
 

  

2019/  2018التقرير السنوي     

 قطاع التخطيط والتنمية / إدارة التخطيط واملتابعة

Public Authority for Applied Education and Training 

www.paaet.edu.kw 



 

 

  

 صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

 أمري دولة الكويت
 

 2019/  2018التقرير السنوي 



 

 

 

 

 

 مسو الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح

 ولي العهد

 

 2019/  2018التقرير السنوي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسو الشيخ جابر املبارك الصباح

 رئيس جملس الوزراء

 

 2019/  2018التقرير السنوي 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معالي وزير الرتبية والتعليم العالي

 د. حامد العازمي
 

 2019/  2018التقرير السنوي 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW177ZlvPbAhVBnxQKHaZZAKMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kuna.net.kw/ViewPics.aspx?src=./NewsPictures/2018/6/7/99ca35e4-9d63-41de-8faa-2146fb0c5f25.jpg&id=1576306&psig=AOvVaw3NnvzaNBWjT21cogYRbPm4&ust=1530165991214659


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهليئة العامة للتعليم التطبيقي عام مدير 

 والتدريب

 د. علي فهد املضف

 

 2019/  2018التقرير السنوي 



 

 

 

 

 

  

 

 

 نائب املدير العام للتخطيط والتنمية

 أ.د. فاطمة حسن الكندري

 

 2019/  2018التقرير السنوي 



 
 

 هرسالف

 رقم الصفحة املوضوع

 1 : قرار إنشاء اهليئة قدمةامل

 3 اهليكل التنظيمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 4 توصيف قطاعات اهليئة

 7 ساسية للهيئة: أهم اإلجنازات يف جمال النشاطات األ ولالفصل األ

 8 توفري بعض إحتياجات البالد من العمالة الوطنيةاإلجنازات يف جمال : أواًل 

 8 (2018/2019 -  2017/2018مقارنة بني أعداد الطلبة واملتدربني خالل عامي ) .1

 11 ( 2018/2019البيانات التفصيلية ألعداد الطلبة واملتدربني خالل العام )  .2

 11 . أعداد الطلبة بكليات التعليم التطبيقي 2/1

 16 أعداد املتدربني مبعاهد التدريب.  2/2

 25 اإلجنازات يف جمال التدريب اثناء اخلدمة للعاملني بالدولة:  ثانيًا

 25 إمجالي عدد املشاركني يف برامج التدريب أثناء اخلدمة .1

 30 التوزيع النسيب للمتدربني وفقُا للجنسية والنوع .2

 32 املستفيدةتوزيع املتدربني أثناء اخلدمة على اجلهات  .3

 34 املستمر اإلجنازات يف جمال برامج خدمة اجملتمع والتعليم:  ثالثا

 34 (2018/2019 -  2017/2018) يف برامج خدمة اجملتمع خالل عامي  مقارنة بني أعداد املشاركني .1

 36 توزيع املشاركني يف برامج خدمة اجملتمع والتعليم املستمر على الربامج .2

 40 الكليات التطبيقية واملعاهد التدريبيةالفصل الثاني : أهم اإلجنازات يف 

 41 : إجنازات الكليات التطبيقية أوال

 66 : إجنازات املعاهد التدريبية ثانيا



 
 

: أهم اإلجنازات يف جمال النشاطات املساعدة للعملية التعليمية لث الفصل الثا

 والتدريبية

92 

 93 جمال تطوير وتنمية القوى العاملة باهليئةاإلجنازات يف  .1

 93 . التدريب أثناء اخلدمة ملوظفي اهليئة ) الدورات الداخلية واخلارجية ( 1/1

 97 . التنمية املهنية ألعضاء هيئيت التدريس والتدريب 1/2

 107 (30/6/2019. قوة العمل باهليئة يف ) 1/3

 109 اإلجنازات يف جمال توفري الرعاية  للطلبة واملتدربني  .2

 134 اإلجنازات يف جمال البحوث التطبيقية ) يتضمن التقرير ملحق باإلجنازات يف جمال البحوث التطبيقية(  .3

 136 اإلجنازات يف جمال املشاريع اإلنشائية وأعمال الصيانة والرتميم   . 4

 144 تطوير واستحداث الربامج واملناهج بالكليات واملعاهداإلجنازات يف جمال   . 5

 145 تزويد املكتبات بالكليات واملعاهد مبصادر التعليم والتعلم  . 6

 150 اإلجنازات يف جمال اإلعالم والتعريف بالتعليم التطبيقي والتدريب   .7

 156 واخلارجية للهيئةاإلجنازات يف جمال برامج تطوير الكفاءة الداخلية   . 8

 165 اإلجنازات يف جمال تزويد  مراكز العمل باحتياجاتها من أجهزة احلاسب اآللي و مستلزماتها  للتشغيل  . 9

 170 اإلجنازات يف جمال التطوير اإلداري  . 10

 172 إجنازات جملس اإلدارة  واللجنة التنفيذية  . 11

 174 البحوث التطبيقيةملحق : اإلجنازات يف جمال 

 180 التخصصات النادرة  :ملحق

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملقدمةا



 

2 

 :  المقدمة

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

كل من إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية واإلدارة المركزية للتدريب في كيان واحد هو الهيئة وكان الغرض 

] توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في  من القانون (  2الرئيسي من إنشاء الهيئة ) مادة 

  القوى العاملة الفنية وتلبية احتياجات التنمية في البالد [ .

تهدف إلى توفير وتنمية   تحتوي على تعليم عالي وتدريب مهني  إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤسسة تعليمية

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

وتطوير السياسات التعليمية والتدريبية وانتهاج سياسة قبول مرنة كماً   حديثة مواكبة لخطط التنمية  رسم رؤية إستراتيجية

 ً خطة التنمية في البالد ركائزتتماشى مع    دة لسوق العمل ود، وتحديث برامجها ومناهجها استجابة للمتغيرات المتج  ونوعا

  و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعتبر أكبر صرح تعليمي في دولة الكويت منقسم إلى تعليم تطبيقيحيث أن 

خريج من الكوادر المدربة   10,000  يزيد عن  بعددوطالب وطالبة    50,000  يفوق  دورات خاصة بعددوتدريب مهني نوعي  

 الماهرة في مجال التعليم التطبيقي والمهني لتغطية إحتياجات سوق العمل .

في إطار هدفها العام من خالل   اتفي سببببيل تحقيق ااهداف سبببالفة الذكر ، فإن الهيئة تماري العديد من ألوان النشببباطو

تحرص اإلدارة العليبا للهيئبة على توفير المرونبة الكباملبة في العمبل لكبل من قطباعبات  ابعبة لهبا كمبا أجهزتهبا والوحبدات التب 

 الهيئة في إطار التشريعات والنظم واللوائح االساسية التي تكفل تنسيق أداء العاملين .

(  2035رؤية ) كويت جديدة أجهزة الحكومة في تحقيق  مسببباندةيقي والتدريب على كما تعمل الهيئة العامة للتعليم التطب

 تنص على : و 2017يناير  30أعلنت عنها الحكومة في  التي

ل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب لإلستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط اإلقتصادي ، وتذكى يتحو  "

فيه روح المنافسة ، وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ، وترسخ  القيم وتحافظ على الهوية اإلجتماعية 

 ر بنية أساسية مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة " .  وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ، وتوف 

على سبعة ركائز، وهي مجاالت  المبنيةااولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت ، و 2035تحدد رؤية الكويت لعام و

ن البرامج والمشروعات تركيز الخطة من أجل االستثمار فيها وتطويرها.  كل ركيزة من الركائز السبعة تشتمل على عدد م

  : أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدةر االستراتيجية المصممة لتحقيق أكب

          مكانة دولية متميزة     1

      بنية تحتية متطورة               2

 رأي مالي بشري إبداعي 3

 إدارة حكومية فاعلة           4

 رعاية صحية عالية الجودة           5

 إقتصاد متنوع مستدام 6

 بيئة معيشية مستدامة 7
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 توصيف قطاعات الهيئة 

 ااجهزة والوحدات التابعة للمدير العام :

 تتولى ااجهزة والوحدات التابعة للمدير العام المهام التالية :

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

 . الحصول على البيانات المطلوبة إلنجاز مهامهم

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

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

وبناء نظام متكامل لألداء واإلتصببال بالجامعات العالمية العتماد اإلشببراف على تنفيذ سببياسببة الجودة في الهيئة  −

 اانظمة الحديثة في شأن جودة التعليم واعتماد البرامج ااكاديمية بين الكليات والجامعات العالمية .

 

 قطاع التعليم التطبيقي والبحوث :

يهدف هذا القطاع إلى إعداد القوى العاملة الوطنية وتأهيلها في مستوى الدبلوم فقط ، فيما عدا كليتي التربية ااساسية  

والتمريض اللتان تعدان لمستوى البكالوريوي ، باإلضافة إلي بعض التخصصات بكلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم 

 . الصحية 

 اسية التالية :ويتولى القطاع المهام ااس

اإلعداد المهني للطلبة من مخرجات المرحلة الثانوية ويتم ذلك من خالل برامج التعليم التطبيقي التي تخرج قوى  −

 عاملة جديدة .

 حصر احتياجات الهيئة من البعثات ومتابعة الموفدين والتأكد من تقدمهم في البرامج الموفدين إليها . −

إعداد ومتابعة تنفيذ اإلتفاقيات الثقافية المعقودة بين دولة الكويت والدول ااخرى اإلشتراك مع الجهات المعنية في   −

 فيما يخص التعليم التطبيقي والتدريب .

 اإلهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية وتقديم االستشارات الفنية لطالبيها من المؤسسات الحكومية وااهلية.  −

 لتعليم التطبيقي وتوسيع مجاالت تعليم المرأة .استحداث الشعب والتخصصات الجديدة لكليات ا −

 

 قطاع التدريب :

يعتبر قطباع التبدريبب أحبد القطباعبات المهمبة ببالهيئبة ، وهو يسبببباهم في تنميبة القوى العباملبة الوطنيبة وفقباً لمجموعبة من 

المعارف والمهارات ااسباسبية التي يحددها سبوق العمل ويختلف في ذلك عن قطاع التعليم التطبيقي والبحوث الذي يقوم  
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 ً لمعارف ومهارات عامة تؤهل الخريج للعمل في أكثر من تخصببص في مجال   بإعداد القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وفقا

 .المهنة 

 ويتولى القطاع المهام ااساسية التالية :

 التدريب ااساسي المنظم إلعداد كوادر جديدة . −

عالة تنظيم برامج التدريب أثناء الخدمة لبعض العاملين بالدولة ، حيث يعد التدريب أثناء الخدمة من الجوانب الف −

في تطوير القوى العاملة الوطنية، وتخصص هذه الدورات للعاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة ) حكومي أو 

خاص ( ، وتهدف في ااساي إلى تطوير مستوى ااداء وإثراء المعارف والمهارات للعاملين ، وإطالعهم على 

 ااساليب الحديثة في وسائل اإلنتاج والخدمات .

في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  1982( لسنة 63( من القانون رقم )4( من المادة )8الفقرة )ولقد أكدت 

 والتدريب على دور الهيئة في نشر التدريب أثناء الخدمة .

المشاركة في تدريب العاملين بالهيئة ، حيث تولي الهيئة اهتماماً خاصاً لتدريب العاملين بها من خالل دورات  −

 تخصصية يتم تنظيمها محلياً أو خارج البالد . تدريبية

 

 قطاع التخطيط والتنمية :

 المهام ااساسية التالية : القطاع ويتولى

إعداد اإلطار العام والمؤشرات المتعلقة بخطط الهيئة بمراحلها الزمنية المختلفة ومتابعة تنفيذها ، هذا باإلضافة  −

 التنمية فيما يخص الهيئة .إلى اعداد برنامج عمل الحكومة وخطة 

تأسيس وإنشاء قاعدة البيانات والمعلومات للنشاطات ااساسية بالهيئة والمساعدة للعملية التعليمية والتدريبية  −

 للمساهمة في تحديد االستراتيجيات والسياسات وتوضيح الرؤية للمسئولين التخاذ القرار المناسب .

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

 باإلضافة إلى استحداث وتطوير الوحدات التنظيمية بالهيئة .

متابعة متطلبات سوق العمل من خريجي الهيئة والتعرف على مدى التطور في وسائل اإلنتاج والخدمات وما  −

 يات والمعاهد .يتطلبه ذلك من تطوير للبرامج والمناهج بالكل

ربط مخرجات الهيئة مع االحتياجات الفعلية لبرامج التنمية في البالد ، وكذلك ربط المستوى المهني والمهاري  −

 بمتطلبات مزاولة المهن في سوق العمل أمالً في توفير فرص وظيفية أكبر لخريجي الهيئة .

 

  : قطاع الشؤون اإلدارية والمالية  

 ويتولى القطاع المهام ااساسية التالية :

 حفظ وترتيب الملفات اإلدارية بصورة مركزية وتصنيفها وتبويبها وإدارتها . −
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إدارة شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بما يتضمنه ذلك من إعداد قرارات التعيين والتقاعد ، وإعداد  −

 التكاليف والترقيات والنقل والندب واإلحالة للتقاعد وحفظ حقوقهم لدى الجهات الحكومية ااخرى .

متابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة بالخدمات الضرورية للهيئة متضمنة خدمات اإلسكان والتأثيث والنقل واامن  −

 والسالمة والتغذية .

فير احتياجات الهيئة من ااجهزة والمعدات وإجراءات الصيانة إدارة الشؤون الهندسية وأعمال الصيانة وذلك لتو −

 لها ومتابعة تنفيذ اإلنشاءات وفقاً للخطط الموضوعة واإلشراف على أعمال الصيانة لمباني الهيئة .

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

 خدمات ااكاديمية المساندة :قطاع ال

 ويتولى القطاع المهام ااساسية التالية :

 اإلشراف على تنفيذ برامج الرعاية والخدمات والنشاطات الطالبية . −

 إجراءات التسجيل والقبول للطلبة . −

 تنظيم برامج التنمية المهنية اعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية . −

 الخدمات المعلوماتية للطلبة والمتدربين والعاملين بالهيئة.توفير االحتياجات من  −

 تنظيم برامج لخدمة المجتمع والتعليم المستمر للمواطنين والمقيمين . −

 

 التشريعات واللوائح التي تحكم عمل الهيئة :

 تتضمن هذه التشريعات ما يلي :

 . 1982لسنة  63قانون إنشاء الهيئة رقم  .1

 المدنية .قانون ونظام الخدمة  .2

 قرارات ولوائح مجلس اإلدارة . .3

قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخبدمبة المبدنيبة فيمبا يخص تنظيم أمور التبدريبب وتعيين مخرجبات التعليم   .4

 التطبيقي والتدريب ، وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الخاصة بشئون التوظيف .

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

اللوائح المباليبة للهيئبة والتي تنظم إجراءات الصببببرف على بعض بنود الميزانيبة في حبدود اإلعتمبادات المتباحبة  .6

وطبقباً للقواعد الموضببببوعة وأهم هذه اللوائح تلبك التي تنظم صببببرف المكافبت الخاصببببة بالمنتدبين للتدريس  

ج خدمة المجتمع والتعليم المسببتمر ، ومكافبت المشبباركين في والتدريب ، ومكافبت التدريس والتدريب في برام

البحوث والدراسبات التطبيقية ، ومكافبت ااسباتذة الزائرين والمحاضبرين والخبراء الخارجيين ، وكذلك مكافبت  

أعمال التأليف والترجمة والنشببر باإلضببافة إلى القوانين والمراسببيم الصببادرة بشببببببببأن المؤسببسببات التعليمية 

 ت بصفة عامة ، وبااخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .بالكوي



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 أهم اإلجنازات يف جمال النشاطات األساسية للهيئة
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 حتياجات البالد من العمالة الوطنية :إأوالً : االنجازات في مجال توفير بعض 

 

الفنياااين وم ااااوه ي  تحقيقااااً افاااهائ الييماااة فاااي مجاااال إواااهاد وت فياااي القاااوو العام اااة الوطنياااة مااان م اااتوو 

والحااارفيين فااامن قاااال مااان  اااااي التع اااي  التابيقاااي والبحاااوه و اااااي التاااهد   وماااا  تبعيماااا مااان ق ياااات ومعافاااه 

 قومااان بتااوفير إحتياجااات عااوف العمااي فااي قصياار ماان التة  ااات الت نولوجيااة والتجاد ااة وال ااحية والتربو ااة   

 وقذلك في مجال الهودات الةاصة .

 

 :  2019/2018-2018/2017الا بة والمتهدبين خالل وامي  وهادأمقادنة بين  -1

 

 ( 1 – 1 جهول )

  الل واميمقادنة بين اوهاد الا بة والمتهدبين المقبولين والمقيه ن والةر جين ب  يات ومعافه الييمة خ

 (2018/2017  - 2019/2018 ) 

  

 

و الحااان مااان بياناااات الجاااهول وجاااود ادتفااااي  فاااي إجماااالي واااهد المقياااه ن  ب  ياااات ومعافاااه الييماااة خاااالل واااا  

(   طالااا  / متاااهدع خاااالل واااا  51173%  حيااار ادتفاااا واااهد المقياااه ن  مااان )11ب اااع معاااهليا  2018/2019

 .  2018/2019( طال  / متهدع خالل وا  56866إلى ) 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالمقبول ن المقيه نيالةر ج

معهل  القااي

 النمو%
2018/2019 2017/2018 

معهل 

النمو

% 

2018/2019 2017/2018 

معهل 

 النمو%
2018/2019 2017/2018 

10 8107 7372 4 41735 40064 19 11274 9475 
التع ي  

 التابيقي

 التهد   6160 7737 26 11109 15131 36 4439 4864 10

 جمالياإل 15635 19011 22 51173 56866 11 11811 12971 10
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أوااهاد المتااهدبين  (  2 – 1 ) قمااا  بااين اللاا ي  لتع ااي  التابيقااي وااهاد الا بااة ب  يااات اأ ( 1 – 1) و بااين اللاا ي 

 ( :2018/2019 - 2017/2018بمعافه التهد   خالل وامي )

 

 

  2018/2019  -  2017/2018أوهاد الا بة ب  يات التع ي  التابيقي خالل وامي  ( 1 – 1ش ي ) 
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 2018/2019- 2017/2018 أوهاد المتهدبين خالل وامي ( 2 – 1ش ي ) 
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 : 8201/9201البيانات التف ي ية اوهاد الا بة والمتهدبين خالل وا   - 2

 أوهاد الا بة ب  يات التع ي  التابيقي : - 2/1

 

 : لينالمقبو -أ /2/1

 

( 5772( طالااا  / طالباااة ماااني  )11274) 2018/2019ب اااع واااهد المقباااولين ب  ياااات التع اااي  التابيقاااي خاااالل واااا  

توز اااا الا باااة  (  2 – 1   و وضااال الجاااهول د ااا  ) %(51ول بن ااابة )طالااا  / طالباااة خاااالل الف اااي الهداعاااي اا

 . والجن ية والف ي الهداعي المقبولين ب  يات التع ي  التابيقي وفقا ل   ية والنوي

 

 2018/2019وهاد الا بة المقبولين في ق يات التع ي  التابيقي أ (2 - 1جهول ) 

 

 

 2017/2018بمجماااالي المقباااولين خاااالل العاااا  الماضاااي  2018/2019جماااالي المقباااولين خاااالل واااا  إوبمقادناااة 

وااهد المقبااولين ب  يااات التع ااي   ادتفااا%( حياار 19جمااالي المقبااولين فااذا العااا  بمعااهل )إفااي  دتفااايإ الحاان وجااود 

  2018/2019( طال  / طالبة وا  11274الى ) 2017/2018( طال  / طالبة خالل وا  9475التابيقي من )

 

 ال  يات 

 المجموي  الف ي الهداعي الصاني  الف ي الهداعي االول 

 مجموي  غير قو تي  قو تي مجموي  غير قو تي  قو تي مجموي  غير قو تي  قو تي

ق ية التربية  

 االعاعية 

 704 85 619 294 62 232 410 23 387 ذقر

 2326 363 1963 927 295 632 1399 68 1331 أنصى

 3030 448 2582 1221 357 864 1809 91 1718 مويمج

ق ية  

الهداعات  

 التجاد ة 

 1906 351 1555 985 287 698 921 64 857 قرذ

 2973 452 2521 1403 347 1056 1570 105 1465 نصىأ

 4879 803 4076 2388 634 1754 2491 169 2322 مويمج

ق ية الع و   

 ال حية 

 247 77 170 114 62 52 133 15 118 قرذ

 438 119 319 189 103 86 249 16 233 أنصى

 685 196 489 303 165 138 382 31 351 مويمج

ق ية الهداعات  

 الت نولوجية 

 1885 61 1824 1092 37 1055 793 24 769 قرذ

 344 64 280 195 54 141 149 10 139 نصىأ

 2229 125 2104 1287 91 1196 942 34 908 مجموي

ق ية  

 التمر ض 

 246 128 118 175 104 71 71 24 47 قرذ

 205 115 90 128 96 32 77 19 58 نصىأ

 451 243 208 303 200 103 148 43 105 مجموي

 جمالي اإل

 4988 702 4286 2660 552 2108 2328 150 2178 قرذ

 6286 1113 5173 2842 895 1947 3444 218 3226 نصىأ

 11274 1815 9459 5502 1447 4055 5772 368 5404 مويمج
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جماااالي المقباااولين ب  ياااات إ%( مااان 43 لااا  ون حاااوالي ) الهداعاااات التجاد اااة المقباااولين ب  ياااة ن أقماااا  الحااان 

. فااي حاااين لاا  تتجاااوز ن ااابة المقبااولين ب  ياااة  %(27بن اابة ) التربيااة ااعاعاااية التع ااي  التابيقااي ت يياااا ق يااة 

 . التع ي  التابيقيجمالي المقبولين ب  يات إمن (  في ق ية التمر ض %4) و%( 6الع و  ال حية )

 

 : 2018/2019ن   توز ا الا بة المقبولين ب  يات التع ي  التابيقي خالل وا   (  3 – 1 الل ي ) و بين

 

 

 ن   توز ا الا بة المقبولين و ى ق يات الييمة   ( 3 – 1ش ي )

 

  الن   في الرعومات البيانية مقربة *

ةق ية التربية االعاعي

27%

ق ية الهداعات التجاد ة 

43%

ق ية الع و  ال حية

6%

ية ق ية الهداعات الت نولوج

20%

ق ية التمر ض

4%



 

13 

 ن : المقيه - / ع2/1

 . 2019/2018 ( طال  / طالبة خالل وا  41735المقيه ن ب  يات التع ي  التابيقي )ب ع وهد 

ً ل   ية والنوي والجن ية والف ي (  3 – 1 و وضل الجهول د   ) توز ا الا بة المقيه ن ب  يات التع ي  التابيقي وفقا

 .  الهداعي

 ( 3 – 1 جهول )

 2018/2019أوهاد الا بة المقيه ن في ق يات التع ي  التابيقي 

 ال  يات
 *المقيه ن خالل العا   الف ي الهداعي الصاني الف ي الهداعي االول

 مويمج ير قو تيغ و تيق مويمج ير قو تيغ و تيق مويمج ير قو تيغ و تيق

 ق ية التربية االعاعية

 5042 624 4418 4453 574 3879 5042 624 4418 قرذ

 16897 2239 14658 15669 2148 13521 16897 2239 14658 نصىأ

 21939 2863 19076 20122 2722 17400 21939 2863 19076 موي مج

 ق ية الهداعات التجاد ة

 3691 715 2976 3356 715 2641 3650 674 2976 قرذ

 6651 952 5699 6119 952 5167 6618 919 5699 نصىأ

 10342 1667 8675 9475 1667 7808 10268 1593 8675 موي مج

 ق ية الع و  ال حية

 596 263 333 554 254 300 596 263 333 قرذ

 1158 370 788 1119 370 749 1156 268 788 نصىأ

 1754 633 1121 1973 624 1049 1752 631 1121 موي مج

 ق ية الهداعات الت نولوجيه

 5536 234 5302 4910 199 4711 5536 234 5302 قرذ

 1078 149 929 989 142 847 1078 149 929 نصىأ

 6614 383 6231 5899 341 5558 6614 383 6231 موي مج

 ق ية التمر ض

 517 301 216 457 279 178 517 301 216 قرذ

 569 352 217 489 294 195 569 352 217 نصىأ

 1086 653 433 946 573 373 1086 653 433 موي مج

 المجموي

 15382 2137 13245 13730 2021 11709 15341 2096 13245 قرذ

 26353 4062 22291 24385 3906 20479 26318 4027 22291 نصىأ

 41735 6199 35536 38115 5927 32188 41659 6123 35536 االجماليات

 

