أ الذين تصل    المدنية

العالوة الدورية السنوية بفئة العالوة المقررة لتلك  –مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة 

الوظيفة على اال تتجازوز مرتباتهم نهاية مربوط وظيفة مدرب متخصص ب دون ان 

 يؤدي ذلك الى ترقيتهم لشغل هذه الوظيفة .

 ترقيات الئحة من األولى المادة في الفعلية الخدمة عبارة تعريف تعديل على الموافقة      -

 على التدريب هيئة عضو قضاها التي المدة هي: كالتالي لتصبح التدريب هيئة أعضاء

 .الفعلية المدة ضمن بأنواعها اإلجازات تحسب وال بالهيئة، المعاهد بإحدى عمله رأس

 العام المدير نائب مساعد ومنصب العام المدير مساعد منصب استحدام على الموافقة        -

 عدد ويكون ، والتدريب التطبيقي للتعليم العامة للهيئة المقترح التنظيمي الهيكل ضمن

 للتعليم العام المدير لنائب ومساعدين العام للمدير واحد مساعد:  كاالتي المساعدين

 لنائب واحد ومساعد التدريب لشؤون العام المدير لنائب واحد ومساعد والبحوم التطبيقي

 في المدنية الخدمة ديوان الهيئة تخاطب أن على ،.والتنمية التخطيط لقطاع العام المدير

 . الشأن هذا

 . التدريس هيئة أعضاء  ترقية على الموافقة -  

 . (1أستاذ) عدد  درجة إلى مشارك أستاذ درجة من : أ والً 

 ً  . ( 2مشارك ) عدد  أستاذ درجة إلى مساعد أستاذ درجة من:  ثانيا

 

 : 2018 شهر فبراير

 

 . على ترقية  أعضاء هيئة التدريسوافق المجلس   -  

       . ( 5: من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ ) عدد  أوالً  

 ً . ( 10: من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك ) عدد  ثانيا       

وافق المجلس على أن تكون ساعات التدريب الميداني السريري / اإلكلينيكي بكلية   -  

 : التالي التمريض على نحو

أن تعادل كل ساعتين من التدريب السريري/اإلكلينيكي ساعة واحدة بالنصاب  -1

التدريسي بشرط أن يكون عضو هيئة التدريس/ التدريب متواجد مع الطلبة خالل 

  .فترة التدريب

( ساعات من التدريب السريري/ اإلكلينيكي ساعة 4أن تعادل كل أربع ) -2

في حال االستعانة بمدربين من خارج الكلية  واحدة من النصاب التدريسي

 . وبإشراف عضو هيئة التدريس/ التدريب على الطلبة خالل فترة التدريب
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 . 2017/2018على أن يطبق بدًء من الفصل الثاني للعام الدراسي  -3

الموافقة على ترقية المعارين من اعضاء هيئة التدريس و التدريب وتحسب مدة اعارتهم  -  

 .  مدة العمل الفعلي الالزم للترقيةضمن 

وافق المجلس على تخفيض عدد الساعات الدراسية في الخطط الدراسية لكلية الدراسات   -  

وحدة دراسية، ويعمل به بدءاً من  87وحدة دراسية بدال من   75التكنولوجية لتصبح 

المعدلة  ، على أن تعرض الخطط الدراسية 2018/2019الفصل األول للعام الدراسي 

 . قادمالجتماع اإللس إدارة الهيئة في على مج

 

 :2018شهر ابريل 

 

 الموافقة على ترقية  أعضاء هيئة التدريس.  -   

 . ( 6أوالً :من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ ) عدد 

 . ( 15) عدد  ثانياً: من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك

، 2281/2005الئحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالهيئة رقم  الموافقة على تعديل  -   

نتداب الكلي ليصبح تحسب مدة اإلعارة وإجازة التفرغ العلمي واإلجازات الوجوبية واإل

الخارجي للعمل في الجامعات و المؤسسات أو مراكز البحث و المنظمات العالمية و 

ً أودولياً ضمن  سنوات العمل الفعلية الالزمة للترقية الهيئات التعليمية المناظرة محليا

الخاص   4/10/2017بتاريخ   2668/2017وتلغى المادة األولى من قرار الهيئة رقم  

بشأن الئحة الترقيات ألعضاء هيئة التدريب  2872/2014باعتماد تعديل قرار الهيئة رقم 

  .  وكل ما يتعارض مع ذلك من قرارات سابقة أخرى

تعديل الفقرة الرابعة من شروط ترقية مدرب أ إلى مدرب متخصص ج من الموافقة على   -   

: كان  بشأن الئحة الترقيات ألعضاء هيئة التدريب لتصبح 2668/2017قرار الهيئة رقم 

من الحاصلين على مؤهل جامعي في مجال التخصص من خالل اإليفاد في إجازة أو بعثة 

 . دراسية
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 ملحق البحوث التطبيقية
 

 

بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية 

 وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها
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 31/03/2018إلى  10/40/2017البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 التربية األساسيةكلية 

