


مجها الدراسية قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ إنشائها بتنمية وتطوير برا•

عدة والتدريبية بصورة مستمرة لتزويد سوق العمل الكويتي بالخريجين المؤهلين في

مية مجاالت تربوية وتجارية وصحية وتكنولوجية ، كما أنها جعلت رسالتها األولى هي تن

الل اإلنجازات التي تم تحقيقها خمن خالل من أجل بناء كويت المستقبل الموارد البشرية

جاز خطط لدورها في إنالتي أنشئت من أجلها الهيئة وتدعيم الماضية وصوالً لألهداف الفترة 

وفكرياً وثقافياً الشخصية المتكاملة للشباب والعمل على تنشئته علمياً التنمية الشاملة، وبناء 

ز في ، ويستعرض الموجواجتماعيا وروحياً ، مع االستمرار في تقديم الخدمات المجتمعية 

.2014/2013صفحاته التالية أهم إنجازات الهيئة خالل عام 



%4.4بلغنموبمعدلمتدربا ً/طالبا ً(19487)2014/2013عامخاللبالهيئةالمقبولينعددبلغ•

.السابقالعامعن

نموبمعدلمتدربا ً/طالبا ً(48178)العاملهذاالهيئةومعاهدكلياتفيالمقيدينعددبلغكما•

.السابقالعامعن11.5%

.%8.1بلغانخفاضبمعدل،خريجة/خريجاً (8698)الهيئةخريجيعددوبلغ•
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بكليات ومعاهد الهيئة خالل عامياعداد الطلبة 

(2013/2012 ،2014/2013)

2013/2012

2014/2013



ختلفبمالعاملينلدىاألداءبمستوىاالرتقاءإلىالهيئةتسعى

التيالخدمةأثناءالتدريببرامجخاللمنالدولةمؤسسات

ددعبلغحيث،الخدمةأثناءللتدريبالهيثمابنمركزينظمها

العاملينمختلفمنموظفاً (1334)الدوراتهذهفيالمشاركين

بالعاممقارنة%23.5بلغنموبمعدلالدولةومؤسساتبهيئات
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ناء مقارنة بين عدد المشاركين في برامج التدريب  أث
الخدمة خالل عامي

(2013/2012-2014/2013  )



ين بتطوير وتحديث المعارف والمهارات لدى المواطنتهتم الهيئة 

من خالل ما تقوم به الهيئة من تنظيم برامج خدمة والمقيمين 

ث المجتمع في كثير من المجاالت التي تهم أفراد المجتمع ، حي

%  9.2فرداً بمعدل انخفاض بلغ ( 1818)شارك في هذه البرامج 

.مقارنة بالعام السابق 
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عليم مقارنة بين عدد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والت
خالل عاميالمستمر 

(2013/2012-2014/2013)



:خاللمنالمجاالتمختلففيبهاالعملقوةلتنميةتدريبيةبرامجالهيئةتقدم

عامخاللالبرامجهذهفيالمشاركينعددبلغ

رغيمنبالهيئةالعاملينمنموظفاً (840)2014/2013

خارجوداخلدوراتفيوالتدريبيةالتدريسيةالهيئةأعضاء

.(%9.7)بنسبةالسابقالعامعنبارتفاعالهيئة
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ية أعداد موظفي الهيئة المشاركين في الدورات التدريب
-2013/2012) الداخلية والخارجية خالل عامي 
2014/2013)



ومعاهد والتدريب بكلياتكما أن الهيئة تسعى لرفع مستوى الكفاءة المهنية ألعضاء هيئتي التدريس 

.الهيئة من خالل ما تقدمه من برامج تدريبية وبعثات علمية و تقويم األداء لهم 

التدريس من أعضاء هيئتي عضواً ( 848)شارك 

في دورات ( 795)منهم في دورات تدريبية والتدريب 

نمية تدريبية  داخلية نظمها مركز القياس والتقويم والت

خارجية بارتفاعفي دورات تدريبية ( 53) المهنية و

% ( .51.2) عن العام السابق بنسبة 
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عدد المشاركين في برامج التنمية المهنية من أعضاء 
الهيئة التدريسية والتدريبية خالل عامي

 (2013/2012-2014/2013)



نظراً ألهمية الحصول على معلومات منتظمة تساعد عضو هيئة التدريس على تطوير أدائه وعلى تنميته 

فقد تم استطالع رأي الطالب في جميع كليات الهيئة من أجل الوقوف على مستوى األداء التدريسي ،مهنياً 

ألعضاء الهيئة التدريسية ومعرفة رأيهم في المقررات الدراسية ومحتواها العلمي

عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الهيئة للمشاركة في 1710تقدم 2014/2013وفي خالل  عام -

( .عضو في الفصل الثاني863عضو خالل الفصل األول بينما تقدم 847)نظام تقويم األداء التدريسي 