 المقيه ن خالل العا  ف  المقيه ن بالف ي الهداعي ااول أو الصاني أ يما أقبر .* 

 

%( حياار 4جمااالي المقيااه ن ب  يااات التع ااي  التابيقااي فااذا العااا  مقادنااة بالعااا  الماضااي بمعااهل )إ ادتفااايو الحاان 

طالاا  / طالبااة خااالل  (17354إلااى ) 2017/2018( طالاا  / طالبااة خااالل وااا  40064المقيااه ن ماان ) وااهد ادتفااا

 . 2019/  2018 وا 
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و ااى معااهل ل مقيااه ن ماان بااين ق يااات أوت ااتحوذ قااي ماان ق يااة التربيااة االعاعااية وق يااة الهداعااات التجاد ااة و ااى 

جمااالي إ%( و ااى التااوالي ماان 25%(   )52التع ااي  التابيقااي حياار ب ةاال ن اابة المقيااه ن ب ااي منيمااا حااوالي )

 . المقيه ن ب  يات التع ي  التابيقي

 

 : 2018/2019ي  التابيقي خالل وا  ن   توز ا الا بة المقيه ن ب  يات التع  (  4 – 1 و بين ش ي )

 

 

 ن بة توز ا  الا بة  المقيه ن و ى ق يات الييمة   (  4 – 1ش ي )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق ية التربية االعاعية

52%

ق ية الهداعات التجاد ة 

25%

ق ية الع و  ال حية

4%

ية ق ية الهداعات الت نولوج

16%

ق ية التمر ض

3%
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 ن :يالةر ج - /ج2/1

 (  4 – 1 جهول )

 2018/2019وهاد الةر جين من ق يات التع ي  التابيقي خالل العا  الهداعي أ

 ال  يات 

 المجموي  اعي ال يفي هد الف ي ال الف ي الهداعي الصاني  ول الف ي الهداعي اا

 مجموي غير قو تي قو تي مجموي غير قو تي قو تي مجموي غير قو تي قو تي مجموي غير قو تي قو تي

 التربية االعاعية ق ية 

 1030 136 894 171 16 155 374 47 327 485 73 412 ذقر

 3319 450 2869 471 58 413 1234 164 1070 1614 228 1386 نصىأ

 4349 586 3763 642 74 568 1608 211 1397 2099 301 1798 مجموي

 ق ية الهداعات التجاد ة 

 526 110 416 191 35 156 172 38 134 163 37 126 ذقر

 1313 197 1116 493 75 418 400 66 334 420 56 364 أنصى

 1839 307 1532 684 110 574 572 104 468 583 93 490 مجموي

 ق ية الع و  ال حية 

 85 57 28 36 27 9 10 4 6 39 26 13 ذقر

 307 153 154 137 74 63 51 19 32 119 60 59 أنصى

 392 210 182 173 101 72 61 23 38 158 86 72 مجموي

ق ية الهداعات  

 الت نولوجيه 

 1129 71 1058 208 9 199 333 19 314 588 43 545 ذقر

 287 37 250 66 8 58 98 13 85 123 16 107 أنصى

 1416 108 1308 274 17 257 431 32 399 711 59 652 مجموي

 ق ية التمر ض 

 51 35 16 2 2 0 30 18 12 19 15 4 ذقر

 60 37 23 2 1 1 21 13 8 37 23 14 أنصى

 111 72 39 4 3 1 51 31 20 56 38 18 مجموي

 المجموي 

 2821 409 2412 608 89 519 919 126 793 1294 194 1100 ذقر

 5286 874 4412 1169 216 953 1804 275 1529 2313 383 1930 أنصى

 8107 1283 6824 1777 305 1472 2723 401 2322 3607 577 3030 جمالي اإل

 

 ومن فنا  م ن ح اع مؤشرات التةرج ل   يات : 

 

 

 : 2018/2019ن   توز ا الةر جين ب  يات التع ي  التابيقي خالل وا   (  5 – 1)  و بين الل ي

  

 مؤشر التةرج من التة  ات الع مية والت نولوجية  : .1

 100*(   إجمالي خر جين ) ق ية الع و  ال حية + ق ية التمر ض + ق ية الهداعات الت نولوجية =

 إجمالي خر جي الييمة                                                       

                       =1919       *100            =15  % 

                          12971 

 

 ر التةرج من التة  ات النظر ة :مؤش.2

 100* إجمالي خر جين ) ق ية التربية ااعاعية + ق ية الهداعات التجاد ة (  = 

 إجمالي خر جي الييمة                                                   

                       =6188      *100            =48  % 

                          12971 
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ق ية التربية االعاعية

54%

ق ية الهداعات التجاد ة 

23%

ق ية الع و  ال حية

5%

ية ق ية الهداعات الت نولوج

17%

ق ية التمر ض

1%

 

 ن بة توز ا الا بة الةر جين و ى ق يات الييمة  ( 5 – 1 ش ي )

 

 

 

 أوهاد المتهدبين بمعافه التهد   :  - 2/ 2 

 

  ن :يالمقبول - /أ2/2

 

( 2272( متهدع / متهدبة مني  )7737) 2018/2019التهد   والهودات الةاصة خالل وا  ب ع وهد المقبولون بمعافه 

توز ا المقبولين بمعافه التهد   وفقاً  (  5 – 1) % من اجمالي المقبولين   و وضل الجهول د   29بن بة  االناه من 

 ل معيه والنوي والجن ية والف ي الهداعي .
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 (  5 – 1جهول  ) 

 2018/2019وهاد المتهدبين المقبولين في معافه التهد   والهودات الةاصة ل عا  التهد بي أ
 

 

 

 

 

 م توو التهد   المعيه

 صانيالف ي ال ولاا ف ي ال

 مجموي

 غير قو تي قو تي غير قو تي قو تي

 مجموي اناه ذقود مجموي اناه ذقود مجموي اناه ذقود مجموي اناه ذقود مجموي اناه ذقود

المعيه العالي  

لالت االت  

 والمالحة

 1096 364 732 48 31 17 608 232 375 0 0 0 440 101 339 دب و  تهد  

المعيه العالي  

 ل اا ة 
 629 0 629 0 0 0 359 0 359 0 0 0 270 0 270 دب و  تهد  

العالي معيه 

ل ةهمات  

 اإلداد ة

 2068 1129 939 187 119 68 1000 520 480 33 23 10 848 467 381 دب و  تهد  

الهودات 

 التهد بية

 الةاصة

 651 262 389 1 1 0 382 147 235 0 0 0 268 114 154 دب و  تهد  

شيادة تهد   

 م توو م اوه فني
76 313 389 4 3 7 343 0 343 0 0 0 423 316 739 

 معيه التمر ض

 131 66 65 0 0 0 102 48 54 0 0 0 29 18 11 دب و  تهد  

 225 118 107 0 0 0 0 0 0 152 77 75 73 41 32 الصانو ة التمر ضية

المعيه  

ال ناوي  

 صباح ال ال 

 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 دب و  تهد  

 130 0 130 0 0 0 0 0 0 11 0 11 119 0 119 الصانو ة ال ناوية

شيادة تهد   

 م توو فني
579 0 579 23 0 23 0 0 0 0 0 0 602 0 602 
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 ( 5 – 1تابا جهول ) 

 

 م توو التهد   المعيه

 صانيالف ي ال ولااف ي ال

 مجموي

 غير قو تي قو تي غير قو تي قو تي

 مجموي إناه ذقود مجموي إناه ذقود مجموي إناه ذقود مجموي اناه ذقود مجموي إناه ذقود

معيه التهد   

 االنلائي

 404 0 404 0 0 0 190 0 190 0 0 0 214 0 214 دب و  تهد  

شيادة تهد   

 م توو فني
211 0 211 17 0 17 0 0 0 0 0 0 228 0 228 

 34 0 34 0 0 0 0 0 0 6 0 6 28 0 28 ثانو ة انلائية

المعيه  

ال ناوي  

 اللو خ

 99 17 82 0 0 0 73 17 56 0 0 0 26 0 26 دب و  تهد  

 61 0 61 0 0 0 0 0 0 9 0 9 52 0 52 الصانو ة ال ناوية

شيادة تهد   

 م توو فني
422 0 423 81 0 81 0 0 0 0 0 0 503 0 503 

معيه التهد   

 الميني

شيادة الت فيي  

الميني م توو 

 حرفي

92 0 92 23 0 23 0 0 0 0 0 0 115 0 115 

 المجموي

 5100 1838 3262 236 151 85 2714 964 1750 33 23 10 2117 700 1417 دب و  تهد  

الصانو ة ال ناوية 

 والصانو ة التمر ضية
231 41 73 101 77 178 0 0 0 0 0 0 332 118 450 

شيادة تهد   

 م توو فني
1212 1 1213 121 0 121 0 0 0 0 0 0 1333 1 1333 

شيادة تهد   

 م توو م اوه فني
76 313 389 4 3 7 343 0 343 0 0 0 423 316 739 

الت فيي 

 الميني)حرفي(
92 0 92 23 0 23 0 0 0 0 0 0 115 0 115 

 7737 2272 5465 236 151 85 3057 964 2093 362 103 259 4082 1054 3028 المجموي
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 : 2018/2019خالل وا   ن   توز ا المتهدبين المقبولين بمعافه التهد   والهودات الةاصة ( 6 – 1) و بين الل ي د   

 

 

 

 الةاصة(  ن   توز ا المتهدبين المقبولين و ى معافه التهد   والهودات  6 – 1ش ي ) 

 

المعيه العالي لالت االت 

والمالحة 

14%

المعيه العالي ل اا ة

8%

المعيه العالي ل ةهمات 

اإلداد ة 

27%

ةالهودات التهد بية الةاص

18%

معيه التمر ض

5%

المعيه ال ناوي صباح 

ال ال 

10%

معيه التهد   االنلائي

9%

المعيه ال ناوي اللو خ

8%

معيه التهد   الميني

1%
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 :  نالمقيه - ع /2

 

 (  متاااهدع / متهدباااة15131) 2018/2019ب اااع واااهد المقياااه ن بمعافاااه التاااهد   والاااهودات الةاصاااة خاااالل واااا  

توز اااا  (  6 – 1  )  ااا جماااالي المقياااه ن   و وضااال الجاااهول دإ%( مااان 31( مااان البناااات بن ااابة )4703ماااني  )

 المقيه ن بمعافه التهد   وفقاً ل معيه والنوي والجن ية والف ي الهداعي .

 

 أوالً : البنون :  

 (  6 – 1جهول ) 

 2018/2019اوهاد المتهدبين المقيه ن في معافه التهد   والهودات التهد بية الةاصة ل عا  التهد بي 

 م توو التهد    المعيه 
 المقيه ن خالل العا   صاني الف ي  ال ول ااف ي  ال

 مجموي  غير قو تي  و تي ق مجموي  غير قو تي  و تي ق مجموي  غير قو تي  و تي ق

المعيه العالي لالت االت  

 والمالحة 

 1208 34 1174 1208 34 1174 972 16 956 دب و  تهد   

 1 1 0 0 0 0 1 1 0 شيادة تهد   م توو فني 

 1288 1 1287 1287 0 1287 1235 1 1234 دب و  تهد    المعيه العالي ل اا ة 

المعيه العالي ل ةهمات  

 اإلداد ة 
 1482 139 1343 1482 139 1343 1248 114 1134 دب و  تهد   

 الهودات التهد بية 

 الةاصة 

 788 5 783 788 5 783 440 5 435 دب و  تهد   

 282 10 272 225 10 215 282 10 272 شيادة تهد   م توو م اوه فني 

 التمر ض معيه 
 443 236 207 443 236 207 61 53 8 دب و  تهد   

 193 138 55 0 0 0 193 138 55 الصانو ة التمر ضية 

 المعيه ال ناوي صباح ال ال  

 214 4 210 214 4 210 40 0 40 دب و  تهد   

 216 6 210 216 6 210 15 1 14 الصانو ة ال ناوية 

 878 31 847 492 14 478 878 31 847 شيادة تهد   م توو فني 

 معيه التهد   االنلائي 

 913 1 912 913 1 912 880 1 879 دب و  تهد   

 308 25 283 108 4 104 308 25 283 شيادة تهد   م توو فني 

 28 5 23 26 3 23 14 5 9 الصانو ة ال ناوية 

 المعيه ال ناوي اللو خ

 715 63 652 715 63 652 141 4 137 دب و  تهد   

 151 10 141 151 10 141 64 3 61 الصانو ة ال ناوية 

 911 117 794 222 22 200 911 117 794 شيادة تهد   م توو فني 

 409 81 328 341 66 275 409 81 328 شيادة الت فيي الميني م توو حرفي  معيه التهد   الميني 

 المجموي 

 7051 483 6568 7050 482 6568 5017 194 4823 دب و  تهد   

الصانو ة ال ناوية والصانو ة  

 التمر ضية 
139 147 286 374 19 393 429 159 588 

 2098 174 1924 822 40 782 2098 174 1924 شيادة تهد   م توو فني 

 282 10 272 225 10 215 282 10 272 شيادة تهد   م توو م اوه فني 

 409 81 328 341 66 275 409 81 328 الت فيي الميني)حرفي( 

 10428 907 9521 8831 617 8214 8092 606 7486 المجموي 

 في الف ي ااول أو الف ي الصاني أ يما أقبر .خالل العا   ه نالمقي *
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 ثانياً : البنات :

 (  6 – 1) تابا جهول 

 2018/2019وهاد المتهدبات المقيهات في معافه التهد   والهودات الةاصة ل عا  التهد بي أ

 م توو التهد    المعيه 

 المقيهات خالل العا   صاني الف ي  ال ول ااف ي  ال

 مجموي  غير قو تي  قو تي  مجموي  غير قو تي  قو تي  مجموي  غير قو تي  قو تي 

المعيه العالي لالت االت  

 والمالحة 

 799 59 740 799 59 740 740 34 706 دب و  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2170 233 1937 2170 233 1937 2020 223 1797 دب و  تهد    المعيه العالي ل ةهمات اإلداد ة 

معيه ال ياحة والتجميي  

 وااز اء 

 10 7 3 0 0 0 10 7 3 دب و  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 

 الهودات التهد بية الةاصة 

 366 6 360 366 6 360 338 5 333 دب و  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
462 7 469 389 7 396 462 7 469 

 معيه التمر ض 

 619 359 260 619 359 260 93 72 21 دب و  تهد   

 269 190 79 0 0 0 287 190 79 الصانو ة التمر ضية 

 المجموي 

 3964 664 3300 3954 657 3297 3201 341 2860 دب و  تهد   

 269 190 79 0 0 0 269 190 79 الصانو ة التمر ضية 

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
463 7 470 389 7 396 463 7 470 

 4703 861 3842 4350 664 3686 3940 538 3402 المجموي 

 في الف ي ااول أو الف ي الصاني أ يما أقبر .خالل العا  المقيهات  *
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المعيه العالي لالت االت

والمالحة 

13%

المعيه العالي ل اا ة

8%

المعيه العالي ل ةهمات 

اإلداد ة 

24%

معيه ال ياحة والتجميي 

وااز اء

0%

ةالهودات التهد بية الةاص

13%

معيه التمر ض

10%

المعيه ال ناوي 

صباح ال ال 

9%

معيه التهد   االنلائي

8%

المعيه ال ناوي اللو خ

12%

معيه التهد   الميني

3%

 

   ن   توز ا المتهدبين المقيه ن بمعافه التهد   والهودات الةاصة خالل وا  ( 7 – 1 و بين الل ي د   )

2018/2019 : 

 

 

 (  ن بة توز ا المقيه ن و ى معافه التهد   والهودات الةاصة 7 – 1ش ي ) 
 

 

 

 

 

         

 

 

                                  

 :ن يالةر ج - ج/2

خر جااااً ماااني   (4864) 2018/2019ب اااع واااهد الةااار جين بمعافاااه التاااهد   والاااهودات الةاصاااة خاااالل واااا  

توز اااا  (  7 – 1 جماااالي الةااار جين   و وضااال الجاااهول د ااا  )إ%( مااان 42( مااان الةر جاااات بن ااابة )2024)

 . النوي والجن ية والف ي التهد بيالةر جين بمعافه التهد   وفقاً ل معيه و
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 ( 7 – 1جهول د   ) 

 2018/2019وهاد المتهدبين الةر جين في معافه التهد   والهودات الةاصة ل عا  التهد بي أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 م توو التهد    المعيه 

 صاني الف ي  ال ول ااف ي  ال

 مجموي 

 غير قو تي  قو تي غير قو تي  قو تي

 مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود

يه العالي  المع

لالت االت  

 والمالحة 

 799 549 250 47 33 14 321 185 136 12 12 0 419 319 100 دب و  تهد   

المعيه العالي  

 ل اا ة 
 315 0 315 0 0 0 176 0 176 1 0 1 138 0 138 دب و  تهد   

معيه العالي  

 ل ةهمات اإلداد ة 
 1359 877 482 36 23 13 654 423 222 136 104 32 542 327 215 دب و  تهد   

الهودات  

 التهد بية 

 الةاصة 

 177 98 79 0 0 0 78 14 64 1 1 0 98 83 15 دب و  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
145 20 165 0 0 0 66 176 242 11 6 17 222 202 424 

 معيه التمر ض 

 419 253 166 201 146 55 97 43 54 82 37 45 39 27 12 دب و  تهد   

 82 59 23 40 22 18 42 37 5 0 0 0 0 0 0 الصانو ة التمر ضية 

المعيه ال ناوي  

 صباح ال ال  

 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 دب و  تهد   

 188 0 188 6 0 6 182 0 182 0 0 0 0 0 0 الصانو ة ال ناوية 

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 106 0 106 2 0 2 108 0 108 
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 م توو التهد    المعيه 

 صاني الف ي  ال ول ااف ي  ال

 مجموي 

 غير قو تي  قو تي غير قو تي  قو تي

 مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود مجموي  اناه  ذقود

د    معيه الته

 االنلائي 

 259 0 259 1 0 1 141 0 141 0 0 0 117 0 117 دب و  تهد   

 26 0 26 4 0 4 22 0 22 0 0 0 0 0 0 ثانو ة انلائية 

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 84 0 84 0 0 0 84 0 84 

المعيه ال ناوي  

 اللو خ 

 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 دب و  تهد   

 161 0 161 9 0 9 152 0 152 0 0 0 0 0 0 الصانو ة ال ناوية 

شيادة تهد   م توو  

 فني
39 0 39 4 0 4 281 0 281 22 0 22 346 0 346 

معيه ال ياحة  

والتجميي  

 وااز اء 

 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 دب و  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 

معيه التهد    

 الميني 

شيادة الت فيي الميني  

 م توو حرفي 
0 0 0 0 0 0 22 0 22 4 0 4 26 0 26 

 المجموي 

 3349 1779 1570 285 202 83 1477 665 812 234 156 78 1353 756 597 دب و  تهد   

الصانو ة ال ناوية  

 والصانو ة التمر ضية 
0 0 0 0 0 0 361 37 398 37 22 59 398 59 457 

شيادة تهد   م توو  

 فني
39 0 39 4 0 4 147  0 471 24 0 24 538 0 538 

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
145 20 165 0 0 0 66 176 242 11 8 19 222 204 426 

 94 0 94 10 0 10 84 0 84 0 0 0 0 0 0 الت فيي الميني)حرفي( 

 4864 2042 2822 397 232 165 2672 878 1794 238 156 82 1557 776 781 المجموي 
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  : 2018/2019ن   توز ا الةر جين بمعافه التهد   والهودات الةاصة خالل وا   (  8 – 1 و بين الل ي د   )

 

 

 ن بة توز ا الةر جين و ى معافه التهد   والهودات الةاصة  ( 8 – 1ش ي ) 

 

 ومن جهول خر جين المعافه  م ن ح اع مؤشر ن بة التةرج من التة  ات المينية قما فو موضل :

 

المعيه العالي لالت االت 

والمالحة 

16%

المعيه العالي ل اا ة

7%

المعيه العالي ل ةهمات 

اإلداد ة 

28%

معيه ال ياحة والتجميي 

وااز اء

0%

الهودات التهد بية الةاصة

12%

معيه التمر ض

10%

المعيه ال ناوي صباح 

ال ال 

6%

معيه التهد   االنلائي

8%

المعيه ال ناوي اللو خ

11%

معيه التهد   الميني

2%

 100*  إجمالي خر جي المعافه=    التة  ات المينية مؤشر ن بة التةرج من 

 إجمالي خر جي  الييمة                                                                

4864 

 %37*100= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

12971 



 

25 

 ثانياً : اإلنجازات في مجال التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة :

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

البرامج لتشمل المجاالت اإلدارية والمالية والفنية ، ويلبي عملية التطوير اإلداري والتنمية الشاملة للبالد وتتنوع هذه  

 هذا التنوع معظم االحتياجات لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية . 

 للعاملين  بالدولة  التدريب أثناء الخدمة وفيما يلي البيانات اإلجمالية والتفصيلية للمشاركين في برامج

 أثناء الخدمة :  إجمالي عدد المشاركين في برامج التدريب -1

من مختلف العاملين بهيئات ومؤسسات الدولة ، وبلغ عدد  2018/2019عام ( موظفاً 2531شارك في البرامج )

دورة تدريبية  47نفذ منها ة مخطط دورة 70منها ، ورة ( د141)الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خالل هذا العام 

جهات إلحتياجات التدريبية الخاصة لدى دورة زيادة عن الخطة لتلبية ا 94دورة لم تنفذ ، و 23ومنها  ،وفقا للخطة 

والطلب على هذا النوع وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المشاركين في هذه البرامج يتأثر بعوامل العرض  العمل والهيئة ،  

 . 2018/2019نشاط التدريب أثناء الخدمة خالل عام  (  8 – 1) ويوضح الجدول رقم  من  البرامج ،

 

 ( 8 – 1) جدول 

 2018/2019التدريب أثناء الخدمة لعام نشاط 

 أنواع البرامج م
 المتدربون مدة التدريب عدد الدورات المنفذة

 % العدد % باليوم % المجموع زيادة بالخطة

 51% 1300 41% 287 %48 68 47 21 برامج في المجال اإلداري والمالي 1

 9% 250 11% 78 %10 14 12 2 برامج في المجال الفني التخصصي 2

 22% 602 31% 215 %24 34 23 11 برامج في مجال التدريب 3

 4% 72 3% 24 %4 5 4 1 برامج في مجال الحاسب االلي 4

5 
برامج في مجال العالقات العامة 

 واالعالم
2 1 3 2% 15 %2 45 %2 

6 
برامج في مجال الوظائف الوسطى 

 واالشرافية
8 6 14 10% 69 %10 212 %8 

 1% 18 0.5% 5 %1 1 - 1 مجال القانونبرامج في  7

 3% 32 1.5% 10 %1 2 1 1 برامج في مجال اللغة اإلنجليزية 8

 703 %100 141 94 47 إجمالي
100% 2531 100% 
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 . 2018/2019عدد الدورات المنفذة خالل العام (  9 – 1) يوضح شكل 

 

 

 2018/2019( عدد الدورات المنفذة خالل العام  9 - 1شكل ) 

 

المجاالت التدريبية   أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة على  (    10  –  1)  يوضح شكل  

 .  2018/2019خالل العام 

 

 

( أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدوله على المجاالت التدريبية عام  10 - 1شكل ) 

2018/2019 
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( دورة 68هي برامج في المجال اإلداري والمالي ) ن أعلى عدد من الدورات المنفذة( أ 9 – 1)يالحظ من الشكل 

 . دورة (  34) وتليها برامج في مجال التدريب بعدد 

 

 %( 51بنسبة ) (  1300) المشاركين في برامج اإلداري والمالي  من عددأكثر(  10 – 1) ويالحظ أيضا من الشكل 

 

 

                              عـدد المشاركين في برامج مجال التـدريب أثنـاء الخدمة خالل عامي  (  9 - 1) ويوضح الجدول رقم 

 (2017/2018 – 2018/2019 ) . 