إجمالي 

المنصرف 

للبحث خالل 

 الفترة

مكافأة النشر 

 خالل الفترة

المنصرف 

للبحث خالل 

 الفترة

إجمالي 

المنصرف على 

 البحث

المبلغ المعتمد 

 للبحث
 م إســم الباحــث موضوع البحث

1000.000 1000.000 0.000 3545.000 3545.000 

مدى استخدام طريقة االستقصاء في 

العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية تدريس 

في المدارس العامة ومدارس التربية 

 الفكرية

دالل عبدالرزاق 

 سعدون الهندال
1 

0.000 0.000 0.000 3100.000 3100.000 

the Intersection of Source ,

Message, and Receiver 

Characteristics on  

the Activity of Information 

Exchange via Twitter 

Application 

محمد على عبدهللا 

 العجمى
2 

2500.000 1000.000 1500.000 2984.000 2984.000 

فعالية استخدام المنصات التعليمية 

((Edmodo 

 لطلبة تخصص الرياضيات والحاسوب

 بكلية التربية األساسية بدولةالكويت

أ.د يوسف 

 عبدالمجيد يوسف
3 

 المجموع 9629.000 9629.000 1500.000 2000.000 3500.000

 

 31/03/2018إلى  10/40/2017البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 مريضكلية الت

إجمالي 

المنصرف للبحث 

 خالل الفترة

مكافأة النشر 

 خالل الفترة

المنصرف 

للبحث خالل 

 الفترة

إجمالي 

المنصرف على 

 البحث

المبلغ المعتمد 

 للبحث
 م الباحــثإســم  موضوع البحث

1200.000 1000.000 200.000 2360.000 2360.000 

Kuwaiti parents knowledge 

of their children’s fever and 

their patterns of use of Over 

the Counter Antipyretics . 

معرفة األمهات واآلباء الكويتيين 

بالحمى في أطفالهم وأنماط استخدامهم 

ال تحتاج  لمخفضات الحرارة التي

 لوصفة طبية في عالجها

نبيل احمد كمال 

 الدين
1 

 المجموع 2360.000 2360.000 200.000 1000.000 1200.000
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 31/03/2018إلى  10/40/2017البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 دراسات التجاريةكلية ال

إجمالي 

المنصرف 

للبحث خالل 

 الفترة

مكافأة النشر 

 خالل الفترة

المنصرف 

للبحث خالل 

 الفترة

إجمالي 

المنصرف على 

 البحث

المبلغ المعتمد 

 للبحث
 م إســم الباحــث موضوع البحث

1100.000 0.000 1100.000 3550.000 3550.000 

إدراك الجمعيات التعاونية 

االستهالكية  لدورها في  تحقيق 

المسئولية االجتماعية واثره في 

تأصيل قيم المواطنة " دراسة 

 ميدانية "

عدنان صالح  

 الحداد
1 

1464.000 1000.000 464.000 3544.000 3544.000 

An Exploratory Study of 

Mobile Commerce Key 

Benefits and Barriers 

among Actual Users ,

Intentional Users and 

Non-Intentional users 

منال يوسف صالح 

 الدعيج
2 

1000.000 1000.000 0.000 2990.000 2990.000 

Will  Greater Accounting 

Disclosures  Improve  

Kuwaiti Stock Market  

 Efficiency, Given Recent؟

Market Developments 

هشام ابراهيم 

 مبارك المجمد
3 

0.000 0.000 0.000 2470.000 2470.000 

Knowledge Economy and 

Economic Growth: The 

case of Kuwait 

 4 ريم محمد  الحجي

1100.000 0.000 1100.000 3470.000 3470.000 

Does spending on 

education improves its 

quality in Kuwait? 

وائل محمد حبيب 

 الشويعى
5 

0.000 0.000 0.000 3550.000 3550.000 

تعظيم ربحية الصناديق السيادية 

 لدولة الكويت 

باستخدام بعض األساليب الكمية 

 والرقابية

 

Maximizing The 

Profitability of the 

Sovereign Funds in the 

State of Kuwait by using 

some Control and 

Quantity Methods  

ناصر خليف 

 عبدهللا العنزى
6 
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1440.000 0.000 1440.000 3675.000 3675.000 

العالقة بين التخطيط االستراتيجي 

 واألداء التنظيمي:

 ميدانيةدراسة 

عبدالعزيز 

عبدالمحسن محمد 

 تقى

7 

1200.000 1000.000 200.000 3550.000 3550.000 

Factors Influencing 

Organizational Citizenship 

Behaviour’s (OCB( in the 

Kuwaiti Private Sector. 