التطور الكمي والنوعي ألهداف الهيئة على عدد انعكس 

العاملين بها ، حيث بلغ عدد العاملين خالل هذا العام 

4733.السابق عن العام %1.2طفيف بلغ بارتفاع ( 4789)
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تقوم الهيئة بتوفير الرعاية للطلبة والمتدربين ليصبحوا أكثر قدرة على استكمال دراساتهم في

ظروف مالئمة و تتمثل هذه الرعاية في تقديم المكافآت االجتماعية لمستحقيها باإلضافة إلى مكافأة

التفوق ومكافأة التخصص النادر ومساعدات صندوق الطالب وتكريم الخريجين المتفوقين وكذلك 

. تشكيل االتحادات الطالبية والجمعيات العلمية 



واجه تتقديم الحلول للمشاكل التي تساهم في كما اهتمت الهيئة باألبحاث العلمية والتطبيقية التي 

جارية واستعرض التقرير هذه البحوث سواء المنجزة أو الالمجتمع ، المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في 

( ك.د454704)بتكلفة إجمالية بحثاً 83والمنجزة والمنصرف عليها حيث بلغ عدد البحوث الجارية 

.  % 67.1نسبته بلغت بمعدل صرف  ( ك.د304925) صرف منها 



ير جهود الهيئة في مجال زيادة وتطووتناول التقرير •

األعداد الستيعابللكليات والمعاهد االستيعابية الطاقة 

بدأ متحقيق المتزايدة من الطلبة والمتدربين وكذلك 

ة ، التوزيع الجغرافي للنشاطات التي تقدمها الهيئ

هيئة في تنفيذ وإنجاز مبنى ديوان عام الواالستمرار 

.جميع العاملين في مكان واحد الستيعاب الجديد 

اإلنشائية خالل عام وقد بلغ المنصرف على المشاريع •

تمثل (ك.د42,574,113)مبلغ 2014/2013

المعتمد خالل عام من % 83.2حوالي 

.(ك.د51,150,000)والبالغ 2014/2013
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المعتمد والمنصرف على المشاريع االنشائية للهيئة خالل عامي
2013/2012–2014/2013

(المبالغ مقربة ألقرب مليون)

المعتمد

المنصرف



تولي الهيئة أهمية كبيرة للمكتبات والمعاهد لما لها من دور كبير في تزويد الطلبة والمتدربين 

.وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية بالعلم والمعرفة في مختلف المجاالت والتخصصات 

بلغ عدد الكتب التي تم تزويد المكتبات بالكليات والمعاهد بها حوالي 2014/2013وخالل عام 

.كتاباَ أجنبياً ( 130)كتاباً عربياً و ( 411)كتاباً منها (541)

هذا باإلضافة إلى توفير قاعدة بيانات على األقراص المضغوطة في كل المجاالت التربوية والتجارية 

.والهندسية ومجال الطب وبعض المجاالت األخرى 



عات تسعى الهيئة إلى تطوير كفاءتها الداخلية والخارجية وتحقيق غاياتها من خالل عدد من المشرو

(  البرامج أو) التي تشكل الوسائط التنفيذية لتحقيق األهداف ، وجدير بالذكر أن بعض هذه المشروعات 

لتنفيذها تم العمل فيها منذ فترة ويمتد تنفيذها إلى سنوات الحقة ومن المشروعات التي تسعى الهيئة

:بهدف تطوير كفاءتها ما يلي 

. الهيئة لدى موظفي االنتماء تعزيز شعور -2

. واالعتماد األكاديمي الجودة فعاليات ضبط -3

.مشروعاً ( 12)إنجاز المشاريع التطويرية ببرامج خطة التنمية وعددها -4

. المهني التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب اتفاقيات -1



التعاون بين الهيئة والجهات المناظرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي أحد الوسائل يعتبر 

.والتدريب الهامة لتبادل الخبرة والمعرفة والتي تساهم في رفع مستوى العملية التعليمية 

درجات المبعوثين للدراسة في الجامعات للحصول علىويشمل التعاون على المستوى الدولي إيفاد 

ئة الهيطلبة المنح الدراسية من الدول العربية واألجنبية في كليات ومعاهد أعلى وقبول علمية 

قافية الزيارات مع الوفود العلمية والثوتبادل العلميةفي الدورات التدريبية والندوات والمشاركة 

.  الكويتالثقافية والتربوية التي تعقدها دولة االتفاقيات في تنفيذ المساهمة و

من التعاون مع سوق العمل في دراسة احتياجاته من قوة العمل وأما على المستوى المحلي فيشمل 

الستفادة الهيئة واذوي الخبرات العلمية والعملية للتدريس في الخدمة وانتداب برامج التدريب أثناء 

دريب سوق العمل في تنفيذ برامج التوالمناهج ومساهمة من خبرات سوق العمل في تطوير البرامج 

.والمتدربين الميداني للطلبة 