 

 ( 9 – 1) جدول 

 عدد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة خالل عامي

  (2017/2018 – 2018/2019 ) 

 المجال
المجال 

اإلداري 

 والمالي

مجال 

الوسطى و 

 االشرافية

مجال 

الحاسب 

 االلي

مجال الفني 

 التخصصي

مجال 

 التدريب

مجال 

 عالقات

عامة 

 وإعالم

مجال 

 القانون 

مجال اللغة 

 اإلنجليزية

 االجمالي

 
 العام

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

2018/2019 1300 212 72 250 602 45 18 
32 2531 

النمو معدل 

% 
11% -32% -63% 125% 17% -27% - 88% 6.7% 

 

% ( زيادة 125معدل النمو حيث بلغت )  على أعلى نسبة من    الفني التخصصيمجال  الويتضح من البيانات استحواذ  

( ، ثم برامج  %88 بنسبة ) اللغة اإلنجليزيةيليها البرامج في مجال ،  2017/2018من أعداد المشاركين عن العام 

. كما أن % ( من أعداد المشاركين 11و )  ( %17)  بنسبة  اإلداري والماليو مجال  التدريبمجال كال من في 

مقارنة بالعام السابق ، حيث شارك في هذه  ( %6.7 )عداد المشاركين هذا العام بلغ أعدل النمو في زيادة بم هناك 

 السابق .عام ال( خالل  مشاركا   2373 )بـ ، مقارنة   2018/2019 عام (  مشاركا   2531) البرامج عدد 
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 - 2018 /2017) أثناء الخدمة خالل عاميأعداد المشاركين في برامج التدريب (  11 – 1) ويوضح الشكل رقم 

2018/2019: ) 

 - 2017/2018(  مقارنة أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة خالل عامي )  11 - 1شكل ) 

2018/2019 )  

 

 التوزيع النسبي للمتدربين بين جهات العمل بالدولة والهيئة . ( 10 – 1) ويوضح الجدول رقم 

 

 2018/2019( التوزيع النسبي للمتدربين بين جهات العمل بالدولة والهيئة خالل عام  10 – 1جدول ) 

 

 أنواع البرامج م
 الهيئة من جهات العمل بالدولة إجمالي المتدربين

 % مجموع أنثى ذكر % مجموع أنثى ذكر % مجموع أنثى ذكر

 %19 170 144 26 %68 1130 663 467 %51 1300 807 493 والمالي برامج في المجال اإلداري  1

 %6 49 10 39 %12 201 1 200 %10 250 11 239 برامج في المجال الفني التخصصي 2

 %7 63 23 40 %1 9 5 4 %3 72 28 44 الحاسب االليبرامج في مجال  3

 %59 512 334 178 %5 90 45 45 %24 602 379 223 برامج في مجال التدريب 4

5 
برامج في مجال العالقات العامة 

 واإلعالم
8 37 45 2% 6 26 32 2% 2 11 13 2% 

 %5 43 37 6 %10 169 59 110 %8 212 96 116 برامج في مجال الوسطى واالشرافية 6

 %1 6 4 2 %1 12 5 7 %0.7 18 9 9 برامج في مجال القانون 7

 %1 6 5 1 %1 26 10 16 %1 32 15 17 برامج في مجال اللغة االنجليزية 8

 %100 862 568 294 100 1669 814 855 100 2531 1382 1149 اإلجمالــي
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 ويالحظ من بيانات الجدول ما يلي : 

ــرامج  - ــة فــي ب ــغ عــدد المشــاركين مــن مــوظفي الهيئ ــثم للبل ــن الهي ــز اب ــام مرك ــاء الخدمــة للع ــدريب أثن ت

% ( مـــن إجمـــالي المشـــاركين ، فـــي حـــين  34 موظفـــاً بمـــا نســـبته حـــوالي )  ( 862)  2018/2019

ــة ) ــوظفي الدول ــن م ــرامج م ــذه الب ــي ه ــدد المشــاركين ف ــغ ع ــاً بنســبة ) 1669 بل ــن 66 ( موظف % ( م

 . لمشاركينإجمالي ا

ــأتي البــرامج فــي  - ــرامج  الفنــي التخصصــيوبــرامج فــي مجــال  اإلداري والمــاليمجــال الت فــي مقدمــة الب

  %68)   ليالــة  حيــث شــارك فــي هــذه البــرامج حــولتحــق بهــا متــدربين مــن جهــات العمــل بالدوإالتــي 

ــدريب (  %12 ، ــال الت ــي مج ــرامج ف ــدم الب ــي حــين تتق ــات  ، ف ــن هــذه الجه ــالي المشــاركين م مــن إجم

ــاركين مــن الهيئــة حيــث شــارك فيهــا      وبــرامج فــي المجــال اإلداري والمــالي مــن حيــث عــدد المشـــ

 ( من إجمالي المشاركين من الهيئة . 19% ، 59% )

   

       

 . 2018/2019أعداد المشاركين بين جهات العمل بالدولة والهيئة خالل عام  (  12 – 1) يوضح الشكل 

 

 

 2018/2019( أعداد المشاركين بين جهات العمل بالدولة والهيئة خالل عام  12 - 1شكل ) 
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 التوزع النسبي للمتدربين وفقاُ للجنسية والنوع :  -2

ــم  ــدول رق ــع  11 – 1) يوضــح الج ــان التوزي ــا( بي ــدريب أثن ــرامج الت ــي ب ــاركين ف ــبي للمش ــاً النس ــة وفق ء الخدم

 للجنسية والنوع .

 

( التوزيع النسبي للمشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة من مختلف جهات الدولة  11 – 1جدول ) 

 2018/2019وفقاً للجنسية والنوع خالل عام 

 

 ويالحظ من الجدول :

لعـــاملين مـــن إجمــالي المشـــاركين فــي بـــرامج التــدريب أثنـــاء الخدمــة 97% يشــكل الكــويتيين نســـبة  -

  ( من إجمالي المشاركين .3%بالدولة ، في حين لم تزد  نسبة مشاركة غير الكويتيين عن )

( مــن إجمـــالي المشــاركين وهــذه  النســـبة تزيــد عـــن عــدد المشـــاركين  % 59 يشــكل اإلنــاا حـــوالي ) -

  % ( .41) الذكور الذي شكل حوالي 

 

 

 

 

 أنواع البرامج م
 اإلجمالي غير كويتي كويتي

 % مجموع أنثى ذكر % مجموع أنثى ذكر % مجموع أنثى ذكر

1 
برامج في المجال 

 اإلداري والمالي
490 803 1293 52% 3 4 7 10% 493 807 1300 %51 

2 
برامج في مجال الفني 

 التخصصي
129 110 239 10% 3 8 11 16% 132 118 250 %10 

3 
برامج في مجال 

 التدريب
186 375 561 23 34 7 41 59% 220 382 602 %24 

4 
برامج في مجال 

 الحاسب االلي
35 27 62 2% 9 1 10 15% 44 28 72 %3 

5 

برامج في مجال 

العالقات العامة 

 واإلعالم

8 37 45 2% - - - - 8 37 45 %2 

 1% 18 9 9 - - - - %1 18 9 9 برامج في مجال القانون 6

7 
برامج في المجال اللغه 

 االنجليزية
17 15 32 1% - - - - 17 15 32 %1 

8 
برامج في مجال 

 الوسطى واالشرافية
116 96 212 9% - - - - 116 96 212 %8 

 100% 2531 1492 1039 %100 69 20 49 100 2462 1472 990 اإلجمالــي
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 2018/2019أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة وفقا للجنسية للعام  (  13 – 1) يوضح الشكل 

 

 

 2018/2019(  أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة وفقا للجنسيه للعام  13 - 1شكل ) 

 

 

 ( .  %97 الجنسيه بنسبة )ي يمن المشاركين في برامج التدريب كويتأعداد أن أكثر  ( 13 – 1) يالحظ من الشكل 
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  :    بين جهات العمل بالدولة والهيئةتوزيع المتدربين  -3

 المشاركين في برامج التدريب على الجهات المستفيدة :توزيع المتدربين  -أ

ــم  ــدول رق ــى  (  12 –1) يوضــح الج ــة عل ــاء الخدم ــدريب أثن ــرامج الت ــي ب ــاركين ف ــدربين المش ــع المت توزي

 . 2018/2019عام الجهات المستفيدة بالدولة 

 ( 12 – 1) جدول 

 2018/2019خالل عام اء الخدمة على الجهات المستفيدة توزيع المتدربين المشاركين في برامج التدريب أثن

 الجهة م
 عدد المتدربين

 مجموع إناا ذكور تسويقية تعاقدي خطة

 693 394 299 - 32 - وزارة المالية 1

 182 96 86 1 8 5 إعادة هيكلة القوى العاملة 2

 158 - 158 - 8 16 الهيئة العامة للحرس الوطني 3

 96 42 54 - 4 16 وزارة الكهرباء والماء 4

5 
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة 

 السمكية
21 - - 17 52 69 

 41 38 3 - - 11 المركز الوطني لتطوير التعليم 6

 34 29 5 - 1 16 الهيئة العامة للشباب 7

 33 31 2 - - 9 وزارة الصحة 8

9 
الشركة الكويتية للصناعات البترولية 

 المتكاملة
- - 4 9 5 14 

 27 15 12 - - 4 ديوان المحاسبة 10

 23 18 5 - 1 - اإلدارة العامة للطيران المدني 11

 20 12 8 - 1 - وزارة المواصالت 12

 20 14 6 - - 8 الهيئة العامة لمكافحة الفساد 13

 18 5 13 - 1 - وزارة االعالم 14

 106 82 24 - 6 1 الهيئة العامة للبيئة 15

 11 4 7 - - 5 وكالة األنباء الكويتية )كونا( 16

 10 2 8 - - 6 ل الوطنية الكويتيةشركة البترو 17

 10 9 1 - - 5 األمانة العامة لمجلس الوزراء 18

19 
هيئة مشروعات االشراكة بين القطاعين 

 العام والخاص
4 - - 2 7 9 

 23 6 17 2 - - شركة نفط الكويت 20

 8 - 8 - - 2 وزارة الداخلية 21

 6 6 - - - 2 وزارة الدفاع 22
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 5 2 3 - - 2 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية 23

 4 - 4 - 1 3 مجموعة االمتياز لالستثمار 24

 4 4 - - - 3 وزارة الخارجية 25

 4 4 - - - 2 الصندوق الكويتي للتنمية واالقتصاد العربية 26

 4 1 3 - - 3 الديوان األميري 27

 3 3 - - - 2 الهيئة العامة للرياضة 28

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط  29

 والتنمية
3 - - 1 2 3 

 3 3 - - - 3 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 30

 3 - 3 - 1 - مؤسسة البترول الكويتية 31

 3 3 - - - 2 أفراد 32

 2 1 1 - - 2 مؤسسة الموانئ الكويتية 33

 2 1 1 - - 1 هيئة سوق المال 34

 2 2 - - - 1 وزارة التجارة 35

 2 1 1 - - 1 لشؤون ذوي اإلعاقةالهيئة العامة  36

37 
معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي 

 الكويتي
1 - - - 1 1 

 1 1 - 1 - - مؤسسة التأمينات االجتماعية 38

 1 1 - - - 1 الهيئة العامة للغذاء والتغذية 39

 1 - 1 1 - - شركة ناقالت النفط الكويتية 40

 1 1 - - - 1 وزارة التعليم العالي 41

 1 - 1 - - 1 وزارة العدل 42

 4 2 2 - - 3 الهيئة العامة لألستثمار 43

 4 3 1 1 - - شركة صناعات الكيماويات البترولية 44

 1669 903 766 اإلجمالي

 

 ويالحظ من الجدول ما يلي :

التــدريب أثنــاء جميــع الجهــات المســتفيدة مــن بــرامج علــى تتقــدم  الماليــةوزارة يتضــح مــن الجــدول أن 

الهيئـــة العامـــة  %( ، تليهـــا 11 ) بنســـبةإعـــادة هيكلـــة القـــوى العاملـــة ( تليهـــا % 42 الخدمـــة بنســـبة )

مـــن إجمــالي المشـــاركين مـــن  (% 6 بنســـبة ) بيئــةالهيئـــة العامـــة للو % ( 9 بنســبة ) للحــرس الـــوطني

 .خارج الهيئة 

 . والتدريبيقي الهيئة العامة للتعليم التطببإستثناء  ❖
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 ثالثاً : اإلنجازات في مجال برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر : 

 

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

فإنها تقوم بتوفير جميع المتطلبات المادية إلنجاح هذه البرامج لكي تكون حافزاً ألفراد المجتمع لالنخراط في هذه 

( فرداً  2182شارك في هذه البرامج )  2018/2019وخالل عام  البرامج وزيادة معارفهم في المجاالت المختلفة

 % .80كويتياً بنسبة  ( 1751 منهم )

مقارنة بين أعداد المشاركين في كل من المجاالت المختلفة  (  14 – 1) والشكل  (  13 – 1) ويوضح الجدول رقم 

التوزيع النسبي لهم على  (  15 – 1) ( ، ويوضح الشكل 2018/2019،   2017/2018لهذه البرامج خالل عامي )

 المجاالت المختلفة .

     ، ويوضح الشكل رقم  توزيع النسبي للمشاركين في هذه البرامج وفقاً للجنسيةال ( 16 – 1) كما يبين الشكل رقم 

يوضح أعداد المشاركين في  (  18 – 1) التوزيع النسبي للمشاركين حسب الفصول الدراسية والشكل  (  17 – 1) 

 ع . ة المجتمبرامج خدم

 

 ( مقارنة بين أعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر خالل عامي 13 – 1جدول ) 

 2018/2017 - 2019/2018 

 معدل النمو % 2018/2019 2017/2018 المجال

 - 0 18 برامج العلوم اإلنسانية

 - 5 0 برامج تقنية المعلومات

 %64 524 319 برامج اللغات

 - 12 0 الهندسية والتطبيقيةمجال العلوم 

 %97 291 148 برامج العلوم الصحية

 % - 62 5 13 برامج العلوم اإلدارية والمالية

 % - 23  189 244 برامج العلوم المهنية والحرفية

 %610 71 10 برامج العلوم التربوية والتعليمية

 %29 492 381 برامج الهوايات

 % - 37 164 260 )المؤسسات اإلصالحية(برامج وزارة الداخلية 

 % - 27 90 124 برامج وزارة الصحة )الطب النفسي(

 %18 131 111 برامج وزارة الصحة )عالج اإلدمان(

 %57 177 113 برامج وزارة الشؤون )إدارة رعاية األحداا(

 % - 26 31 42 برامج وزارة الشؤون ) الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني (

 %22 2182 1783 اإلجمالي
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 ( 2018/2019 – 2017/2018ه البرامج خالل عامي ) ذ(  مقارنة بين أعداد المشاركين في كل من المجاالت المختلفة له 14 – 1شكل ) 
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 2018/2019( التوزيع النسبي ألعداد المشاركين في المجاالت المختلفة للعام  15 - 1شكل ) 

برامج تقنية المعلومات 

0.3%

برامج اللغات

24%

مجال العلوم الهندسية والتطبيقية

1%
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 : 2018/2019جنسية للبرامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر  يف  النسبي للمشاركينتوزيع ال ( 16 – 1)  شكليوضح ال
 

 

2018/2019توزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر على حسب الجنسيه  (  16 – 1) شكل 

كويتي

80%

غير كويتي

20%

كويتي غير كويتي
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 :يوضح التوزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر  (  17 – 1) شكل يوضح ال

 

والتعليم المستمر على الفصول الدراسية توزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع ال(   17 - 1شكل ) 

  2018/2019خالل عام 

 يوضح أعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمرحسب النوع  (  18 – 1) شكل ويوضح ال

2018/2019(  أعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر حسب النوع  18 - 1شكل ) 

%19, الفصل الصيفي

مشارك( 491) 

%9,الفصل الصيفي الثاني

مشارك( 203) 
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ــكل  − ــات الشـ ــظ  (  14 – 1) مـــن بيانـ ــاعإيالحـ ــع  رتفـ ــة المجتمـ ــرامج خدمـ ــي بـ ــاركين فـ ــدد المشـ ــالي عـ ــي إجمـ فـ

ــالل  ــتمر  خـ ــيم المسـ ــام والتعلـ ــدل )   2018/2019عـ ــث  %22 بمعـ ــابق حيـ ــام السـ ــة بالعـ ــع( مقارنـ ــدد  أرتفـ عـ

ــرامج ال ــذه البــ ــي هــ ــاركين فــ ــام  1783) مشــ ــالل عــ ــدرباً خــ ــى )  2017/2018( متــ ــام 2182إلــ ــالل عــ  ( خــ

2018/2019 . 

 

ــكـل  من يالحظ − على جميع البرامج من حيـث عـدد  وبرامج الهوايـات  تقـدم كـل من برامج اللغـات (  15 – 1) الشــ

ــاركين في عام  ــارك فيه 2018/2019المشــ % ، 24)  متدرباً على التوالي بما يمثل (  492( ، )  524 )  احيث شــ

 جمالي عدد المشتركين .إمن %  ( 23

 

(  1751)من الكويتيين  في برامج خدمة المجتمع والتعليم المسـتمر المشـاركينأن أعداد  يوضـح (  16 – 1 الشـكل ) -

 ( .  %80 بنسبة )

 

ــىالفصــل  ( تقــدم 17 – 1ويالحــظ مــن الشــكل )  − ــع الفصــول األخــرى مــن حيــث عــدد المشــاركين  الربيعــي عل جمي

ــل  ، و % ( مــن إجمــالي المشــاركين28( مشــاركاً بنســبة )  619 ) حيــث شــارك فــي هــذا الفصــل يليــه الفصـــ

 .(  %21 ( مشاركاً بنسبة ) 455)  شتويال% ( يليه 22)  ( مشاركاً بنسبة  486 ) الخريفي

 

% ( مـــن إجمـــالي المشـــاركين فـــي بـــرامج خدمـــة 56)  حيـــث تبلـــغاإلنـــاا  نســـبة (  18 – 1) يوضـــح الشـــكل  −

ــتمر  ــيم المسـ ــع والتعلـ ــرامج )  والمجتمـ ــذه البـ ــي هـ ــارك فـ ــاركين 1224يشـ ــدد المشـ ــالي عـ ــن إجمـ ــة مـ ( متدربـ

 ( متدرباً .2182وعددهم )
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 إنجازات الكليات التطبيقية 

   كلية التربية األساسية

  : إنجازات على مستوى الكلية

 ، ولعيادة الكلية  توفير سيارات كهربائية لذوي االحتياجات الخاصة •

مشروع " شتاؤهم دفء " لتوزيع البطانيات وبعض المالبس الشتوية على العاملين والعامالت في كلية التربية  •

 األساسية  

 إقامة دورة علمية بعنوان " تعلم التجويد في ساعة " لطالبات الكلية  •

 لي لطالب الكليةإقامة مسابقة المرحوم عبدهللا العلي المطوع لحفظ القرآن الكريم للعام الثاني على التوا •

  . " إقامة دورة بعنوان " فقه الطهارة المبسط ألحكام تهم المرأة •

  إقامة دورة بعنوان " الخريطة الذهنية " للدكتور سعيد النومس •

  إقامة دورة بعنوان " حوارات في الثقافة الشرعية الحياتية " لألستاذة هناء األيوب •

 الكريم بناء على طلب وزارة األوقاف المشاركة في مسابقة الكويت الكبرى للقرآن  •

  :نجازات قسم تكنولوجيا التعليمإ

 معرض التصوير الفوتوغرافي باألبيض و األسود  •

 2018 مهرجان الطلبة لألفالم و التصوير الفوتوغرافي •

 في مهرجان الكويت السينمائي الثاني في المكتبة الوطنيةالطالبات طلبة والمشاركة  •

 معرض األفالم والصور الفوتوغرافية لقسم تكنولوجيا التعليم في برج الحمراء  •

 ي :انجازات قسم االقتصاد المنزل

     2018 – 11 – 2(  السكري جزء من حياتي مو كل حياتي ) الميمعرض توعوي بمناسبة يوم السكر الع •

  13 – 11 – 2018  ء (الكويت خضرا يوم التشجير ويوم الطبيعة تحت شعار ) •

   2018 – 4 – 26عمل دورة في الطهي باستخدام المايكروويف  •

   2018 – 2 – 4 المشاركة في مهرجان رايات وطن •

   2019 – 3 – 24(  فعاليات يوم االرض ) قامة معرض وورشة عملإ •

   2019 – 5 – 5(  الحفل الختامي للكلية تكريم المتقاعدين والمتميزين ) •

   2019 – 5 – 5 ( نقصة رمضانية ) الدعم التربوي بالتعاون مع قسم االقتصاد المنزلي تقديممركز  •
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 ة : المشروعات المستقبلية لكلية التربية األساسي

داري لتتناسب مع متطلبات وحاجة إعادة تصميم مواقع المكاتب النوعية في إدارة الكلية من قبل المدير المالي واإل •

   .والمخازنالعمل 

تقديم مقترح إلنشاء مكتب تجهيز بكلية التربية األساسية من قبل رئيس لجنة تطوير ميزانية الكلية باستخدام  •

عداد مشروع الميزانية السنوية لكلية التربية االساسية بطريقه واقعية إللقيام بدراسة و    Double-P BM آلية

  .المحدد علماً بأن مسئولية المكتب توفير احتياجات الكلية بالكاملومبرمجة وااللتزام بصرفها بالوقت 

على مكتب التجهيز المقترح بكلية التربية األساسية لمعالجة  Double-P BM Software تطبيق برنامج •

  .نفاقتتوافق مع ضوابط الميزانية وترشيد اإل ةوواقعي بطريقه دقيقة وتصحيح برمجة الميزانية السنوية

  .عمل اإلدارة المالية واإلدارية بالكلية عن عمل اإلدارة المالية واإلدارية بالهيئةفصل  •

  .رشاد والرعاية الطالبية والتربية العمليةبناء مبنى خاص بمكتب التسجيل والتوجيه واإل •

  .بناء مخزن لألجهزة والمعدات إلدارة المخازن بالكلية •

  .لزيادة أعداد الطالبات السنويةكافتيريا كلية البنات نظرا  بناء أو توسعة •

 صور توضح نشاطات الكلية :

 سيارات كهربائية لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة وعيادة الكلية  ٤شراء  -
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 حملة " شتاؤهم دفء " لتوزيع كسوة الشتاء لعمالة الكلية -

 

 وحصلت على إقبال كبير للمشاركة من الطالبات (  دورة ) تعلم التجويد في ساعة -

 

 إقامة مسابقة المرحوم عبد هللا العلي المطوع لحفظ القرآن الكريم للعام الثاني على التوالي لطالب الكلية  -
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 حفل جوائز مسابقة المرحوم عبد هللا العلي المطوع لحفظ القرآن الكريم  -