منال يوسف صالح 

 الدعيج
8 

 المجموع 26799.000 26799.000 4304.000 3000.000 7304.000

 

 31/03/2018إلى  10/40/2017البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 دراسات التكنولوجيةكلية ال

إجمالي 

المنصرف 

للبحث خالل 

 الفترة

مكافأة النشر 

 خالل الفترة

المنصرف 

للبحث خالل 

 الفترة

إجمالي المنصرف 

 على البحث

المبلغ المعتمد 

 للبحث
 م إســم الباحــث موضوع البحث

1000.000 1000.000 0.000 85595.000 85595.000 

Study of Thermophysical 

Properties of Ionic 

Liquids at Different 

Temperatures and 

Pressures 

عادل شايع 

 محمد الجيماز
1 

1000.000 1000.000 0.000 4350.000 4350.000 

Large Eddy Simulation 

of Unsteady Transitional 

Flow around a NACA-

0012 airfoil at 

Intermediate Reynolds 

Number Near Stall. 

جابر حمود 

كريفان 

 المطيرى

2 

0.000 0.000 0.000 6160.000 6160.000 

Effect of silica fouling on 

RO membranes used for 

the desalination of 

Kuwait brackish water 

راضى حمد 

 محمد العازمى
3 

0.000 0.000 0.000 4010.000 4010.000 

Adaptive Control of 

Systems with Output 

Deadzone Nonlinearity 

نزار جعفر مال 

 جمعه
4 

0.000 0.000 0.000 14750.000 14750.000 

Energy Optimization of 

Residential Buildings 

Using Genetic Algorithm 

in the State of Kuwait 

فالح على 

 ضيدان العجمى
5 
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0.000 0.000 0.000 2200.000 2200.000 

High Performance 

Nanotechnology of Hall 

Scattering Factor 

Measurements in Sb 

Implanted Bulk and 

Strained Silicon 

طالل حسن 

 يوسف الزنكى
6 

1600.000 1000.000 600.000 3039.000 3039.000 

Assessment of the use of 

X20 steel as reheater 

tubes in a boiler of  

power plant in Kuwait 

عبدهللا ابراهيم 

يوسف 

 المزروعى

7 

0.000 0.000 0.000 3380.000 3380.000 

Enhancement of heat 

transfer in circular tubes 

by using swirler  guides 

at different positions 

يوسف 

عبدالرزاق 

 سعدون الهندال

8 

2735.255 1000.000 1735.255 1750.000 1750.000 

Implementing Quality 

Assurance in Vocational 

Education, Requirements 

 &Obstacles: The 

College of Technological 

Studies, Kuwait, As A 

Case Study 

صالح عبدهللا 

 عيسى العلى
9 

2430.000 1000.000 1430.000 3100.000 3100.000 

Effect of Setting 

Parameters and 

Operating Conditions 

on Flow Uniformity in 

Tunnel Kilns 

حسنى زيد زيد 

 ابوزيان
10 

60.000 0.000 60.000 3100.000 3100.000 
Enhancement of Heat 

Transfer in Tunnel Kilns 

عيسى فاضل 

 محمد المسرى
11 

 المجموع 131,434.000 131,434.000 3825.000 5000.000 8825.000
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 التخصصات النادرة 

 مبلغ المكافأة بالشهر التخصص الكلية

 التربية األساسية

 دينار 100 اللغة العربية

 دينار 50 تربية موسيقية

 دينار 50 الرياضيات

 دينار 50 علوم

 دينار 50 الحاسوب

 دينار 50 لغة عربية تربية خاصة

 دينار 100 الحاسب األلي كلية الدراسات التجارية

 كلية الدراسات التكنولوجية

 دينار 50 اللحام

 دينار 50 أالت كهربائية

 دينار 50 فيزياء تطبيقية

 دينار 50 كيمياء تطبيقية

 دينار 50 قوى محركه

 دينار 50 تكنولوجيا التبريد والتكييف

 دينار 50 طوارئ طبية كلية العلوم الصحية

 كلية التمريض

 دينار 300 دبلوم التمريض

 دينار 350 بكالريوس التمريض

 دينار 350 بكالريوس التمريض المدرسي

 مبلغ المكافأة بالشهر التخصص المعهد / الدورة

 الخاصةالدورات التدريبية 

 بنين

 دينار 50 فاصد دم 

 دينار 50 تحفيظ قران

 دينار 50 تحضير مختبر علوم

 بنات

 دينار 50 تعقيم

 دينار 50 تفتيش جمركي

 دينار 50 تدقيق جمركي

 دينار 250 تمريض عام معهد التمريض

 المعهد العالي للطاقة

 دينار 50 مرجل وتوربينات

 دينار 50 معدات فندقية

 دينار 50 انظمة غازات طبية

 دينار 50 توربينات غازية

 المعهد الصناعي / صباح السالم

 دينار 150 ميكانيكا لحام

 دينار 150 النجارة والديكور

 دينار 150 سمكرة سيارات

 المعهد الصناعي / الشويخ
 دينار 150 اللحام

 دينار 150 النجارة والديكور

 لالتصاالتالمعهد العالي 

 دينار 50 صياغة برامج حاسب

 دينار 50 مصائد اسماك

 دينار 50 معلومات طيران

 دينار 50 تسهيالت المطار
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