 

 معرض التصوير الفوتوغرافي باألبيض و األسود  -

 

   2018مهرجان الطلبة لألفالم والتصوير الفوتوغرافي  -
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 معرض األفالم والصور  الفوتوغرافية لقسم تكنولوجيا التعليم في برج الحمراء -

 

  

 كلية الدراسات التكنولوجية 

 

 من األكاديمي االعتماد على التكنولوجية الدراسات كلية من علمية برامج عشرة حصول -

 األميركية( ABET) مؤسسة

 إقامة ملتقى الثقافة التكنولوجي الثالث -

 إقامة معرض األسبوع الصحي التكنولوجي  -

الطالبية على مستوى الكلية مع المعرض السنوي للفرص إقامة المسابقة السنوية للمشاريع  -

 الوظيفية والدراسية

 إقامة دورة اإلسعافات األولية -

 الهيئة في العمل سوق مع والتواصل الوظيفية الفرص معرض في المشاركة -

 االنتهاء من تطوير موقع الكلية وعمل الصيانة الدورية له -

 التصانيف الدولية في مراكز متقدمة على مستوى الكويتظهور اسم الكلية في بعض مصادر  -

  ةعمل عدد من الدورات للطلبة في التخصص والمهارات الحياتي -

 اإلنجازات التي تمت في

 

 كلية الدراسات التكنولوجية

 

 2019/   2018أهداف الكلية للعام 

 نسبة اإلنجاز مؤشر الهدف وصف الهدف م

1 
برامج من برامج الكلية من مؤسسة  10اعتماد 

 ABETاالعتماد االمريكي 

 عمل االجراءات االدارية للزيارة •

 الزيارة الفعلية للوفد •

 الحصول على اإلعتماد •

100 % 

 على االعتماد المؤسسي  العمل على الحصول 2

 التوصل مع جهة اعتماد •

 عمل الخطوات االدارية لزيارة الوفد •

 االعتمادالحصول على  •

80% 

 إعداد موقع الكلية وتطويره دوريا 3
الحاسب اآللي حول هذا  االتفاق مع ادارة •

 راألم
90% 

4 
 googleزيادة ظهور عدد الباحثين في محرك 

Scholar  70إلى عدد 
 % 100 باحث 71زيادة عدد الباحثين الى  •
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5 
العمل على اتفاقيات مع الشركات النفطية لتوظيف 

 الطلبة

 تحديد الشركات •

 التواصل معها •

 عمل االتفاقية •

 توقيعها من االدارة العليا •

70% 

6 
على االقل من الملتقيات العلمية  2عمل عدد 

 للطلبة أو المشاركة فيها
 % 100 اقامة ملتقيات علمية أو المشاركة فيها •

 اعتماد برامج البكالوريوس لتخصصات الهيئة. 7
 اعداد البرامج •

 مجلس االدارةاعتمادها من  •
50% 

8 
زيادة االجهزة في المختبرات لتعليم الطلبة 

 ومواكبة التكنولوجيا

 زيادة ميزانية الكلية من االجهزة •

 طلب االجهزة واستقبالها •

 التعاون مع المؤسسات الوطنية في ذلك •

70% 

 فعالية اجتماعية سنويا 2إقامة عدد  9
اقامة فعاليتين اجتماعية في العام  •

 الدراسي على األقل
100 % 

10 
باحثين على األقل في المؤتمرات  10مشاركة عدد 

 العالمية سنويا
المشاركة من خالل الهيئة او مؤسسة  •

 الكويت للتقدم العلمي
100 % 

11 
بروتوكول مع جامعات اقليمية  1اقامة عدد 

 وعالمية سنويا

 التواصل مع الجامعة وسبل التعاون •

 توقيع اتفاقية •
50% 

  

 : قسم / تكنولوجيا هندسة السيارات والبحرية

   إنشاء صفحة القسم اإللكترونية على موقع كلية الدراسات التكنولوجية .1

مشاااركة الجمعية العلمية لتكنولوجيا الساايارات والبحرية في معرض الجمعيات العلمية الرابع والعشاارين للعام   .2

 2019 – 2018الدراسي 

   بمسابقة المشاريع الطالبية الثانيةمشاركة القسم العلمي  .3

، وتقديم دوره تدريبيه بعنوان الصاايانة   (6OTDsالمشاااركة في أساابوع التدريب المتميز الساانوي الخامس ) .4

  الوقائية لآلالت والمعدات من خالل قياس االهتزازات الميكانيكية

   المشاركة في المنتدى الهندسي الخليجي العاشر .5

 

 : وحدة اللغة االنجليزية 

 معجم المصطلحات القسام كلية الدراسات التكنولوجية

قامت وحدة اللغة اإلنجليزية بكتابة معجم المصطلحات اإلنجليزية ألقسام كلية الدراسات التكنولوجية وتم جمع المصطلحات 

  من جميع األقسام وترجمتها .
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  كلية العلوم الصحية

 

 الزائرين -المحاضر  النشاطنوع  التاريخ

15/10/2018 
المعرض السنوي بمناسبة اليوم الغذائي العالمي لقسم علوم األغذية 

 والتغذية
 

15/10/2018 

ورشة عمل بعنوان )كيفية االستفادة من قواعد البيانات البحثية( 

لتشجيع على الباحثين للحصول على المعلومات البحثية ونوعية 

 العلمية والعالميةالمجالت 

 إدارة البحوث

  رحلة طالبية لطلبة الكلية إلى مركز الشيخ عبدهللا السالم الثقافي 17/10/2018

 بتنظيم من قسم صحة الفم واألسنان سمينار بعنوان )الوقاية من العدوى في طب األسنان( 22/10/2018

4/11/2018 
لبرنامج )شارع السور( وعمل تصوير تلفزيوني لتلفزيون دولة الكويت 

 مقابلة مع عميد الكلية وتصوير تجربة عملية للطالب بدر الشمري
 

 محاضرة بعنوان )نظرة مختلفة للسمنة( بإشراف قسم العلوم الطبيعية 5/11/2018

اختصاصي -ألقاها الدكتور خليل الشويكر 

باطنية للزمالة البريطانية لعالج السمنة 

 ى العدانوأمراض الوزن في مستشف

 محاضرة بعنوان )المنشطات آثارها وأخطارها( لطلبة الكلية 13/11/2018
ألقاها الدكتور محمد الدوسري من مركز 

 الطب الرياضي والتوعية الصحية

26-28/11/2018 

مشاركة كلية العلوم الصحية في المعرض السنوي الثاني للفرص 

تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة الوظيفية والدراسية والذي كان 

 للتعليم التطبيقي والتدريب

 

6/12/2018 
 معرض لطالبات مقرر )التثقيف التغذوي(

 وخاص بطالبات قسم علوم األغذية والتغذية
 

10/12/2018 
المباني الخضراء وتطبيق المفهوم على مطار الكويت محاضرة عن 

  الجديد بتنظيم من قسم العلوم الطبيعية

السيد اورجون اوزهيلفجي من  هاقدم

شركة ليماك التركية وهو المقاول 

الرئيسي المسئول عن انجاز مبنى 

 الجديد ٢الركاب 

  مشاركة باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصةال 26/12/2018

تقدمت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل 

كرسي متحرك  ٢مشكورة بالتبرع بعدد 

 لكلية العلوم الصحية

2019/1 /13 -11 

دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لكيفية استخدام مصادر المعلومات 

وقواعد البيانات نظمتها عمادة المكتبات لشئون التقنيات وبالتعاون مع 

 شركة

Virtus National 

 

2019/2 /18  

عيد الوطني وعيد التحرير قامت التزامنًا مع احتفاالت الكويت بمناسبة 

كلية العلوم الصحية يوًما وطنيًا خاًصا باالحتفال باألعياد الوطنية جمع 

عمادة الكلية من عميد كلية العلوم الصحية و جمع من أعضاء هيئة 

 التدريس و التدريب و اإلداريين

 

11/3/2019 
 

 ( وياكم لوقاية المخدرات محاضرة )

الدكتور عايد علي الحميدان الخبير الدولي 

في األمم المتحدة في مجال المخدرات 

وخبير المخدرات والمؤثرات العقلية في 

 المكتب العربي لشؤون المخدرات

 معرض الصحة والدواء السادس تحت شعار "الصحة والدهون 13/3/2019
العلوم الصيدالنية بإشراف رئيس قسم 

 قسم العلوم الصيدالنية د. مريم الحسيني

 الدكتورة سعاد الفريح محاضرة بعنوان مرض السلياك تشخيصه وعالجه 14/3/2019

 (  تعرف على شرطة البيئة محاضرة بعنوان ) 18/3/2019
النقيب عذبي الضويحي من إدارة شرطة 

 البيئة في وزارة الداخلية
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18/3/2019 
 

  محاضرة بعنوان )برنامج ملفك الصحي(

علي القطان رئيس وحدة كبار  الدكتور

السن في مستشفى مبارك الكبير 

واستشاري قسم الباطنية وأمراض كبار 

 السن

7/4/2019 

 

 ورشة تدريب لطلبة ناسا غلوب

  

بإشراف فريق بحثي من الهيئة العامة 

وجامعة للتعليم التطبيقي والتدريب 

تكساس اي اند ام )الواليات المتحدة 

األمريكية( و جامعة الخليج العربي 

 )البحرين(

 الدكتور/سليمان شمس الدين ( لتقاعداالمسار الوظيفي من التعيين إلى  محاضرة بعنوان ) 8/4/2019

 الدكتور/عبدالحميد الصراف  ( كيف تتجنب سرطان الفم محاضرة بعنوان ) 15/4/2019

 األستاذ المحامي/مشاري العياده ( الطالب بين الحقوق والواجبات ندوة بعنوان ) 21/4/2019

28-30/4/2019 

 فعالية يوم األرض

تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

على  ٢٠١٩أبريل  ٢٨، تم افتتاح فعالية يوم األرض الموافق األحد 

بنات بتنظيم من رئيس اللجنة العليا -مسرح كلية العلوم الصحية

  وقسم صحة البيئة. ٢٠١٩المنظمة لفعالية يوم األرض أبريل 

أبرز الحضور معالي الشيخ عبدهللا أحمد 

الحمود الصباح مدير عام الهيئة العامة 

للبيئة واألستاذ الدكتور جاسم األنصاري 

م للتعليم التطبيقي نائب المدير العا

والبحوث ونائب المدير العام للخدمات 

المساندة الدكتور جاسم االستاذ وعميد 

الخبير الكلية الدكتور عبدالحكيم الصغير، 

الجوي األستاذ عيسى رمضان ودورات 

تدريبية القاها الدكتور علي خريبط و 

 المهندس خالد حلمي

 

  العالمي للسرطانتوزيع المنشورات بمناسبة اليوم  -

 ٧بنات في يوم الخميس الموافق  / قام مكتب شئون الطلبة قسم النشاط االجتماعي بكلية العلوم الصحية

 ة بمناسبة اليوم العالمي للسرطانبتوزيع منشورات توعوية وتوزيعات في الكلي ٢٠١٩فبراير
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  احتفال كلية العلوم الصحية باألعياد الوطنية -

 –في تمام الساعة العاشرة في إدارة كلية العلوم الصحية    18/2/2019يوم االثنين الموافق  تم االحتفال في  

 اتية والترفيهية وتوزيع الهدايا.وقد شمل الحفل على عدة فقرات منها فقرة المسابقات المعلوم ، بنات

 

  دورة تدريبية -

دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لكيفية استخدام مصادر المعلومات وقواعد البيانات نظمتها عمادة 

 2019فبراير   13  –  11وذلك بتاريخ    Virtus Nationalالمكتبات لشئون التقنيات وبالتعاون مع شركة  

 بنات –في قاعة السمينار في كلية العلوم الصحية 

 

  لوقاية المخدرات( في كلية العلوم الصحيةمحاضرة )وياكم  -

   صباًحا 10في تمام الساعة   2019مارس 11يوم االثنين 
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  6معاارض الصحااة و الاادواء  -

تم افتتاح فعّاليات "معرض الصحة والدواء السادس " تحت شعار "الصحة والدهون" والذي أقامه قسم 

العلوم الصحية )بنات( في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم األربعاء العلوم الصيدالنية وذلك في كلية 

  . 2019مارس  13

 

 

 

  محاضرة علمية ألقتها د.سعاد الفريح في كلية العلوم الصحية -

محاضرة بعنوان )مرض السلياك..تشخيصه وعالجه( وذلك في قاعة السمينار في كلية العلوم  تم إلقاء

 صباًحا.  ١٠في تمام الساعة  ٢٠١٩مارس  ١٤بنات الموافق يوم الخميس  -الصحية 
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 محاضرة بعنوان "تعرف على شرطة البيئة" -

)تعرف على شرطة البيئة( حضرها طلبة و طالبات و أساتذة كلية العلوم الصحية في   محاضرة بعنوان  ألقاء

 –صباًحا في قاعة السمينار في كلية العلوم الصحية 10في تمام الساعة  2019مارس  18يوم االثنين 

  بنات

 

  محاضرة بعنوان "برنامج ملفك الصحي" -

ظهًرا في قاعة السمينار  12في تمام الساعة  2019مارس  18يوم االثنين الموافق  تمت المحاضرة في

  بنات –في كلية العلوم الصحية 

 

  ورشة تدريب لطلبة ناسا غلوب -

استضافة كلية العلوم الصحية بإشراف فريق بحثي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب و جامعة  

)الواليات المتحده األمريكية( و جامعة الخليج العربي )البحرين( ورشة تدريب لطلبة تكساس اي اند ام 

، برعاية  ناسا غلوب ، و هو برنامج للتعليم البيئي و التثقيف بتغير المناخ لطلبة وزراة التربية المميزين

 2019أبريل  7و دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في يوم األحد الموافق 
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  "محاضرة بعنوان "المسار الوظيفي من التعيين إلى التقاعد -

وذلك في قاعة السمينار في كلية العلوم  ( لتقاعداالمسار الوظيفي من التعيين إلى  لقاء محاضرة بعنوان)إ

 ظهًرا .  12في تمام الساعة  2019أبريل  8بنات الموافق يوم االثنين  -الصحية 

 

 محاضرة بعنوان "كيف تتجنب سرطان الفم -

 2019أبريل 15بنات الموافق يوم االثنين  -عقدت المحاضرة في قاعة السمينار في كلية العلوم الصحية 

 .ظهًرا 12في تمام الساعة 

 

 ندوة بعنوان "الطالب بين الحقوق و الواجبات" -

في تمام  2019أبريل  21في يوم األحد الموافق تمت (  الطالب بين الحقوق والواجبات ) ندوة بعنوان

 بنات.  - صباًحا في قاعة السمينار في كلية العلوم الصحية 10الساعة 
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  فعالية يوم األرض -

تحت رعاية وحضور مديرعام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، تم افتتاح فعالية يوم األرض  

بنات بتنظيم من رئيس اللجنة العليا  - على مسرح كلية العلوم الصحية ٢٠١٩أبريل  ٢٨الموافق األحد 

  ٢٠١٩المنظمة لفعالية يوم األرض أبريل 

  : وتتكون الفعالية لهذه السنة من األنشطة العلمية التالية

 . اليوم األول : ندوة حول "صراع المياه في الوطن العربي وآثره على دولة الكويت"

، ويقدمها  14001مية نظام إدارة البيئية رقم دورة تدريية حول مواصفة األيزو العال : اليوم الثاني

 . الدكتور/علي محمد خريبط

، ويقدمها  31000حول مواصفة األيزو العالمية إدارة المخاطر رقم  بيةدورة تدري : اليوم الثالث

 . المهندس خالد حلمي من الجهة اإلعتمادية يورو سيرت

،   مشارك يمثلون معظم الوزارات والهيئات الحكومية 80وبلغ عدد المسجلين في هذه الفعالية أكثر من 

، وشاكرين   . متمنين لكل المشاركين اإلستفادة القصوى من هذه الفعالية  ، والطلبة  وشركات القطاع الخاص

 . 2019 لهم  وجودهم ومشاركتكم معنا في إنجاح فعالية األرض لسنة 

- 

 الصحيةكاديمي في كلية العلوم محاضرة االعتماد األ

عتماد ا محاضرة عن خارطة الطريق لإل 2019إبريل  30نظمت كلية العلوم الصحية محاضرة بتاريخ 

ن أالجدير بالذكر  .األكاديمي و عن فكر ومفهوم الجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم العالي و أهميته 

كاديمي عتماد األهذه الفعاليات و المحاضرات تأتي في خضم سعي كلية العلوم الصحية لتطبيق الجودة و اإل

   . مجها التعليميةاعلى كافة مرافقها و بر



 

54 

  كلية التمريض

 

وذلك  2020-2017عوام العمل بخطتها االستراتيجية لأل 2018/2019واصلت كلية التمريض خالل العام الدراسي 

بالتعاون مع مكتب نائب مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والبحوث ، وتبنت خاللها شعار "توطين مهنة التمريض" كهدف 

 استراتيجي لها وذلك من خالل تحقيق سبعة غايات، هي :

% من عدد من تم قبولهم في العام 50عداد الطلبة والطالبات الكويتيين المقبولين بما يعادل نسبة أالغاية االولى : زيادة 

 . 2020بحلول عام  2016/2017الدراسي الحالي 

 كاديمي لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم .عتماد األ: الحصول على األ الغاية الثانية

ر و تحديث البرامج الدراسية بصورة مستمرة بما يحقق معايير الجودة التعليمية و التكنولوجية و : تطوي الغاية الثالثة

 المهنية.

 : التواصل بين الخرجين و الخريجات و الكلية و سوق العمل . الغاية الرابعة

 : االهتمام باألنشطة والرعاية الطالبية . الغاية الخامسة

 الطالبات على المشاركة في اتخاذ القرار مما ينمي لديهم روح القيادة و تحمل المسئولية.: تشجيع الطالب و    الغاية السادسة

 ي .ستراتيج: تناغم السياسات العامة للكلية مع الهدف اإل الغاية السابعة

 

 : 2018/2019فيما يلى أبرز أنشطة الكلية خالل العام الدراسي و

 : المشاركة في لجان على مستوى الكليات المناظرة والتعليم العالي ووزارة الصحة أوال

جتماعات هذا المجلس عميد إجامعة الكويت ، ويمثل الكلية في    –عضوية مجلس كلية العلوم الطبية المساعدة   .1

 . 2018/2019اجتماعات للمجلس خالل العام الدراسي  3الكلية ، ولقد تم عقد 

( والذي نص 476/2009لجنة معادلة الشهادات العلمية ، وذلك بموجب قرار وزارة التعليم العالي )عضوية  .2

على تشكيل لجنة عليا فنية علمية دائمة لدراسة معادلة الشهادات العلمية لألطباء والعاملين في مجال الخدمات 

تمريض في اجتماعات اللجنة إضافة الصيدالنية والخدمات الطبية المساعدة والتمريض . ويشارك عميد كلية ال

لعمداء كليات الطب والصيدلة واألسنان والطب المساعد ، و يرأس اللجنة الوكيل المساعد للخدمات الفنية 

بوزارة الصحة كما تضم اللجنة مدير إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي وقد بلغ عدد االجتماعات 

 .  اجتماعات 5د خالل العام الدراسي المنصرم عد
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 ثانيا: المشاركة في اللجان الخليجية واإلقليمية والدولية 

. حيث  تفتخر كلية التمريض بمشاركاتها الرسمية في العديد من اللجان التمريضية على المستوى الخليجي واإلقليمي  

 تمثل الكلية قطاع تعليم التمريض في دولة الكويت باللجان التالية :

 اللجنة الفنية الخليجية للتمريض :

. حيث  وهي إحدى اللجان الفنية الدائمة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي   

تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الدول األعضاء بواقع ممثل عن قطاع التعليم وآخرين عن قطاع الخدمات بهدف 

تراتيجيات والسياسات العامة في مجال تعليم التمريض والخدمات التمريضية والتشريعات والقوانين الخاصة توحيد االس

 .   بمزاولة المهنة على مستوى دول المجلس

 

 ثالثا: التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب

 المهام العلمية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب : -1

 

 العلمية لكلية التمريضجدول المهام 

 التاريخ الجهة الموفد إليها الهدف من اإليفاد سم الموفدإ

 27/9/2018-25 مارات العربية المتحدةاإل مهمة علمية منى الشمري

 

كما حضر بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكلية عددا من المؤتمرات العلمية داخل وخارج الكويت من دون   

 : الحصول على مخصصات مالية من الهيئة وكانت المشاركات كالتالي

 التاريخ الجهة المنظمة المؤتمر إسم المشارك

 19/3/2019 الميلينيومفندق  مؤتمر التحديث الطب الباطني - هند الشمري أ.

 فاطمة زمام أ.

 مؤتمر الماء األزرق -

 مؤتمر الجهراء الرابع -

 مؤتمر جامعة هارفرد للتعاون مع الطب الباطني في الكويت -

 وزارة الصحة

1-3/12 /2019 

2/3/2019 

7-9/3/2019 

 خولة يعقوب أ.
المؤتمر األول لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بعنوان 

 "الصحة المستدامة" 
 2019/ 10/4-9 دولة الكويت

 هند الشمري أ.

 ديبا توماس أ.
 2/3/2019 فندق الميلينيوم مؤتمر الجهراء الرابع

 ديبا توماس  أ.
The second joint gulf heart association 

/European society of cardiology meeting  
 13/10/2018-12 مستشفى الجهراء

 باميال جون  أ.

nutrition symposium can food fight  th7

diseases  

 

Amiri Diabetes conference th6 

Infection 

control hospital 

J.W.Mariott 

hotel  

8/7/2018 

 

3-4/5/2019 
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 د.عبير وليم

 شيترا فليوكال أ.

 أ.ارسوال ديرو

 شكرية عدلي د.

 سهى العازمي أ.

The Second Joint Heart 

Association/European Society of Cardiology 

Meeting Kuwait  

 13/10/2018-12 فندق المارينا 

 د.عبير وليم

 أ.ارسوال ديرو
Rheumatology in General practice  nd2 14/3/2019 فندق الملينيوم 

 د.عبير وليم

 ديليشن ايمانويل أ.

 محمد الشماع أ.

Jahra Day in Internal Medicine -Al thThe 4 24/2019-22 فندق المارينا 

 شيترا فليوكال أ.
International Pediatric  Jahra-Al thThe 4

Conference 
 24/3/2019-22 فندق المارينا

 Advanced Practices in Nursing   29-30/8/2018 أ.أرسوال ديرو

 مشاعل الشمري أ.

 مرضية حسين أ.
Update in Medical Nursing 3/2019 فندق الملينيوم 

 22/9/2018 فندق الجميرا Kuwait infectious diseases conference rd3 عليا الصبيعي أ.

 3/2019 فندق الملينيوم Update in Medical Nursing اسماعيل الكندري أ.

 ربيعة المرزوق  أ.

 مرضية حسين أ.

Kuwait Gastroenterology Association  st1

conference  
 30/3/2019-29 فندق راديسون بلو

 فلورانس اومو  د.
Effect of Smoking on seminal cytokine 

Network 
 20/9/2018-16 أمريكا

 سهام مصطفى د.
Nephrology and Urology Conference  

The effect of verapamil on kidney 
 2019 أمريكا

 نبيل كمال  د.
دراسة االستخدام المتعدد لألدوية وعوامل الخطر منها بين 

 المرضى الكويتيين من كبار السن
 7/2/2019-3 جامعة مالطة

 24/4/2019-22 أمريكا  Nano Boston Conference ليلى الشطي د.

 13/10/2018-12 قاعة سلوى الصباح  The second joint meeting أ.غدير نقي

 7/3/2019-5 قاعة سلوى الصباح مؤتمر الكويت السابع للصيدلة فوزية المرزوق أ.

 

 كما حضر بعض أعضاء هيئة التدريس و التدريب عددا من الندوات وهي كالتالي :

 الفترة سم الندوةإ سم العضوإ

 Trouble shooting mechanical ventilation patie 2018/2910 أ. فاطمة زمام السليماني

 أ. باميال جون
nutrition symposium can food fight diseases th_BLS training 7 

I-STAT workshop  _ 
2018/2019 

 أ. بدرية العازمي
I-STAT workshop 

 محركات البحث العلمي و مجتمعات البحث االلكتروني
2018/2019 
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 : تقييم األداء التدريسي -2

لقد دأبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استخدام نظام تقويم األداء التدريسي كأحد المعايير األساسية في 

    قياس مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ، حيث أنه يساعد على متابعة عملية التطوير الذاتي والنمو 

% من  77.7ى نسبة مشاركة ألعضاء هيئة التدريس حيث بلغت نسبة المشاركة  ولقد حظيت كلية التمريض بأعلي .  المهن

 إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

 : دورات التنمية المهنية -3

تحقيقا للنمو المهني والعلمي ألعضاء هيئة التدريس والتدريب في الكلية ، وبدعم من إدارة الكلية وقطاع البحوث فلقد 

أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومدرسي الكادر العام بعدد من الدورات التي طرحها مركز ابن الهيثم شارك عدد من 

 وكانت كالتالي :

 دورات مركز إبن الهيثم

 تاريخ انعقادها مكان االنعقاد اسم الدورة أسماء المشاركين

 بدرية العازمي أ.

 دورة االنعاش القلبي - 

الممارس الصحي برنامج فن التواصل بين  - 

 ومتلقي الخدمة

 BLSدورة دعم الحياة األساسي  - 

الفني للتمريض كبار السن في  الدعم - 

 الزيارات المنزلية

 

 معهد التمريض

 

 مستشفى العدان

 

 معهد التمريض

 منطقة الصباح الصحية

8/11/2018 

 

25/4/2018 

 

8/11/2018 

24-25/10/2019 

 أ.علي الهاشمي
الحصول على رخصة مدرب "دعم الحياة 

 األساسية" 
 22/12/2018 جمعية القلب األمريكية

فاطمة زمام  أ.

 السليماني

 دورة إعداد مدرب -

 جودة التدريب -

 دورة تعريفية بالعلوم النفسية -

 

دورة تدريبية التأليف والنشر في العالم  -

 الرقمي

 مركز ابن الهيثم

 مركز ابن الهيثم

النهضة الحديث للتدريب معهد 

 األهلي

 مركز ابن الهيثم

 

 7/11/2019إلى  21/10/2018

 2019/ 31/1إلى  27/1/2019

13/11/2019 

 2019/ 13/3إلى  10/3/2019

 خولة يعقوب أ.

 باميال جون أ.

 ديبا توماس أ.

Basic life support provider 

course (BLS) 

معهد الخليجية للتدريب على 

 الحياةانقاذ 

12/12/2018 

13/12/2018 

 باميال جون أ.
Training program on “safety at 

workplace” 2019يناير  مركز ابن الهيثم 

 2019/يناير /31-27 مركز ابن الهيثم safety at workplace ديبا توماس أ.

 شيترا فليوكال أ.

 الممارسات اآلمنة في بيئة العمل  -

 دورة دعم الحياة األساسي -

 التدريب الفعال -

 مركز ابن الهيثم

 معهد التمريض

 مركز ابن الهيثم

27-31/1/2019 

13/9/2018 

18-23/3/2018 

 عبير وليم د.
 الممرسات اآلمنة في بيئة العمل -

 مهارات التعليم والتدريب الحديثة -
 مركز ابن الهيثم

27-31/1/2019 

28/10 -1/11/2018 

 دبليشين ايمانويل أ.

 الممرسات اآلمنة في بيئة العمل -

 دورة دعم الحياة األساسي -

 مهارات التعليم والتدريب الحديثة -

 مركز ابن الهيثم

 معهد التمريض

 مركز ابن الهيثم

27-31/1/2019 

12/9/2018 

28/10 -1/11/2018 

 31/1/2019-27 مركز ابن الهيثم رسات اآلمنة في بيئة العملاالمم - مانجوشا راجوبال أ.

 31/1/2019-27 مركز ابن الهيثم رسات اآلمنة في بيئة العملاالمم - جوسلين بانيون أ.
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 مشاعل الشمري أ.
 إعداد مدرب -

 دورة دعم الحياة األساسي -

 مركز ابن الهيثم

 معهد التمريض

10-23/10/2018 

4/11/2018 

 العازميسهى  أ.

 جودة مدرب -

 عداد مدربإ -

 دورة دعم الحياة األساسي -

 مركز ابن الهيثم

 مركز ابن الهيثم

 معهد التمريض

27-31/1/2019 

3-20/3 /2019 

13/9/2018 

 7/11/2018- 21/10 مركز ابن الهيثم عداد مدربإ - عليا الصبيعي أ.

 24/10/2018-21 الهيثممركز ابن  كتابة المناهج - اسماعيل الكندري أ.

 مرضية حسين أ.
 جودة مدرب -

 عداد مدربإ -

 مركز ابن الهيثم

 مركز ابن الهيثم

23/9-10/10/2018 

27/1-31/1/2019 

 2019/ 20/3-3 مركز ابن الهيثم عداد مدربإ - محمد الشماع أ.

 2019 مركز ابن الهيثم ضبط االنفعاالت في بيئة العمل - بشاير العوضي أ.

 أ.غدير نقي
 دورة جودة التدريب -

 عداد مدربإدورة  -

 مركز ابن الهيثم

 مركز ابن الهيثم

27-31/1/2019 

3-20/3 /2019 

 

 

 : الموسم الثقافي لكلية التمريض -4

تهدف األنشاااطة الثقافية في كلية التمريض إلى     

زيااادة المعااارف وتحقيق النمو المهني والعلمي 

ألعضااااااء هيئاة التادريس والتادرياب باالكلياة . هاذا 

وقد نظمت الكلية عددا من المحاضااارات والندوات  

العلمية كما شااااركت ببعض الفعاليات واألنشاااطة 

 الثقافية وكانت كالتالي :

 الجهة المشرفة النشاط الثقافي م

1 

 نشاط مدرسي بعنوان " الكائنات الدقيقة في حياتنا"

تم النشاط للتعريف بعلم الميكروبيولوجي وعمل تجارب بسيطة مع الطالبات والطلبة بهذا المجال 

 23/4/2018بتاريخ 

 مدرسة روض الصالحين االبتدائية

 مدرسة العدان المتوسطة للبنات نشاط مدرسي بعنوان "مقاومة المضادات الحيوية" 2

3 
 " microorganisms in our lifeنشاط علمي بعنوان " 

 29/4/2018لجمعية العلوم الحياتية / بنات في كلية التمريض بتاريخ 
 وحدة العلوم العامة

4 
وذلك في حديقة الشهيد و الذي يوافق احتفالية يوم التمريض الخليجي من   احتفالية يوم التمريض

 شهر مارس من كل عام
 كلية التمريض

 قسم العلوم الطبية الحيوية (  Healthy Campus Initiativeتنظيم حملة توعوية بعنوان )  5
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 : اإلجازات والبعثات الدراسية - 5

تلبية الحتياجات الكلية من أعضااااء هيئة التدريس من الكوادر الوطنية ذات المؤهالت العلمية العليا في التخصاااصاااات     

 المختلفة في التمريض ،  فلقد تم ابتعاث عدد من أعضاء هيئة التدريس وذلك وفق الجدول اآلتي :

 عضاء هيئة التدريسجدول البعثات الدراسية أل

 بلد اإليفاد الشهادة الموفد من أجلها بالتخصص المطلو االسم

 المملكة المتحدة الدكتوراه Palliative Critical Care حنان صفر

 المملكة المتحدة الدكتوراه Anatomy/Human عبد هللا بن عوض

 المملكة المتحدة الدكتوراه Human Nutrition سندس كلندر

 المملكة المتحدة الدكتوراه Microbiology/microbial منى الحبيل

 

 جدول معيدي البعثات الدراسية

 بلد اإليفاد الشهادة الموفد من أجلها التخصص المطلوب االسم

 استراليا الدكتوراه تمريض صحة مجتمع عبد هللا يعقوب عبدهللا حسن

 

 : اإلنجازات في مجال أنشطة الرعاية الطالبية : رابعا

 إقامة اللقاء التنويري للطلبة المستجدين و الطالبات المستجدات . •

 المشاركة في )المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية والدراسية( . •

 كلية التربية األساسية . –المشاركة في معرض القبول والتسجيل األول   •

 المشاركة في معرض )هال تطوير ( مركز ابن الهيثم . •

 جامعة الكويت . –المشاركة في معرض الملصق العلمي لكلية العلوم الطبية المساعدة  •

 المشاركة في حفل تكريم الخريجين المتفوقين . •

 يات العلمية .المشاركة في معرض الجمع •

 المشاركة بالمعارض الفنية . •

 تكريم أمهات الطلبة المتفوقين بكلية التمريض في يوم األم . •

 تنظيم رحلة للطالبات لمعرض الكتاب من مكتب النشاط والرعاية الطالبية . •

لعلمياة المشاااااركاة بمعرض لجمعياة العلوم العااماة " جمعياة العلوم الحيااتياة/ بناات" ، وذلاك بمعرض الجمعياات ا •

 . 18/4/2018و  17المقام بالمعهد العالي لالتصاالت والمالحة / بنات بتاريخ 

المشااركة بمعرض الجمعيات العلمية العشارون بحضور السيد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب   •

إبداعات الطلبة  و بمشاااركة مجموعة من أعضاااء هيئة التدريس والتدريب وقد احتوى المعرض على أنشااطة و

 والطالبات المستوى الخامس للتمريض .
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 : اإلنجازات في مجال خدمة المجتمع خامسا 

 االحتفال باليوم الوطني ويوم التحرير : .1

احتفالها الساانوي بمناساابة اليوم الوطني ويوم التحرير، و قد شااارك بفاعليات الحفل   17/2/2019أقامت الكلية بتاريخ   

 كافة أعضاء هيئة التدريس و التدريب و االداريين والطلبة والطالبات .

   

 المشاركة في يوم التمريض العالمي  : .2

، حيث تم عقد محاضااارة عن  10/4/2019-9األميري في الفترة من شااااركت الكلية بيوم التمريض العالمي بمساااتشااافى  

 . 11/11/2018التطعيم وأهميته بكلية التمريض بتاريخ 

 

 كلية الدراسات التكنولوجية :  –فعاليات االسبوع الصحي  .3

 . 7/3/2019-5شاركت الكلية ممثلة بقسم دبلوم التمريض بهذه الفعالية خالل الفترة 

 مستشفى األميري . –التمريض العالمي المشاركة بيوم  .4

 مستوصف االحقاقي . –المشاركة في يوم التمريض الخليجي  .5
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 : اإلنجازات في مجال تجهيز الكليةسادسا 

 مكتبة الكلية : -أ

تهاادف مكتبااة كليااة التمريض إلى مواكبااة عصاااار تكنولوجيااا المعلومااات  

بااسااااتخادام أحادث النظم والوساااااائال االلكترونياة في مجاال المكتباات وتقنياة  

المعلوماات ولاذلاك تعمال المكتباة على تطوير خادمااتهاا وتيسااااير طرق البحاث  

عن مصاادر المعلومات المتاحة لديها واساترجاعها بأسارع وقت ممكن وتقوم  

مكتباة بادور فعاال في دعم وخادماة المقررات الادراسااااياة والنشاااااط العلمي ال

والبحثي في الكلية حيث تهدف إلى تنمية مجموعاتها من المراجع والمصاادر  

بما يخدم ويتناسااااب مع مجاالت تخصااااص األقسااااام العلمية ويدعم العملية 

 العلمية والبحثية بكلية التمريض .

ا من الكتاب والمراجع العلمياة مماا قاامات المكتباة بتنمياة مجموعااتها حياث 

 يساهم في دعم وخدمة المقررات الدراسية والنشاط العلمي حيث تم إضافة عدد من الكتب كالتالي :

 المجموع النوع

 30 كتب عربية

 90 كتب أجنبية

 110 اإلجمالي

 

ية وهي خدمة إبالغ الطلباة/الطاالباات والهيئاة التادريسااااياة  ومن الخادمات التي تقادمهاا مكتباة كلياة التمريض اإلحاطة الجاار 

بكال جادياد وصاااال للمكتباة وذلاك بلوحاة اإلحااطاة الجاارياة المعلقاة عناد مادخال المكتباة وماداخال الكلياات أو بتوزيعهاا مطبوعاة 

  . مكتبة خدمة الببليوجرافيات والتكشيف بالتعاون مع طلبة التدريب الميدانيعلي أعضاء الهيئة التدريسية وأيضا توفر ال

 : الخدمات و مرافق الكلية -ب 

تم البدء بتجهيز الكلية الساتقبال الطلبة والطالبات وأعضااء هيئة التدريس والتدريب وجاهزية الكلية من الصايانة المدنية 

 وات المكتبة للفصليين األول والثاني .والكهربائية وتوفير االحتياجات القرطاسية وأد

 أجهزة كمبيوتر :  -1

 تم تزويد جميع أعضاء هيئة التدريس والتدريب واإلداريين الجدد بأجهزة كمبيوتر و طابعات شخصية. •

 متابعة الشركات الموردة لألجهزة والعدد واستالمها وتسليمها لألقسام العلمية بالكلية . •

 المخازن : -2

مخازن باألقسااام العلمية لحفظ الملفات الخاصااة بحيث يسااهل الوصااول اليها من قبل األقسااام عن الحاجة   4إنشاااء عدد 

 والضرورة .
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   شاشات العروض : -3

شاشات لعرض االعالنات والمواعيد المهمة للطلبة والطالبات    7تم تزويد مباني الكلية بشاشات عرض تلفزيونية وعددها 

الكلية أو مكتب التساجيل وشائون الطلبة وتزويد أيضاا المختبرات باجهزة عرض الداتا شاو وتركيب  والتي تصادر من إدارة 

 شاشات عرض ذكية والتعلم عن بعد ببعض القاعات والمختبرات .

 مكاتب جديدة : -4

لعديلية لسااد  تم تزويد الكلية بالمكاتب والخزائن والكراسااي وانواع مختلفة من األثاث الجديد من مباني الهيئة السااابقة با

 النقص وتخزين باقي األثاث بمخازن الكلية .

 تفعيل الطوابع االلكترونية : -5

تم تفعيل الطوابع االلكترونية للمعامالت الخاصاة بالكلية لمختلف انواع الشاهادات للطلبة والطالبات وجميع العاملين حيث  

 طابع خالل العام الدراسي . 323تم تفعيل 

 اعات التدريس والمعامل :شاشات ذكية لعدد من ق  - 6

تم تزويد عدد من القاعات الدراسااية والمعامل بشاااشااات ذكية تفاعلية للمساااهمة في تطوير العملية التعليمية واسااتخدام  

 أحدث التقنيات العلمية  لرفع كفاءة التحصيل العلمي للطلبة.

 : االعتماد األكاديمي سابعا 

األكاديمي لبرامج كليات الهيئة ، قامت الكلية بالتعاون مع إدارة اإلعتماد تماشاااايا مع رؤية الهيئة في الحصااااول على     

ضاابط الجودة واالعتماد األكاديمي بالهيئة بالمضااي قدما في إجراءات الحصااول على االعتماد األكاديمي لبرامجها ، حيث  

 من لمدة سنتين (   ( Candidate Statusى وضع مرشح عل 2018سبق أن حصلت الهيئة في شهر مارس 

ACCREDITATION COMMISSION FOR EDUCATION IN NURSIN ( ACEN ) 
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وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من مراحل الحصااااول على االعتماد األكاديمي الكامل . و قامت الكلية خالل العام  

 Initialعتمااد األول لبرامجهاا )التحضااااير للمرحلاة الثاالثاة وهي الحصااااول على اإلبمتاابعاة   2019/  2018الدراسااااي 

Accreditation  وذلك من خالل اسااتيفاء جميع متطلبات مؤسااسااة )ACEN  تمهيدا لزيارتهم القادمة للكلية المزمعة

 . 2020في مارس 

 

 2019/   2018أهداف الكلية للعام 

 اإلنجازنسبة  مؤشر الهدف وصف الهدف

(  Desire to learnإدراج خطة التعليم اإللكتروني )

 لمقررات الكلية

( من قبل D2Lاستخدام نظام التعليم اإللكتروني )

 األساتذة و الطلبة
 تم اإلنجاز

متابعة أداء الطالب األكاديمي على نظام التعليم 

 ( Desire to learnاإللكتروني )

( من قبل D2Lاإللكتروني )استخدام نظام التعليم 

 األساتذة و الطلبة
 تم اإلنجاز

الطلبة  ىاالهتمام بتطبيق األخالقيات المهنية عل

 )ممرضين المستقبل(
 تم اإلنجاز عقد ندوات تخصصية عن أخالق المهنة

 خلق بيئة تفاعل مجتمعية بين األساتذة و الطلبة
االجتماعي تخصيص ساعات مكتبية وتطبيقات التواصل 

 و اإللكتروني
 تم اإلنجاز

( بإشراف e-advisorتفعيل دور المرشد اإللكتروني )

 المرشد األكاديمي الشخصي

متابعة الحاالت الطالبية عن طريق المرشد األكاديمي و 

 اإللكتروني
 تم اإلنجاز

 زيادة الوعي النفسي للتغلب على المشكالت النفسية
مكتب عميد شئون الطلبة مع عقد الندوات بالتعاون مع 

 متخصصين في علم النفس
 تم اإلنجاز

 تم اإلنجاز تكريم الطلبة المشاركين بشهادات التقدير تكريم الطلبة المشاركين باألنشطة الطالبية

التواصل مع الطلبة الخريجين لعرض تجاربهم 

 الشخصية في النجاح و العمل
 لم يتم اإلنجاز الشخصيةعرض الطلبة الخريجين لتجاربهم 

التواصل مع سوق العمل لالطالع على متطلبات المهنة 

 وتحديثها

مراجعة أهداف المقررات وأهداف المهنة من خالل لجنة 

 تطوير المناهج والبرامج
 لم يتم اإلنجاز

التواصل مع سوق العمل لخلق فرص وظيفية 

 للخريجين

نفط  اختيار بعض طلبة الكلية لتوقيع عقد مع شركة

 الكويت
 تم اإلنجاز
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 كلية الدراسات التجارية

 :  األنشطة والفعاليات

 :  جنة الثقافية واالجتماعية بقسم المحاسبة بالتاليللاقامت 

 . عمل ورشة عمل عن كيفية تطوير طرق تدريس المقررات المحاسبية باستخدام الحاسب اآللي وبرنامج مايو •

باألعضاء البشرية على مستوي الكلية من خالل التنسيق مع جمعية التبرع باألعضاء تنظيم ندوة عن التبرع  •

 . الكويتية

 : قسم علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات

" حيث حاضر فيها الدكتور   استخدام وسائل التواصل االجتماعي وقانون الجرائم االلكترونية  إقامة ندوة بعنوان " •

  .وممثل من إدارة الجرائم االلكترونية بوزارة الداخليةالمحامي/ هشام الصالح 

بدأ القسم العلمي بعمل ندوات ومحاضرات لمحاضرين من داخل وخارج القسم العلمي لتوضيح الخطوات األولية  •

  .الالزمة للبدء نحو الحصول على االعتماد األكاديمي ) لبرنامج الحاسب اآللي الموجود حاليا ( للقسم العلمي

 : اإلحصاءقسم 

  بكلية الدراسات التجارية : 101خطة تطوير مقرر مبادئ اإلحصاء  .1

  ، Excelمتابعة استكمال تجهيز المختبرات بكلية الدراسات التجارية بنين/ بنات بأجهزة الحاسب اآللي، برنامج االكسل 

بكلية الدراسات التجارية  101أجهزة عرض البيانات والسبورات الذكية لغرض تطبيق تطوير مقرر مبادئ اإلحصاء  

باستخدام برنامج االكسل وذلك بما يتواكب مع المستجدات الحديثة ويوفر اعتماداً أكاديمياً  والمتعلق بإضافة الجزء التطبيقي

 . ةللبرامج الدراسية بكلية الدراسات التجاري

 

  . اإلنتاج العلمي :2

إجراء البحوث العلمية التالية والمتعلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  2018/2019تم خالل العام الدراسي 

وتنشيط  مما يسهم باالرتقاء باألداء العلمي لألعضاء  بدولة الكويت وذلك في مجالي اإلحصاء الرياضي واإلحصاء التطبيقي

  : نتاج العلمي والبحث التطبيقي واالرتباط بسوق العمل وخدمة المجتمعحركة اإل

  : األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر أوالً 

 م اسم البحث الباحثون الحالة المجلة المجلد/ العدد

،  (56المجلد )

 العدد الثاني

 ( 2019)إبريل 

 مجلة كلية التجارة

 جامعة االسكندرية
 منشور

  الفرهودسهيلة  أ.

 سمية بن ناصر أ.

 منال العيسى أ.

النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام 

لمنظمة أوبك باستخدام نموذج 

ARIMA-GARCH  الهجين  

 

1 

،  (21المجلد )

 ( 2019)ديسمبر 

 مجلة جامعة األزهر

غزة )سلسلة العلوم 

 الطبيعية(

  سهيلة الفرهود أ. مقبول للنشر

الماصة لتحليل تطبيق سالسل ماركوف 

حركة الطالبات وتقدير زمن البقاء في 

  كلية التربية األساسية بدولة الكويت

 

2 

 ً  : األبحاث قيد اإلنجاز ثانيا

  2018/2019سيتم االنتهاء من البحث خالل العام الدراسي 

 حيث أن األستاذة في إجازة تفرغ علمي خالل هذا العام
  وفاء الخريف أ.

Prediction of Financial 

Distress for Kuwaiti 

Investment Companies  

 

3 
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  . تحديث قائمة المجالت العلمية المعتمدة :3

تم إضافة مجالت علمية محكمة جديدة باللغتين العربية واإلنجليزية في مجاالت التخصص المختلفة إلى قائمة المجالت  

  المعتمدة سابقاً بالقسم .

 اإلنجازنسب 

 نسبة اإلنجاز مؤشر الهدف وصف الهدف م

1 
 خطة تطوير مقرر مبادئ اإلحصاء

 الدراسات التجارية بكلية    101

بكلية الدراسات التجارية   101تم إعادة توصيف مقرر مبادئ اإلحصاء 

والمحتوى العلمي له ومن ثم تم أخذ موافقة الشئون العلمية بالكلية 

 على ذلك

20% 

 اإلنتاج العلمي 2
أعضاء هيئة تدريس فقط ألبحاث علمية خالل العام من  4نظراً إلنجاز 

 عضو هيئة تدريس بالقسم 12أصل 
33% 

3 
تحديث قائمة المجالت العلمية المعتمدة 

 بالقسم

تم تحديث القائمة بمجالت عربية وأجنبية محكمة في مجاالت 

إلتاحة فرصاً أكثر للنشر التخصص المختلفة إال أنه يفضل زيادتها 

 العلمي

90 % 

 

 : قسم االقتصاد

 نسبة اإلنجاز مؤشر الهدف وصف الهدف م

 %71 نشر أبحاث علمية بتخصص االقتصاد نشر أبحاث علمية بتخصص االقتصاد 1

 %100 المشاركة في مؤتمرات علمية المشاركة في مؤتمرات علمية 2

 %100 بعثات الماجستيرتوفير  توفير بعثات الماجستير 3

 

 : وحدة اللغة اإلنجليزية 

   .الدراسية لجميع مقررات اللغة اإلنجليزية والمناهج تحديث وتطوير الكتب •

في مجال تعليم  التكنولوجيا ولمواكبة التعليمية العملية لتطوير البنات بكلية اإلنجليزية اللغة مختبرات تشغيل •

  .اللغة اإلنجليزية

استحداث  المقدم من وحدة اللغة اإلنجليزية بشأن لإلقتراح الشؤون العلمية بكلية الدراسات التجاريةاعتماد لجنة   •

والتأمين والبنوك والمحاسبة ، والحاسب  المواد ، برامج دراسية جديدة للغة اإلنجليزية لتخصصات اإلدارة وإدارة

ا وثيقا بتخصصاتهم الرئيسية في الكلية متوافقة مع احتياجات واهتمامات الطلبة ومرتبطة ارتباط ، اآللي

  . وباحتياجهم الفعلي للغة في مجال العمل مستقبال

المقدم من وحدة اللغة اإلنجليزية بشأن أعداد   لإلقتراح اعتماد لجنة الشؤون العلمية بكلية الدراسات التجارية •

ن الطلبة والطالبات الراغبين في والذي من شأنه معالجة األعداد المتزايدة م 99الطلبة والطالبات في مقرر 

وما لهذا األمر من تبعات مالية األمر الذي يشكل عبء على ميزانية الهيئة وتحديدا كلية  99التسجيل في مقرر 

  .الدراسات التجارية لكثرة أعداد المقبولين مقارنة بالكليات األخرى

  .األكاديمي اإلعتماد لمعايير طبقا والمستحدثة الحالية الدراسية المقررات توصيف تجهيز •

 للمقررات عمل ورش عقد طريق عن والتدريب التدريس هيئة ألعضاء والمهني التدريسي األداء تطوير •

   .أكاديميا الخبرات وتبادل لتنويع علمية محاضرات وتنظيم المختلفة
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  معاهد التدريبيةإنجازات ال

 

  المعهد العالي للخدمات اإلدارية 

 .  ياالعتماد االكاديمي واالعتماد المؤسس شهادة على للحصول المانحة الشركة مع والعمل الجودة فريق تشكيل .1

 : اعتمادها إجراءات متابعة وجاري العمل جهات مع البرامج من عدد وتطوير استحداث .2

 . التجارة وزارة مع تجاري مفتش برنامج  -

 .  العمالء وخدمة تسويق برنامج -

 .  االعالم وزارة مع فنية مصنفات مفتش برنامج -

  . تاالهتمام ومتابعة البنية التحتية من مباني وقاعات وتوفير المختبرات الحديثة وجميع االحتياجا .3

 

 صباح السالم -ي المعهد الصناع

 ي :وهي كاآلت  2019/  2018صباح السالم للعام التدريبي   -ي  إنجازات المعهد الصناعأهم 

 . حصول المعهد على االعتماد األكاديمي من أكاديمية باريس .1

 . ISO 9001-2015 حصول المعهد على شهادة الجودة اإلدارية  .2

 . مشاركة المعهد في معرض القبول والتسجيل األول .3

 ض الجمعيات العلمية الرابع والعشرون وحصول قسم السيارات علىمشاركة المعهد في معر .4

 . جوائز تقديرية

 سنة على انشاء المعهد والمعرض ٢٥تنظيم المعهد احتفالية اليوبيل الفضي بمناسبة مرور  .5

 . المصاحب للحفل

 . تنظيم المعهد لليوم الرياضي المفتوح للطلبة والمدربين وتقديم الجوائز للمشاركين .6

 . مشاركة المعهد في الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون .7

 . اعتماد استحدث برنامج فني نظم اإلنارة الحديثة من قبل قطاع التدريب .8

 . اعتماد استحدث برنامج فني نظم قوى كهربية حديثة من قبل قطاع التدريب .9

 راديو وتلفزيون الى اتصاالت في قسم االلكترونيات من قبل قطاعاعتماد تغيير مسمى تخصص  .10

 . التدريب

 . المشتركة ( تحت مسمى مبنى الدورات التدريبية المتقدمة والمشاريع الطالبية4تشغيل المبنى الجديد ) .11
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 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 

 : المجال األول / فعاليات في العملية التدريبية 

 . ( الجودة الحصول على االعتماد المؤسسي من باريس أكاديمي ) .1

 . ( الكمبيوتر مسح احتياجات سوق العمل من التخصصات الجديدة ) .2

 . ( المالحة لبرنامج المراقبة الجوية ) ICAOاجتياز التدقيق الخارجي العتماد  .3

 . ( الكهرباء اإلنتاج اإللكتروني ) / الديوان للبرنامجين المستحدثين الكشف والرصداعتماد  .4

االنتهاء من كافة إجراءات تصميم البرنامج المستحدث فني أنظمة المعلومات تمهيدا إلرساله لديوان الخدمة  .5

 .(  الكمبيوتر المدنية )

 .(  الخدمات دليل الهواتف اإللكترونية ) .6

هيدا إلرساله إلى الخدمة مكافة إجراءات تصميم البرنامج المستحدث فني تكنولوجيا الوسائط المتعددة تاالنتهاء من  .7

 .(  الكمبيوتر المدنية )

 . ( المالحة ) 9/2019إجراء كافة الترتيبات لتنفيذ برنامج بحار  .8

 . ( مالحة ) 9/2019إجراء كافة الترتيبات لتنفيذ برنامج مرشد أرضي  .9

 . ( المالحة دورة تنشيطية لموظفي الطيران المدني تخصص مساعد مراقب جوي )تنفيذ  .10

 . ( الكمبيوتر مسح احتياجات سوق العمل من التخصصات المتوفرة ) .11

 . ( المالحة تنفيذ دورة تنشيطية لموظفي الطيران المدني تخصص مرشد أرضي ) .12

 . ( المالحة مسح احتياجات سوق العمل من مخرجات القسم ) .13

 .(  الخدمات طة المعهد اإللكترونية )خري .14

 .دليل مكاتب الهيئة التدريبية واإلدارية   .15

 . ( السنتراالت بنات ) –توريد وتشغيل معمل التحكم  .16

 . ( السنتراالت بنات ) –توريد وتركيب معمل نظم أمنية   .17

 . ( السنتراالت اعتماد المذكرات التدريبية لمقررات التحكم ) .18

 .(  السنتراالت المذكرات التدريبية لمقررات نظم أمنية )اعتماد  .19

 . ( السنتراالت إقامة ورشة عمل مع سوق العمل الستحداث تخصص أجهزة سمعية ) .20

، ومتابعة استحداث   الرد على استفسار ديوان الخدمة بشأن استحداث برنامجي نظم رقمية وبداالت إلكترونية .21

 . ( سنتراالت البرنامجين )

 .(  التدريب الميداني بمعرض الفرص الوظيفية للهيئة ) المشاركة .22

 .(  الخدمات الدليل اإلحصائي للقاعات والمعامل ) .23

 . ( التراسل مسح احتياجات سوق العمل للتخصصات المطورة ) .24

 . ( التراسل البدء بإعداد المذكرات التدريبية لتخصص ألياف ضوئية ) .25
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 . ( التراسل إذاعي وتلفزيوني لوزارة اإلعالم )بحث إمكانية استحداث فني تشغيل  .26

 . ( الجودة عقد ورشة عمل تعريفية لنظام الجودة ألعضاء هيئة التدريب الجدد بالمعهد ) .27

 .(  الجودة ) 2018/2019عرض نتائج التحليل اإلحصائي للفصل التدريبي األول  .28

 . ( الجودة الجوية بالمعهد )إجراء عمليات التدقيق الداخلي لنظام الجودة وبرنامج المراقبة  .29

 . ( اإلنجليزي دراسة فنية على معامل اللغة بالقسم ) .30

 . ( الميداني زيارات ميدانية لسوق العمل لتنسيق التدرب الميداني للفصل الصيفي القادم ) .31

 .(   المالحة استكمال عملية توفير مخرجات لإلدارة العامة للجمارك ) .32

 :المجال الثاني /  أنشطة وفعاليات مهنية 

 . 2017/2018الحفل السنوي الخاص بإنجازات المعهد عن العام التدريبي السابق  -1

 .  ( الجودة اليوم العالمي للجودة ) -2

 . ( الكهرباء واإللكترونات معرض الفرص الوظيفية السادس ) -3

 . ( المالحة البيئية على مستوى الكويت ) RAMSARالمشاركة بفعالية لجنة  -4

 . ( الكمبيوتر دورة تدريبية على معامل الصيانة الحديثة ) -5

 . ( الكمبيوتر دورة معامل الصيانة الجديدة ) -6

 . ( المالحة المشاركة في مشروع المسح البحري للبيئة ) -7

 . ( السنتراالت إقامة دورة تدريبية ألعضاء القسم على معمل األنظمة األمنية ) -8

 .(  السنتراالت دورة األجهزة الدقيقة ) -9

 . ( السنتراالت إقامة دورة تدريبية ألعضاء القسم على معمل التحكم ) -10

 . ( الكمبيوتر يوم واحد ) والمتدربات تنظيم ورشة ابتكار للمتدربين -11

 . ( الكمبيوتر يوم واحد )والمتدربات  للمتدربين  job shadowندوة  -12

 . ( الكمبيوتر للمتدربين والمتدربات بواقع يوم واحد أسبوعيا ) Injaz talkورش عمل  -13

 . ( الكمبيوتر أيام أسبوعيا ) 3بواقع و ) متدربات ( (  متدربين ورش عمل مساري إلى المهنية ) -14

 .(  الكمبيوتر )  mobilegraphyورشة عمل  -15

 . ( التراسل المشاركة في معرض الجمعيات العلمية ) -16

 .(  التراسل زيارة لسوق العمل بواقع زيارتين بكل فصل تدريبي ) -17

 . ( الميداني زيارات للجهات التي دربت المتدربين خالل الصيف السابق لشكرهم ) -18

 . ( التقني ورشة عمل لمعمل اللغات لمدربي قسم اإلنجليزي المستوى األول ) -19

 . ( التقني بالمعامل )ورشة عمل ألعمال صيانة أجهزة الكمبيوتر  -20

 . ( التقني ورشة عمل للتدريب على أجهزة المسرح ) -21

 . ( التقني ورشة عمل على معمل الفيزياء لمهندسي المعهد وأعضاء القسم التقني ) -22

 . ( الكهرباء ندوة المشاريع الصغيرة ) -23

 .(  الكهرباء ندوة الطاقة البديلة ) -24
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  : وثقافيةالمجال الثالث / أنشطة اجتماعية 

 . ( المالحة العاملين في الهيئة لزيارة مجمع المحاكيات المالحي البحري الجوي )دعوة  .1

 .(  السنتراالت الرابعة لكرة قدم الصاالت على كأس ن م ع ش ت )البطولة  .2

 . ( التراسل البطولة الثانية لتنس الطاولة على كأس مدير المعهد ) .3

 . ( التقني+هدى المجاوب بالمعهد )مسابقة ثقافية للعاملين  .4

 . ( األساسية ندوة عجلة الحياة لجون ماكسويل ) .5

 :  احتفالية المعهد بالعيد الوطني وعيد التحرير .6

 . 2019/ 18/2إلى  2019 / 1/2 من ( المدير اإلداري والمالي مسابقة ثقافية بمناسبة العيد الوطني ) -

 . 2019/  19/2(  المدير اإلداري والمالي حفل العيد الوطني ويوم التحرير) -

 . 19/2/2019(  شؤون الطلبة بنات تنظيم معرض مصاحب الحتفالية العيد الوطني ) -

 . 19/2/2019إلى  2019/ 1/2(  اإلنجليزي مسابقة لغة اإلنجليزية بمناسبة العيد الوطني ) -

 . ( والماليالمدير اإلداري  مهرجان األكالت الشعبية الكويتية ) -

 . ( شؤون الطلبة بنات استضافة المعهد للدوري الثقافي لمتدربات المعاهد )

 :  Training Oasis week  - TOWأسبوع واحة التدريب الثقافي االجتماعي   .7

 .(  ، الخدمات التقني ماراثون المشي الثاني ) -

 . ( اإلنجليزي دورة التدريب على تحفيز اآلخرين ) -

 .(  اإلنجليزي االتصال الفعال في التدريب )دورة  -

 .(  اإلنجليزي دورة المحادثة باللغة اإلنجليزية للمتدربين د.فاطمة حسين ) -

 .دورة االتجاهات في بناء االختبارات التحصيلية كابتن منذر الكندري  -

 . ( الكمبيوتر ) excel and introduction to macros and dashboardدورة  -

 . ( الكمبيوتر في لغة البرمجة بايثون ) دورة مقدمة -

 .(  الكهرباء دورة اإلسعافات األولية للمعامل والورش ) -

 .  ( األساسية سنة ) 4000ندوة جزيرة فيلكا قبل  -

 .(  الكمبيوتر محاضرة بعنوان التنقيب عن المعلومات ) -

 . ( الكمبيوتر ندوة بعنوان نظم المعلومات الجغرافية ما بين العلم والتطبيق ) -

 .(  الكهرباء ندوة تأثير التغذية على التحصيل العلمي واألداء الوظيفي ) -

 .(  األساسية ندوة استثمر طاقاتك ) -

 .(  قسم الكمبيوتر مسابقة حفظ وتجويد القرآن ألعضاء هيئة التدريب ) .8

 .  ( شؤون الطلبة بنات -  اإلنجليزي االحتفالية بيوم المعلم ) .9

 . ( شؤون الطلبة بنات ثقافية لمعرض الكتاب الدولي )رحلة  .10

 .(  شؤون الطلبة بنات استضافة بطولة كرة قدم الصاالت للطالبات على كأس مدير عام الهيئة ) .11

 .(  شؤون الطلبة بنات برنامج اللياقة البدنية كل يوم أحد ) .12

 .(  شؤون الطلبة بنات/ بنين استضافة المعهد النتخابات اتحاد الطلبة ) .13
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 . ( شؤون الطلبة بنين تنظيم يوم ثقافي صحي ) .14

 .(  اإلنجليزي ) Trainer Trainee Talkفعالية تنويرية ثقافية  .15

 .(  اإلنجليزي ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريب بعنوان الكاريزما أسلوب حياة ) .16

 . ( اإلنجليزي )  Optimize my futureندوة ثقافية بعنوان  .17

 .(  اإلنجليزي لالحتفال بيوم اللغة اإلنجليزية العالمي )إقامة معرض  .18

 . ( اإلنجليزي محاضرة كيف تطور نفسك ) .19

 .(  اإلنجليزي مسابقة لغة اإلنجليزية للمتدربين والمتدربات ) .20

 .(  اإلنجليزي التوعية بسرطان الثدي ) .21

 . ( لكهرباءا عيد األسرة ) .22

 :  أنشطة إعالمية  /المجال الرابع 

 . ( الفريق اإلعالمي التعريف بالمعهد وفعالياته وأنشطته إعالميا ) .1

 .(  السنتراالت إعداد وطباعة وتوزيع بروشور للبرامج التدريبية الخاصة بالقسم ) .2

 .(  التراسل تعديل وطباعة وتوزيع بروشور القسم ) .3

 . ( اللغة اإلنجليزية ترجمة دليل المعهد )  .4

 . ( المالحة بأنشطة فريق سماري باستخدام وسائل التواصل االجتماعي )التعريف  .5

 : أنشطة على مستوى خدمة المجتمع  /المجال الخامس 

 . ( لمالحةا –فريق سماري ) فريق عمل من طلبة قسم المالحة لتنظيف البيئة البحرية  .1

 .المتدربين ) المواد العامة ( حملة التبرع بالدم في مبنى  .2

 . حملة التبرع بالدم في مبنى البنات ) المواد العامة ( .3

 .حملة التبرع بالدم في مبنى البنين ) المواد العامة (  .4

 . ( المالحة بواقع زيارة كل فصل ) –دعوة المدارس لزيارة مجمع المحاكيات المالحي  .5

 . ( التراسل شعاع وأجهزة االتصاالت )زيارات للمدارس والجامعات للتعريف بمخاطر اإل .6

 .(  اإلنجليزي زيارة دار المسنين ) .7

 . ( اإلنجليزي زيارة لجناح األطفال في المستشفى األميري )  .8

 . ( اإلنجليزي حملة تنظيف الشاطئ )  .9

 

 معهد التدريب اإلنشائي

 

 . قبول ذوي اإلعاقة الحركية "الجزء السفلي" بتخصص رسام هندسي .1

 . QRو  CDتوزيع المناهج إلكترونياً على المتدربين  .2
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 . عمل ندوات للمتدربين الخريجين بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية .3

تشكيل لجنة التوظيف ومتابعة الخريجين بالمعهد للتنسيق والعمل على إيجاد وظائف لخريجين المعهد  .4

 . بالقطاع الخاص

 . لقسم األعمال الميكانيكية   FABLABإنشاء واعتماد ورشة التصنيع  .5

عمل زيارات ميدانية للمتدربين لبعض الشركات والمصانع الطالعهم على سوق العمل وتشجيعهم على العمل  .6

  : بعد التخرج ومنها

 . شركة الصناعات الوطنية -

 .معرض ابيات للمواد اإلنشائية  -

 . المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة -

 . الوطنيةمصافي البترول  -

تسهيل حصول المتدربين على النتائج والدرجات والغيابات وكل ما هو جديد ويخص المتدرب عن طريق  .7

 . مواقع التواصل االجتماعي

 . تنظيم أنشطة رياضية وثقافية بين المتدربين للعمل على تحفيزهم وتشجيع المنافسة فيما بينهم .8

 . استخراج وتفعيل نظام بطاقة هوية الطالب .9

 .تقديم محاضرات توعوية ودينية للمتدربين بالتعاون مع أجهزة ووزارات الدولة المختلفة   .10

 . العمل على زيادة المهارات لدى موظفين المعهد عن طريق إشراكهم بدورات تدريبية في مجال عملهم .11

قيام خبراء أكاديمية باريس بتقديم دورات تدريبية إلى أعضاء هيئة التدريب بقسم الهندسة المدنية    .12

 .العتمادهم 

 : الخامس أسبوع التدريب المتميز .13

أسبوع تدريبي تطوعي خليجي عربي سنوي يقدم دورات تدريبية في مجاالت متنوعة تستهدف جميع 

قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة إلى شريحة غير قطاعات الدولة باإلضافة إلى جميع 

الموظفين وخصوصا فئة الشباب وذوي االحتياجات الخاصة مشاركة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب في تحقيق رؤية الكويت الجديدة وال سيما ركيزة " رأس مال بشري إبداعي" مع الشركاء 

 .  الكويتي واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالرئيسيين الحرس الوطني 
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 . .   اليوم الرياضي14

 . افتتاح المختبر اإلنشائي.  15

  إلصدارات :ا .16

 . اإلنشائي دليل المعهد التدريب  -

 . االنجليزية ( – ) العربيةدليل المختبر اإلنشائي  -

 . الدليل اإلنشائي -

  أتوديسك حصول مجموعة من المدربين بقسم الهندسة على شهادات مهنية في الرسم الهندسي من شركة   .17

 (Autodesk ) : 

- Revit Architecture  

- Revit Structure  

 . SolidWorksحصول مجموعة من أعضاء هيئة التدريب بقسم األعمال الميكانيكية على شهادة  .18

( على مستوى  ذخر فوز ومشاركة رئيس قسم الهندسة المدنية بمبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية ) .19

 .الكويت دولة 

 . المشاركة في مشروع عالمة التميز للهيئة .20

هيئة التدريب بتقديم دورات بمركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة ومركز  قيام مجموعة من أعضاء  .21

 . القياس والتقويم التابعين للهيئة

 . ( الجمعيات العلمية مشاركة المعهد في معرض الهيئة ) .22

تم تزويد المعهد بنظام إقفال الكترونية متطور ومرن يتوافق مع مباني وتجهيزات المعهد الحديثة من شركة   .23

SALTO وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال ومتوفرة بالسوق المحلي . 

 

 معهد التمريض 

  : قسم العلوم الثقافية .1

  . كاديمية باريسأالذي أقامها مكتب الجودة واالعتماد االكاديمي بالتنسيق مع   TOTمشاركة القسم في دورة  •

 . الثقافية( لقسم العلوم  داخلي استحداث هيكل تنظيمي جديد ) •

لمقررات  وحدات تخصصية لضمان جودة العمل في القسم 7استحداث وظيفة منسق علمي يتكون من •

 . التخصصية للفصل االول والثاني

إقامة دورة تدريبية بعنوان ) الحقيبة التدريبية االولى :أساسيات التدريب ( ألعضاء هيئة التدريب الجدد في  •

في مركز  17/4/2019الى  14ومركز القياس والتقويم بالهيئة ، خالل الفترة من المعهد بالتنسيق مع إدارة المعهد 

 . ابن الهيثم بالعديلية

 . إعداد وتقديم دورات ومحاضرات علمية ألعضاء القسم والمجتمع •
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 . ( تدريس الثقافة اإلسالمية باستخدام التكنولوجيا قام قسم التربية االسالمية بعمل بحث ) •

   : أعضاء هيئة التدريب لمؤتمرات محلية أو خارجيةحضور  / مشاركة •

 .  ( الثورة الصناعية الرابعة واثرها على التعليم المؤتمر الدولي )  -

 . مؤتمر الكويت الدولي الرقمي -

 

 : قسم علوم التمريض    . 2 

التدريب نشاء عيادة طبية متكامله من أجهزة ومعدات لخدمة المتدربين في معهد إالعمل على تجهيز و •

 .  نشائياإل

 . للمدربين ، المتدربين و المتدربات   BLSإقامة دورات  •

في المدارس بالتنسيق مع   إعطاء أعضاء هيئة التدريب بالقسم دورات توعية صحية ، دورات اسعافات أولية •

  . جتمعفي إطار العمل على خدمة أفراد الم وزارة التربية / جامعة الكويت / ادارة الجمعيات التعاونية

عمل ملتقى العلمي الثالث المقام في معهد التمريض في اطار االحتفال بيوم الصحة العالمي السنوي باقامة  •

الهيئة التمريضية  ) مدرسي وزارة التربية / مدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب / دورات تستهدف

 . بوزارة الصحة (

سيناريوهات عن النزيف / الكسور /  الطوارئ الطبية ) الحرس الوطني (تنفيذ متدربي برنامج مسعف  •

CPR  لمقابلة وكيل الحرس الوطني الفريق هاشم الرفاعي . 

  ي :مكتب التدريب الميدان   . 3 

عداد التدريبية والجهات من سوق العمل مع خطة عمل خطة نوعية متمثلة بجدول زمني تفصيلي وبكامل األ •

 . حاالت الطواريء والكوارثبديلة في 

مستشفيات ومراكز  ) عقد لقاءات مستمرة مع سوق العمل لكل ما يطرأ من تغيرات واقتراحات في مجال العمل •

 . ( طبية وصحية

  : مهنيعتماد المكتب الجودة واإل   . 4 

                  في  9001:2015تم تشكيل فريق الجودة و عمل إجراءات الجودة و تم الحصول على شهادة االيزو •

 . 2019فبراير  4

لجميع الموظفين الكادر عام  2018/2019 عمل دورات توعوية عن االيزو و عن التدقيق الداخلي في الفصلين •

 .و الكادر الخاص في المعهد 

 . 2019يقوم المكتب باجراءات االعتماد المؤسسي و تحضير التقرير المتوقع اعتماده في ديسمبر  •
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  الشويخ –المعهد الصناعي 

 

 : 2019 – 2018اللجان العاملة في المعهد خالل العام التدريبي  /  أوال

 لجنة مراجعة وتطوير البرامج والمناهج • مجلس المعهد •

 لجنة األمن والسالمة واإلسعافات األولية  • لجنة الترقيات في المعهد •

 لجنة المقابالت • لجنة البحوث في المعهد •

 اإللكترونيلجنة موقع المعهد  • اللجنة التأديبية •

 لجنة سوق العمل • لجنة االعتماد األكاديمي •

 اللجنة اإلعالمية  • لجنة الجودة •

 لجنة رعاية الموهوبين في المعهد • الثقافية والرياضية واالجتماعية اللجنة •

 لجنة مواجهة الكوارث • لجنة المخازن والميزانية •

 لجنة احتفالية عهد الصناعة • لجنة االختبارات الرئيسية •

 

 : البرامج والمناهج/  ثانيا

البدء بتنفيذ برنامج "دبلوم المعادن الثمينة" لما بعد المرحلة  .1

الثانوية، والذي تم استحداثه بالتعاون مع وزارة االتجارة 

 . 2019 /2018والصناعة وذلك في الفصل الثاني للعام التدريبي 

                       تمت الموافقة على استحداث دورة لمدة عام تدريبي .2

، حيث سيبدأ  ( لصالح شركة نفط الكويت ميكانيكا عامة )

بعد  2019/2020البرنامج في الفصل األول للعام التدريبي 

 .  االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية

"، حيث تم  تفتيش وتآكل معادن استحداث تخصص "متابعة  .3

االنتهاء من توصيف المواد ومراسلة مدير إدارة الدورات الخاصة 

 . ، وثم البدء بالبرنامج بتوفير الورشة لالجتماع مع سوق العمل واعتماد المناهج وأعداد الطلبة

 . لسيارات لخدمة وزارة الداخليةمتابعة استكمال اجراءات استحداث برنامج " فني حوادث " بقسم هندسة ا .4

"  هندسة الطرق البدء باجراءات استحداث برنامج " .5

" بقسم هندسة السيارات   السالمة المرورية  وبرنامج "

 . لخدمة وزارة الداخلية

دور ، حيث تم تفعيل  تطوير مادة اللغة االنجليزية .6

مختبرات اللغات في المعهد باستخدام مواقع التعليم 

 . اإللكتروني لمناهج اللغة اإلنجليزية

 التدريب على برامج الرسم الهندسي في مختبرات الحاسب اآللي

 المتدربين في ورش قسم الهندسةتدريب 

 الكهربائية

 أحد المتدربين في ورشة اللحام
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تطبيق االختبارات اإللكترونية لمادة اللغة اإلنجليزية للسنة التدريبية الثالثة لمتدربي المعهد في مختبرات الحاسب  .7

 . اآللي

الثالث والرابع باإلضافة لما تم إنجازه للفصلين الخامس استكمال تطوير منهج الرسم الهندسي للفصلين  .8

 . ( Sketch Up ، وتطوير منهج الرسم الهندسي لتخصص النجارة والديكور ) والسادس

 . ادخال اللحام االفتراضي في منهج اللحام للفصلين التدريبيين الثاني والثالث .9

 . كون في متناول المدربين والمتدربينحتى ت OneDriveاستكمال رفع مناهج األقسام الكترونيا على  .10

 . ، ووضع بنك موحد لألسئلة واختبارات موحدة لبعض المواد تفعيل دور منسق المادة لضبط مستوى االختبارات .11

 . ( ، مذكرة للمدرب ومذكرة للمتدرب عروض تقديمية اعداد حقائب تدريبية للمقررات التدريبية تتكون من ) .12

 

 : المشاركات الداخلية والخارجية في المعهد /  ثالثا

" بمناسبة مرور خمسين عاما على  عهد الصناعة تنظيم فعالية " .1

، حيث  2019الشويخ وذلك في فبراير  - إنشاء المعهد الصناعي

تكونت االحتفالية من عرض في المسرح ومعرض لمنتجات 

األقسام العلمية في المعهد باإلضافة إلى اشتمالها المتدربين في 

على أسبوع تدريبي يضم مجموعة متميزة من الدورات 

التخصصية في المعهد وذلك بالتعاون مع جمعية المهندسين 

 . الكويتية

معرض الفرص الوظيفية والدراسية الثاني  مشاركة المعهد في .2

المقام بتنظيم من إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل في نوفمبر 

2018 . 

المشاركة في معرض القبول والتسجيل األول الذي أقيم في الهيئة  .3

 . 2019في مارس 

مشاركة المعهد في معرض الجمعيات العلمية الثالث والعشرين في  .4

  والذي يقع تحت تنظيم عمادة شئون الطلبة في الهيئة 2019أبريل 

وحصول جمعية النجارة والديكور في المعهد على المركز الألول 

 . فيها

وذلك  2019( في معرض الكويت الدولي في فبراير  Maker Fairالمشاركة في معرض الصناع العالمي ) .5

 .  Virtual Reality Weldingفتراضي بعرض طرق التدريب في قسم اللحام من خالل مكينة اللحام اإل

( والتي تم تنظيمها من قبل   BHGE Inspection  Technology المشاركة في ورشة عمل بعنوان ) .6

 . General Electricشركة 

 . المشاركة في تنفيذ ديكور مسرح حفل صاحب السمو األمير البالد للطلبة المتفوقين في الهيئة .7

 2019الصناعة فبراير افتتاح معرض عهد 

فوز جمعية النجارة والديكور بجائزة أفضل مشروع في 

 معرض الجمعيات العلمية في الهيئة
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عمل هدية بإسم الهيئة لصاحب السمو أمير البالد وهدية لولي عهده األمين ضمن حفل تكريم الطلبة المتفوقين  .8

 . في الهيئة

عمل هدية للشيخ ناصر المحمد الصباح وهدية للشيخ محمد  .9

صباح السالم والسيد مرزوق الغانم وذلك لرعايتهم حفالت 

 . تكريم الخريجين والمتفوقين في الهيئة

( بمناسبة المبنى  بوم كويتي عمل هدية للمدير عام الهيئة ) .10

 –عاما على إنشاء المعهد الصناعي  50الجديد للهيئة ومرور 

 . الشويخ

إقامة يوم رياضي وثقافي في الصالة الرياضية في المعهد  .11

 . بيهبرعاية مدير المعهد وبمشاركة مدربي المعهد ومتدر

، وزارة  الهيئة العامة للصناعة تنظيم محاضرات ثقافية على مسرح المعهد بالتعاون مع جهات مختلفة مثل ) .12

 .  ( ، مكتب اإلنماء االجتماعي األوقاف والشئون اإلسالمية

المختلفة لتكريم مشاركة مسئولي المعهد في فعاليات وحفالت الهيئة  .13

 . الطلبة والخريجين

مشاركة أعضاء الهيئة التدريبية في المؤتمرات والملتقيات التي تقام  .14

 . على نطاق الهيئة والدولة

مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب في الدورات المقامة في مركز  .15

 . ابن الهيثم ومركز القياس والتقييم

لجان خارجية على مستوى مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب في  .16

 . الهيئة والدولة

، جمعية  جمعية المهندسين التعاون مع جمعيات النفع العام ) .17

( إلقامة دورات تخصصية  المعلمين، رابطة أعضاء هيئة التدريب

 .  تساهم في تطوير أعضاء هيئة التدريب في خدمة المجتمع

جهات داخل الهيئة إلتاحة الفرصة لهم الستخدام التعاون مع  .18

 . ورش ومرافق المعهد بما يخدم طلبة الهيئة ومتدربيها

تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم سنويا في المعهد وتكريم  .19

 . الفائزين ضمن الحفل الختامي لألنشطة الثقافية في المعهد

 . لصق لوحات توعوية وتشجيعية للمتدربين في ممرات المعهد .20

تنظيم األذان في مسجد المعهد بحيث يقوم مجموعة مختارة من  .21

 . المتدربين برفع األذان

 . عمل خواطر قصيرة بعد صالة الظهر في مسجد المعهد .22

توزيع أشرطة ومطويات في المسجد من إصدارات وزارة  .23

 .  األوقاف والشئون اإلسالمية

 . 2018الكتاب في الكويت نوفمبر  تنظيم زيارة ثقافية لمتدربي المعهد المميزين إلى معرض .24

 Maker Fairمشاركة قسم اللحام في معرض 

 مشاركة المعهد في معرض الفرص الوظيفية

 فعاليات اليوم الرياضي في المعهد
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عمل لقاء تنويري للمتدربين المستجدين لمختلف التخصصات في المعهد، حيث تم شرح نظام التدريب وواجبات  .25

 . وحقوق المتدرب حسب اللوائح المنظمة لذلك

 . تنظيم رحلة ثقافية للمتدربين لزيارة مركز عبدهللا السالم الثقافي .26

 . الثقافي في الهيئة من قبل متدربي المعهد، والذي اقيم بتنظيم عمادة شئون الطلبةالمشاركة بالدوري  .27

تنظيم رحلة للمتدربين بمناسبة ) يوم السكر العالمي ( الي  .28

مركز دسمان للسكري وحضور محاضرة للدكتورة سعاد 

 . الفريح

العالمي لذوي اإلعاقة اقام المعهد رحلة إلى تفاعال مع اليوم  .29

جمعية متالزمين الداون للمشاركة بفعالية ترفيهية لهم من 

خالل عمل مسابقات وتوزيع هدايا من قبل المتدربات في 

 . المعهد

المشاركة بيوم المعلم من خالل توزيعات تهنئة بيوم المعلم  .30

 . للممدربين في المعهد

 . المشاركة باالحتفال بالعيد الوطني بتعليق األعالم بالمعهد وتوزيعات تهنئة بالعيد الوطني .31

المشاركة بحملة التبرع بالدم في المعهد للمدربين  .32

والمتدربين والموظفين والتي تنظمها عمادة شئون الطلبة 

 . بالتعاون مع  بنك الدم

المشاركة بالمعرض الفني الثالثون لمؤسسات التعليم العالي  .33

وفوز لوحة أحد متدربي المعهد المشاركين بجائزة تشجيعية 

 . من ضمن اللوحات المميزة

 .  المشاركة في األنشطة العامة في الهيئة وخدمة المجتمع .34

 

 : الدورات التدريبية المعتمدة  / رابعا

من باب تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريبية في  .1

، فقد أقام مدربو المعهد  المعهد والهيئة والمجتمع

مجموعة من الدورات والمحاضرات التخصصية خالل 

  دورة  : تتلخص بالتالي 2019-2018العام التدريبي 

 (SolidWorks ضمن فعاليات ع )  هد الصناعة في

 . الشويخ –المعهد الصناعي 

( ضمن فعاليات عهد الصناعة  MS Accessدورة  )  .2

 . الشويخ –في  المعهد الصناعي 

 . الشويخ –( ضمن فعاليات عهد الصناعة في  المعهد الصناعي  Sketch Upدورة )   .3

 زيارة ثقافية من متدربي المعهد لمعرض الكتاب الدولي

ي المعهد في مسابقة المعرض مشاركة وفوز أحد متدرب

 الفني

عهد  األسبوع التدريبي في  "دورة في الحاسب اآللي ضمن 

 " الصناعة
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 . الشويخ –المعهد الصناعي دورة ) الدهانات الخشبية والمعدنية ( ضمن فعاليات عهد الصناعة في   .4

 . الشويخ –المستوى األول ( ضمن فعاليات عهد الصناعة في  المعهد الصناعي  –دورة ) برمجة األردوينو  .5

 . الشويخ –( ضمن فعاليات عهد الصناعة في  المعهد الصناعي  Virtual Weldingدورة )  .6

 . الشويخ –في  المعهد الصناعي ( ضمن فعاليات عهد الصناعة  Blacksmith and forging دورة ) .7

دورة ) أسرار التدريب الفعال ( ضمن فعاليات عهد  .8

 . الشويخ –الصناعة في  المعهد الصناعي 

(   مباديء العمل المؤسسي -إعداد مدربين  دورة ) .9

 –الصناعة في  المعهد الصناعي ضمن فعاليات عهد 

 . الشويخ

دورة ) االقناع والتأثير في التدريب ( ضمن فعاليات  .10

 . الشويخ –عهد الصناعة في  المعهد الصناعي 

التواصل والقيادة الفعالة للمدرب ( ضمن  دورة ) .11

  الشويخ –فعاليات عهد الصناعة في  المعهد الصناعي 

( برعاية مركز  أساسيات أجزاء نظام الفرامل دورة ) .12

 –القياس والتقويم والمنعقدة في  المعهد الصناعي 

 . الشويخ

( برعاية مركز القياس والتقويم والمنعقدة في  المعهد   التآكل أنواعه وأسبابه وطرق الوقاية منه دورة ) .13

 . الشويخ –الصناعي 

 . الهيثم للتدريب أثناء الخدمة( برعاية مركز القياس والتقويم والمنعقدة في مركز ابن MATLABدورة ) .14

 : التعاون مع سوق العمل وجهات التدريب األخرى  / خامسا

وإقامة ورشة عمل لعرض   ESABالتعاون مع شركة  .1

 . المعدات الحديثة للتدريب

لزيارة المعهد  KPCدعوة مؤسسة البترول الكويتية  .2

واإلطالع على امكانياته، وذلك للتعاون في عمل دورات 

تدريبية قصيرة لتدريب العمالة الكويتية التابعة لشركات 

 .  المؤسسة

شركة   ) االتفاق مع جهات جديدة للتدريب الميداني مثل .3

 ، شركة يوسف  أحمد الغانمGMC  –البهبهاني للسيارات 

 –، شركة البابطين  كيا –، مجموعة الوكاالت الوطنية 

،  فولفو –، مجموعة القرين لتجارة السيارات  نيسان

–، الشركة الكويتية الستيراد السيارات  CATERPILAER ورشة  -، شركة محمد البحر  الحرس الوطني

  MAZDAشركة تقنية المطابخ ومعدات  ويت هيدروليك الصالح وصيانة معدات الطاقة السائلة، شركة ك ،

 .  ( المغاسل

        فيدورة عملية في الورشة ضمن األسبوع التدريبي 

 " عهد الصناعة "

التدريب الميداني الصيفي  للمتدربين في أحد شركات 

 القطاع الخاص
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في الشرق األوسط لبحث سبل التعاون لتزويد مختبر فحص  General Electricاالجتماع مع مدير شركة  .4

 . المواد بالمعدات الجديدة وعمل دورات للمدربين على هذه المعدات

االجتماع مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لبحث  .5

 . ايجاد فرص عمل جديدة لتخصصات المعهد

عمل زيارة ميدانية للمتدربين لحاضنة الشويخ الحرفية  .6

وذلك لدعم وتشجيع الخريجين لإلنخراط في المشاريع 

 . الحرفية واإلنتاجية

تنظيم زيارة ميدانية لشركة المال والبهبهاني) دووج (  .7

، وذلك للمتدربين في تخصص  قسم الخدمة السريعة

 . السيارات

عمل زيارة ميدانية لشركة محمد عبدالرحمن البحر ورشة  .8

 . الآلليات والمعدات الثقيلة "  كاتربيلر "

تم التعاون مع حاضة الشويخ الحرفية وذلك بتزويد  .9

 ماذج ووسائل شرح وتعليم كإعارة لمدة سنةالحاضنة بن

  ( جهة حكومية و  21( متدرب في )  437تدريب عدد )  .10

 . ( جهة خاصة للتدريب الميداني في فترة التدريب الميداني خالل الصيف 45) 

 . عمل زيارات ميدانية لمتدربي المعهد لمتخلف جهات سوق العمل الحكومية والخاصة  .11

 

 : اإلنجازات األخرى  / سادسا

، وذلك من الجهة المانحة 2018في ديسمبر  ISO 9001:2015حصول المعهد على شهادة الجودة العالمية  .1

 . TUV NORDللشهاة 

قيام جميع األقسام والمكاتب في المعهد  .2

العمليات كما نص عليه دليل بتطبيق جميع 

الجودة وإجراءات العمل الجديد والمعتمد 

 . من قبل نائب المدير العام لقطاع التدريب

إنشاء جمعيات علمية في المعهد بالتعاون  .3

مع عمادة شئون الطلبة، وذلك لزيادة 

عتماد أنشطة المتدربين وترسيخ فكرة اإل

 . على النفس لديهم

 : ، مثل بي المعهد على شهادات مهنية معتمدةحصول مجموعة كبيرة من مدر .4

 مدرب تقني معتمد •

•  SolidWorks Essential 

الميداني الصيفي للمتدربين في أحد شركات التدريب 

 القطاع الخاص

 ISOالشويخ لحصوله على شهادة الجودة  -تكريم المعهد الصناعي 

9001:2015 
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•  Design and Modeling of solar PV projects 

• Certified Photovoltaic Installer 

• Training of Trainers 

 

 اظهار أعمال المتدربين )كراسي، مشغوالت( بتوظيفها في تزيين أماكن مختلفة في المعهد والهيئة  .5

  CNCمع المختبر التابع لها بتحديث وسائل التدريب عن طريق إضافة ماكينات  CNCتطوير ورشة ال  .6

 خراطة وتفريز مع طابعة ثالثية االبعاد

ى اللحام االفتراضي، مع تزويد الفصل بشاشتي تلفاز لعرض انشاء فصل تدريبي في ورشة اللحام للتدريب عل .7

 العملية التدريبية للمتدربين

برنامج ، حيث تم االنتهاء من التصميم االولي ثالثي االبعاد عن طريق  البدء بمشروع صنع سيارة كهربائية .8

. كما تم تسليم محرك الى قسم  السوليدوورك في قسم الخراطة ونظم التشغيل، وتم البدء في تنفيذ هيكل السيارة

 الهندسة الكهربائية لتصميم الدائرة الكهربائية

تجهيز مختبر القياس للبدء فيه كمقرر دراسي  .9

 مستقل لصالح دورة فاحص معادن ثمينة

تفعيل جميع حسابات المتدربين في موقع  .10

 TASالهيئة اإللكتروني 

تقديم مجموعة كبيرة من مدربي المعهد  .11

 البحاث علمية محكمة في تخصصاتهم المختلفة

اعتماد النماذج المطلوبة للعمليات في األقسام   .12

 والمكاتب وترميزها

 ف الفصلاستحداث آلية االختبار البديل للمتغيبين عن أداء اختبارات منتص  .13

 الشويخ –عمل استقصاء لرضى العميل عن مخرجات المعهد الصناعي   .14

 " دبلوم هندسة اإلطفاء عمل اختبارات القدرات بنظام التصحيح اآللي للمتقدمين لدورة " .15

 عمل استبانات الكترونية لتلقي االقتراحات والمالحظات على كافة الخدمات المقدمة في المعهد .16

 حاسب اآللي إلدارة المخازن والخدمات في المعهدعمل برنامج محلي على ال .17

 

 

 

 

 

تعاون المعهد مع اإلدارة العامة لإلطفاء في تنفيذ برنامج دبلوم هندسة 

 اإلطفاء
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 عهد التدريب المهنيم

 

 .  اللقاء التنويري للمتدربين وأولياء أمورهم .1

 . ISO 9001/2015الحصول على شهادة  .2

إهداء سفينة )بوم( قائد اإلنسانية أمير البالد حفظه هللا ورعاه حيث قام المعهد بتوصيل وتثبيت البوم في مقر  .3

 . ديوانية شعراء النبط بمنطقة صبحان، وذلك بناء على طلب الديوان األميري

 . افتتاح عيادة إسعافات أولية بالمعهد وذلك بتعاون ورعاية من قبل معهد التمريض .4

 . المشاركة بمعرض الجمعيات العلمية للكليات والمعاهد .5

 . مكتب ضبط الجودةتفعيل النماذج الخاصة بمكتب التدريب الميداني والمطلوبة من قبل  .6

 

 المعهد العالي للطاقة 

  د :اللجان التي تم تشكيلها لخدمة أهداف عملية التطوير في المعه

توصيات لجان الترقيات   تشكيل لجنة الترقيات والبحوث على مستوى المعهد العالي للطاقة للقيام بمراجعة واعتماد .1

إجراءاتها ورفعها إلى لجنة الترقيات بقطاع التدريب واستالم ومراجعة  باألقسام العلمية بالمعهد والتأكد من سالمة 

األبحاث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريب ألغراض الترقية والتأكد من مطابقتها لمواصفات البحث العلمي 

  .  والضوابط المعتمدة في الهيئة

وير المقررات والبرامج الدراسية التي يقدمها القسم تشكيل لجنة البرامج والمناهج للقيام بدراسة واقتراح خطط تط .2

العلمي ودراسة واقتراح البدائل المتاحة من المراجع العلمية للمقررات الدراسية ، وتطوير مقررات البرامج 

 . بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل  التدريبية لتخصصات المستمرين

يداني حسب التخصص ) صيانة / تشغيل ( وفصل صيفي لمتدربي التدريب الم  تشكيل فريق عمل لدراسة تعديل فترة .3

الفصل التمهيدي ووضع تصور عن القيام بالتدريب الميداني لمتدربي تخصصات الصيانة خالل فصل الشتاء حيث 

تكون المحطات في فترة اعمال الصيانة وبذلك يستفيد المتدرب من التدريب الميداني علي اعمال الصيانة خالل تلك 

وتوفير الفرصة والمجاالت للمتدرب لالطالع علي كيفية تنفيذ مهام العمل المرتبطة بتخصصه الدراسي   رةالفت

   . والتدريبي ، وان يكون التدريب الميداني لتخصصات التشغيل في فترة الصيف

علمية ومراجعة لجنة البعثات على مستوى المعهد للقيام باستالم اسماء المرشحين لالبتعاث من االقسام ال  تشكيل .4

وتدقيق ترشيحات لجان البعثات باألقسام العلمية و رفع اسماء المرشحين الى لجنة البعثات في القطاع بعد ترتيب 

اسمائهم حسب االولوية وفق القواعد العامة للمفاضلة بين المتقدمين و ابداء الرأي في التقارير الدراسية التي ترد 
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د ، وابداء الرأي في طلبات تمديد البعثة او وقفها او الغائها فبل العرض على دوريا الى الهيئة من مبعوثي المعه

   . لجنة البعثات بالقطاع واللجنة العامة للبعثات بالهيئة

تشكيل لجنة للقيام بدراسة توحيد مقررات المستوى التدريبي األول بالتخصصات المقامة بقسم القوى الميكانيكية  .5

  .   العمليات الكيميائية وقسم المصادر المائية وقسم

 .  تشكيل لجنة داخلية لدراسة موضوع تغيير التخصص والمجموعة .6

اسم   وتحديد البرنامج والمعلومات العامة )  بتوصيف وترميز وترقيم المقررات التدريبية  تشكيل لجنة للقيام .7

( التي يحصل  الشهادة البرنامج ، المؤهل )( ، مجموع الساعات المعتمدة الالزمة إلكمال  رقمهوالبرنامج و رمزه 

عليها المتدرب عند إكمال البرنامج ، المساقات أو المسارات ، رسالة وأهداف البرنامج ، المهن / أو الوظائف التي 

 التى يتبعها بمايتماشى المعاييراألكاديمية وتطبيق بتعريف يقوم  يعد المتدرب لها  ، التأكد من أن كل برنامج تدريبي

يأخذ كل مقرر رقما ورمزا ، ويكون الرقم   مختصر لكل مقررات البرنامج بحيث  مع رسالة المعهد ، إعداد توصيف

يكون الترقيم والترميز باللغة االنجليزية   ذو داللة معينة ويكون الرمز داال على القسم العلمي الذي يسند له المقرر 

 . النجليزيةدائما ، ويكون اسم المقرر باللغتين العربية وا

وضع تقييم ألعضاء هيئة   2018/2019للعام التدريبي   تشكيل لجنة لوضع تقارير األداء ألعضاء هيئة التدريب .8

( والنظر في الورقة التي يقدمها عضو هيئة التدريب إلى رئيس  5التدريب عن التطوير المهني الذاتي نموذج رقم ) 

الستة ) عناصر التقييم ( مرفقاً بها كل ما يثبت ما    من البنود  فقطالقسم والتي تتضمن مشاركته في أربعة عناصر 

(  6جاء فيها ، وضع التقييم الخاص بالمشاركة والمساهمة في أنشطة المعهد والهيئة والمجتمع نموذج رقم ) 

صر التقييم من مجموع عنا  ( عناصر فقط 4وتقييم الورقة التي يقدمها عضو هيئة التدريب والتي اختار فيها عدد ) 

 . التسع حيث يذكر فيها األعمال التي قام بها في هذا المجال مصحوبة بالمستندات التي تؤكد ذلك

بتشغيل وصيانة األلواح الشمسية المتوفرة بالمعهد وربط الخاليا الشمسية بمختبر الطاقة   تشكيل فريق عمل للقيام .9

تخدم المعهد ووزارة الكهرباء والماء في مجال الطاقة   ، ووضع تصور كامل عن برامج تدريبية  المتجددة بالمعهد

البديلة بالتعاون مع لجنتي دراسة احتياجات سوق العمل ولجنة إعادة هيكلة البرامج التدريبية المقامة بالمعهد ، 

وتصميم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريب بالمعهد في مجاالت الطاقة البديلة وعقد ورش عمل عن تشغيل 

انة االلواح الشمسية بالمعهد ، وترشيد الطاقة بالمعهد واالستفادة من االلواح الشمسية المتوفرة ومواكبه خطه وصي

 . قةالدولة في ترشيد استهالك الطا

تشكيل اللجنة االعالمية والثقافية للقيام بتحرير المجلة العلمية الخاصة بالمعهد سواء كانت ورقية او الكترونية مع  .10

الخاصة بنشر المقاالت العلمية والمحتوى العلمي بالمجلة واالخراج الفني ، إقامة األنشطة   وضع الضوابط

االجتماعية لتقوية أواصر العالقات االجتماعية بين العاملين في المعهد ) أعضاء هيئة التدريب والهيئة االدارية ( 

لمناسبات االجتماعية والدعوة لها ، وذلك من خالل تنظيم الرحالت الداخلية والخارجية وعقد اللقاءات في ا

واالهتمام باألنشطة الرياضية من خالل اقامة مسابقات رياضية على المستوى الداخلي في المعهد أو المشاركة 

باألنشطة الخارجية ، ونشر الوعي الثقافي والعلمي بين العاملين في المعهد والمتدربين من خالل تنظيم محاضرات 
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ت بشتى المجاالت التي تسهم في رفع مستوى منتسبي المعهد والمتدربين ، إذكاء روح وندوات ودورات ولقاءا

التنافس المهني والعلمي بين األقسام العملية وذلك من خالل طرح مسابقات فصلية وسنوية علمية ورصد جوائز 

في المجاالت العلمية من خالل رصد االنجازات علي مستوى دولة الكويت   مناسبة للفائزين ، وتنمية الحس الوطني

والثقافية والرياضية والتعريف بها ونشرها واحياء المناسبات الوطنية والمشاركة بها لرفع روح االنتماء للوطن ، 

وتصميم وتنفيذ كل ما يتعلق بالمطبوعات الخاصة بالمعهد من قوالب للكتب الرسمية وابتكار شعار المعهد بالتنسيق 

  . مع مطبعة الهيئة

ورش عمل لشرح مفهوم ومتطلبات االعتماد االكاديمي ، وتعميم   للقيام بتنظيم  نة االعتماد االكاديميتشكيل لج .11

معايير ومتطلبات االعتماد للبرامج والمقررات على األقسام بالمعهد، والطلب من األقسام تحديد قائمة بالهيئات التي 

د األكاديمي لبرامج األقسام مع الهيئات المحددة من قبل ترغب باعتماد برامجها من خاللها، و متابعة عملية االعتما

الهيئة ، وتقديم التسهيالت الالزمة   األقسام بالمعهد ، والتنسيق المستمر مع إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في

ات االعتماد  لجميع فرق العمل القائمة على تطبيق الجودة في األقسام العلمية بالمعهد ، وتوثيق جهود ونتائج إجراء

في األقسام العلمية بالمعهد ، وجمع البيانات والمعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة في أقسام المعهد ،  

الدعم   وإعداد تقارير دورية عن مستوى األداء في األقسام العلمية ومقدار رضا المستفيدين في كل نشاط ، و تقديم

لخاصة بتنفيذ خطة االعتماد األكاديمي سعياً نحو تطوير فعال ومستدام لفرق العمل ا  الفني واالستشاري واإلرشادي

تقوم بها اللجان التنفيذية   ووفقاً ألفضل الممارسات والمناهج العالمية واإلشراف على كافة األعمال والمهام التي

 . واللجان المرتبطة بها ، و تزويد المعهد بالنصائح والمالحظات لتحسين أداء المعهد

تشكيل لجنة الميزانية للقيام بإعداد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع المكتب الفني ، وحصر  .12

، وتعبئة النماذج باستخدام نظام االوراكل ، وحصر طلبات   2020/2021احتياجات المعهد من مشروع ميزانية 

 .  المعهد الفعلية حسب اعتمادات الميزانية الفعلية

المختبرات والورش والقيام بحصر االجهزة والمعدات المتوفرة بكافة المختبرات والورش بالمعهد ، تشكيل لجنة  .13

ووضع لوحات بيانية على كل جهاز ومعدة تحتوي على المعلومات الخاصة بالجهاز ، وإعداد برنامج آلي لمتابعة 

عهد ، وحصر جميع محتويات المخازن أعمال الصيانة لكافة االجهزة والمعدات المتوفرة بالمختبرات والورش بالم

العامة المتوفرة بالمعهد من المواد الخام ومستلزماتها ، وإعداد برنامج آلي الستالم وتسليم ومتابعة حركة المواد 

 .  الخامة ومستلزماتها بمخازن المعهد

يتناسب مع متطلبات االعتماد تشكيل لجنة هيكلة الفصل التمهيدي للقيام بتطوير مقررات الفصل التمهيدي بما  .14

األكاديمي وسوق العمل ، وتطوير نظام الدراسة والتقويم للفصل التمهيدي بما يتناسب مع رسالة وأهداف المعهد، 

 . ووضع شروط وآلية اختيار ممن سيشارك في التدريس للفصل التمهيدي

ل من التخصصات المقامة بالمعهد ، تشكيل لجنة دراسة احتياجات سوق العمل للقيام ببحث احتياجات سوق العم .15

وقياس رضا العميل عن مستوى خريجي المعهد ، ودراسة سوق العمل من حيث االحتياج لفتح تخصصات جديدة 

   . بالمعهد
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وإعداد 2018/2019للعام   تشكيل لجنة الجداول للقيام بإعداد الجداول التدريبية للفصل التدريبي األول والثاني .16

   . والنماذج المستخدمة لهذا الغرض بالمكتب الفني بالمعهدTAS  من خالل برنامج الجداول التدريبية

  للقيام بالبقاء على وسائل التواصل االجتماعي االتصال المفتوحة مع جميع االعضاء  تشكيل لجنة االنشطة الطالبية .17

ت والندوات ، وتوفير خدمات وتقديم المستجدات والتغطيات ألنشطة المعهد والتواجد المستمر في جميع المناسبا

، وعمل التغطيات اإلعالمية للمعهد وعمل البوسترات والبروشورات  التصوير الفوتوغرافي ألنشطة المعهد

اجتماعيًا، ورياضيًا، واكتشاف المواهب والمساعدة على تنميتها ثقافيًا، و  العاملين والمتدربين  ، وإعداد والنشرات

،  من خالل ربطهم بمنجزات الوطن وتعريفهم بها ني لدى العاملين والمتدربينوتطويرها ، وتنمية الحس الوط

وتأكيد انتمائهم إليه ، واذكاء روح التنافس الشريف بين العاملين ، وتقوية العالقات االجتماعية ، وعمل مسابقات 

لقاءات وندوات ، شهرية وفصلية وسنوية، وعمل دورات توعوية تشمل الجوانب الثقافية واإلبداعية من شعر و

المعهد   المنتسبين للمعهد ، المشاركة في المسابقات الثقافية في إطار التنافس داخل  إقامة المسابقات العلمية بين

في   لتمثيل المعهد ، في المسابقات الثقافية والرياضية الداخلية  المتدربين  وخارجة ، اختيار العناصر المتميزة من

 .تلفة )الرياضية، والثقافية( التي تنظمها عمادة شئون الطالب على مستوى الهيئة المسابقات المركزية المخ

تشكيل لجنة تحديث صفحة المعهد بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي بالهيئة و إدارة الصفحة  .18

 . والقيام بتحديثها بصفة مستمرة

   تشكيل لجنة داخلية للقيام بوضع المواصفات الفنية لمختبر الفيزياء وفق متطلبات تخصصات المعهد العالي  .19

   . للطاقة

إلى دورة   بالمعهد  للمستندات والتقارير الخاصة  تشكيل لجنة ميكنة اجراءات العمل للقيام بتحويل الدورة اليدوية   .20

تدفق األعمال   إلنجاز ومتابعة  و المعالجة اآللية المتكاملة   دورات العمل، والعمل على تحسين وتطوير   إلكترونية

والمتابعة وتحديد معايير قياسية إلعداد وتداول الوثائق، وتوفير البيانات واإلحصائيات   ، و تحسين أسلوب الرقابة

ل ، المستندات والتقارير المرتبطة لصالح اإلدارة ، والقيام بتعريف األعمال ، المسئول الذى قام بالتكليف ، نوع العم

بالعمل، المسئول عن تنفيذ العمل، التاريخ المتوقع لالنتهاء من العمل، ودعم إنجاز األعمال وإتاحة التعامل مع 

  .إنجاز المعامالت  المستندات والتقارير المرتبطة بالعمل ، ووضع مقترحات تطوير إجراءات

، و   م علي انشاء المعهد والقيام باإلعداد الكامل لليوبيل الذهبي للمعهد( عا 50تشكيل لجنة االحتفال بمرور )  .21

اإلشراف الكامل على أعمال فرق العمل المستعان بها بهدف انجاح االحتفال باليوبيل الذهبي للمعهد ، و تفادي أي 

من انشائه ،  مشاكل وصعوبات قد تواجه فرق العمل بالمعهد ، وابراز انجازات المعهد على مدى خمسه عقود

والتطلع الي المستقبل واالستفادة مما بذله الرواد من جهود علمية وبحثية من اجل االرتقاء بالعملية التعليمية 

 . والتدريبية والتي تنعكس ايجابا على مسيرة التنمية الشاملة في وطنا الغالي

التحقيق الداخلية التي تشكل للتحقيق في  للقيام باالطالع على محاضر التحقيق وتوصيات لجان  تشكيل لجنة التأديب .22

 .مخالفات المتدربين لقواعد السلوك والنظام الطالبي 
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فيما يخص أعمال الصيانة العامة، وحصر وتصنيف   تشكيل لجنة المرافق لتنفيذ السياسة العامة إلدارة المعهد .23

ات اإلدارية والخطط االستراتيجية ذات اعمال الصيانة في كل مبنى من مباني المعهد ، وتطوير وتطبيق االستراتيجي

، ووضع خطة مستقبلية لتحديث وتحسين أعمال الصيانة بشكل   الصلة ويضمن توافقها مع رؤية ورسالة المعهد

عام ، والعمل على ترشيد استخدام الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتحديث وتطوير المواصفات 

امة بما يتواكب مع احتياجات منشآت ومرافق المعهد لتحسين مستوياتها وشكلها الجمالي، الفنية لعقود الصيانة الع

  .وطبيق أسس السالمة وحماية البيئة في كافة أعمال التشغيل والصيانة

تشكيل فريق عمل للقيام باستالم ملفات الدورة المستندية لبرامج االعتماد االكاديمي وكذلك استالم نسخة من   .24

مع سوق العمل   التي شكلتها األقسام Advisory board  جتماعات الرسمية للمجالس االستشاريةمحاضرات اال

    لكل برنامج تدريبي معتمد ويشمل التطوير الذي تم علي  ABET لتطوير البرامج القائمة والتي تم اعتمادها من

 Course contract Syllabus نسخة من) المذكرات ـ المقررات التدريبية ـ المختبرات ـ الورش ( واستالم 

 كاديمي . واستالم نسخة من تقييم البرامج التدريبيةعتماد األلجميع المقررات التدريبية الحاصلة علي اإل(

Program assessment , evaluation , and continuous improvement) )  لكل البرامج الحاصلة

 هلكل برنامج تم اعتماد Self Study – Report دراسة الذاتيةو استالم نسخة من ال ABET علي االعتماد من

وذلك للفترة من العام التدريبي   . البرامج المعتمدة ىعل  ABET نسخة من جميع تقارير مدققين منظمة  واستالم

 . 2016/2017وحتى العام  2012/2013

ة بقسم القوى الكهربائية وقسم الشبكات بتطوير المقررات التدريبية بالتخصصات المقام  تشكيل فريق عمل للقيام .25

الكهربائية ووضع آلية تنفيذ خطة التطوير للمقررات التدريبية والبرنامج الزمني لتنفيذها وذلك لكافة التخصصات 

وتقديم مقترح بالكتب العلمية للمقررات التدريبية باللغة اإلنجليزية بناء   المقامة بقسمي القوى والشبكات الكهربائية

 .احتياجات سوق العمل على 

لصالح  وصيانة محطات تناضح عكسي  باستحداث تخصصات تشغيل محطات تناضح عكسي  تشكيل لجنة للقيام .26

وعقد االجتماعات الالزمة مع الجهات المعنية من اجل تحديد الوصف التفصيلي للبرنامجين   وزارة الكهرباء والماء

وصحيفة التخرج و وصف المقررات والخطة   والمهارات و تحليل المهامالمهام والمسؤوليات و المعارف   ووضع

 . الدراسية لكل مقرر مع مقترح الكتاب العلمي او المذكرة بكل مقرر

     ت .توحيد كتابة ورقة أسئلة االختبارا .27

     . آليه لتشكيل لجان االختبارات ومهامها  وضع .28

    . قواعد وسلوك للمتدرب في لجان االختبارات  وضع .29

 .   9001ISO- 2015إلى  ISO 9001- 2008  تحويل أدلة ضمان الجودة .30

 .توفير شركة لتقوم بتصوير المذكرات التدريبية بمركز خدمة الطالب بالمعهد  .31
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ايقاف التراسل الورقي بين إدارة المعهد واالقسام العلمية والمكاتب عمال علي تسهيل العمل والتحسين من االنتاجية  .32

توى االداء في المعهد عن طريق تفعيل التراسل اإللكتروني الذي يساهم في تسهيل وسرعة تبادل واالرتقاء بمس

المعلومات ، وعمال على تحقيق مطالب اجراءات الجودة واالعتماد االكاديمي بان يكون تطبيق اجراءات العمل وفق  

 .  النظام االلكتروني وتفعيل ميكنة االجراءات

موظفين اإلداريين ودعم جهودهم التطوعية وابتكاراتهم في مجاالت العمل كافة تشجيع روح المبادرة لدى ال .33

 .  ورعايتهم وتحفيزهم لضمان المساهمة الفاعلة في أنشطة المعهد

 . توفير احتياجات األقسام العلمية من الباصات للقيام بزيارات ميدانية أسبوعية خالل العام التدريبي .34

 . عمال التنظيف وحراس األمنتوفير األعداد الكافية من  .35

 . وما يترتب عن ذلك من معرفة مواطن الخلل وإيجاد سبل المعالجة  اإلشراف والمراقبة والمتابعة إدارياً وميدانيا .36

لحضور دورات تدريبية بالتنسيق مع مركز أبن الهيثم للتدريب   اإلداريين من خالل ترشيحهم  رفع كفاءة الموظفين .37

   . أثناء الخدمة

داخل الكويت ودورات تدريبية   لحضور دورات تدريبية  من خالل ترشيحهم  أعضاء هيئة التدريب  كفاءة رفع .38

    . خارجية

العمل على تسير األمور اإلدارية والمالية داخل المعهد والمحافظة على نظام العمل اإلداري في جميع األقسام  .39

 . والمكاتب اإلدارية بالمعهد

  : صعيد العالقات مع جهات سوق العمل داخل دولة الكويتنشاط المعهد على 

للتشاور   30/10/2017عقد اجتماع مع مسئولي سوق العمل من وزارة الكهرباء والماء يوم األثنين الموافق  .1

وابداء وجهات النظر في العملية التدريبية والعمل على تطوير قدرات خريجي المعهد واكسابهم المهارات الالزم 

لمواكبة التقدم العلمي والتطور التقني المستمر الذي ال يتحقق إال بإعطاء الدعم واالهتمام الالزمين لمكونات وركائز 

، وذلك لما يتميز به هذا النمط التعليمي  ، والتي تتمثل في التعليم بصفة عامة والتعليم التقني بصفة خاصة التقنية

نتاجية ولتجاوبه السريع مع التطور التقني وألهميته في إعداد الكفاءات من ارتباط وثيق بالمؤسسات الصناعية واإل

المهنية القادرة على االبتكار والتجديد ، وذلك لسد حاجة الوزارة محلياً من الفنيين من الكوادر الكويتية للعمل في 

 .محطات توليد القوي الكهربائية وتقطير المياه والمرافق الحيوية األخرى في الوزارة 

لوضع 31/10/2017عقد اجتماع مع مسئولي سوق العمل من شركة ناقالت النفط الكويتية يوم الثالثاء الموافق  .2

وزيارة وفد المعهد لمصانع الشركة الطالع عن   خطة عمل لتدريب المهندسين والفنيين العاملين بمصانع الشركة

تم تدريبهم اثناء الخدمة واالستفادة من امكانيات كثب علي اعمال مسئولي التعبئة وهم من خريجي الثانوية العامة ي

المعهد الفنية في عقد دورات تدريبية قصيرة للعاملين بمصانع الشركة إلكسابهم المهارات الالزمة في العمل  
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الوظيفي ، وفتح المجال لمتدربي المعهد لزيارة مصانع الشركة بالتدريب الميداني وايضا االستفادة من خبرات 

   . العاملين بالمعهد في حل المشكالت الفنية في مصانع الشركةالمهندسين 

لمناقشة  3/10/2018الهيئة العامة للصناعة يوم االربعاء الموافق   عقد اجتماع مع مسئولي سوق العمل من .3

احتياجات الهيئة العامة للصناعة من تخصص ) فني تشغيل محطات ميكانيكا وكهرباء ( وتطوير البرامج المقامة 

 .بالمعهد لصالح الهيئة العامة للصناعة 

وبحضور أعضاء المجلس من سوق العمل   7/10/2018س المعهد يوم األحد الموافق عقد االجتماع األول لمجل .4

المهندس / محمد    ،  طف محمد الشاهين ـ مدير إدارة التدريب والتطوير ـ وزارة الكهرباء والماءاالمهندسة / عو

نيم الزعبي ـ مساعد الشرهان ـ مدير إدارة الموارد البشرية ـ شركة إيكويت للبتروكيماويات ، المهندس / فهد غ

 .  المدير العام للشئون الفنية ـ شركة شمال الزور

يوم األربعاء الموافق   ووزارة الكهرباء والماء  االجتماع األول مع قيادي معهد الكويت لألبحاث العلمية  عقد .5

معهد الكويت للتشاور وابداء وجهات النظر في بدء مرحلة التعاون بين المعهد العالي للطاقة و  26/12/2018

وتعزيز الدور المؤسسي للمعهد العالي للطاقة في دولة الكويت .واالستفادة من الخبرات المتوفرة   لألبحاث العلمية

بالمعهد العالي للطاقة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية في مجال كفاءة الطاقة ـ المدن الذكية ـ العدادات الذكية ـ  

 .  ترشيد الطاقة

قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه يوم الخميس الموافق   ول مع مسئوليعقد الجتماع األ .6

والموافقة علي تشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن ووزارة الكهرباء والماء واعضاء هيئة التدريب   14/2/2019

تشكيل   علي ان يتم  مة بالمعهدبالمعهد العالي الطاقة للقيام بتطوير المقررات الدراسية بكافة البرامج التدريبية المقا

من ذوي الخبرة في مجال التخصص   لجنة استشارية دائمة لكل برنامج تدريبي من برامج المعهـــــد وتشكل

   . للبرنامج وممثلين من القسم العلمي المعني بالبرنامج ويتم وضع اهداف اللجنة من خالل رؤية ورسالة المعهد

وهذه المنظمة  14/4/2019المنظمة الخليجية للبحث والتطوير يوم األحد الموافق  عقد االجتماع األول مع مسئولي .7

في مجال   مما يخدم العملية التدريبية في المعهد والعمل المشترك  معنية بالتوعية في المجاالت التدريبية والبحثية

تدريب وتنمية الكوادر ومشاركة البحث والتطوير في القضايا البيئية ذات االهتمام المشترك والتعاون في مجال ال

الخبرات والمعرفة للمحافظة على الطاقة وتوفيرها، الطاقة المتجددة ومشاريع بحثية تجريبية لتحقيق األفضل 

لمستقبل االقتصاد المحلي والبيئة المبنية المستدام ، وكذلك توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية للبحث 

ي للطاقة فيما يختص بمجال جودة الهواء وصحة اإلنسان وذلك في عبر تطبيق معايير و المعهد العال  والتطوير

 .  االبنية الخضراء جي ساس والتدريب والتعليم

 16/4/2019عقد االجتماع الثاني مع مسئولي سوق العمل من شركة أيكويت للبتروكيماويات يوم الثالثاء الموافق  .8

التخصصات المقامة بالمعهد ومخاطبة المعهد باحتياجاتها من تلك التخصصات تقوم الشركة باالطالع علي كافة 

القائمة أو احتياجاتها من التخصصات المطلوب تطوير او احتياجاتها من التخصصات المطلوب استحداثها بالمعهد و 

 .  الة الفنيةيقوم المعهد بتوفير واعداد البرامج التدريبية التي تحتاجها الشركة لسد احتياجاتها من العم



 

88 

  : شاط المعهد على صعيد البحث العلمي والمشاركة بنشر أبحاث تخصصية داخل وخارج دولة الكويتن

       شارك مجموعة من أعضاء الهيئة التدريبية بالمعهد في مجموعة من المؤتمرات المحلية والدولية بأبحاث عدة 

    منها : 

   : بعنوان  ـ  مطلق الطواري العازمي  عبد هللا  /  بحث علمي مقدم من المهندس .1

The Performance Of Tidal Energy In State Of Kuwait  

   : حسن زارع حسن زارع بعنوان  /  المهندس  بحث علمي مقدم من .2

Prediction Of Two Stage Air Compressor Characteristic  

   : بعنوان  العزيز السيدعبد   أحمد إبراهيم  /  ـ المهندس  بحث علمي مقدم من .3

Prediction Of Two Stage Air Compressor Characteristic  

   بعنوان :   يحيى رضا عبد هللا العلي  /  بحث علمي مقدم من ـ األستاذ .4

To What Extent Should We Allow L1 in the L2 Classroom?  

 بعنوان :   مشعل خالد محمد ابو شيبه  /  األستاذ  بحث علمي مقدم من ـ .5

أثر برنامج تدريبي باستخدام عادات العقل في تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى المتفوقين عقليا ذوي صعوبات تعلم 

   .تدائية بدولة الكويتفي المرحلة االب  القراءة

حمدي ابراهيم محمد   /  عبد الرحيم محمد أسعد الباز والمهندس  /  المهندس   بحث علمي مقدم من .6

   : بعنوان  محمود

Analytical Study of The status of renewable energy source and its efficiency future 

prospects  

 Protection Of Distribution : بعنوان  عبد الحميد صقر القطان بحث علمي مقدم من المهندس / حمود .7

Network  

   : بعنوان  بحث علمي مقدم من المهندس / سعد سليمان عبد هللا األحمد .8

A Hands – on Laboratory Industrial Process Control systems and Advanced 

Automation Used by DCS  
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والمهندس / حسن زارع حسن   المهندس / حمدي إبراهيم محمد محمود  مقدم من  بحث علمي مشترك .9

  Registration of The Characteristic Curves of caned Pump : بعنوان  زارع

 

   : بعنوان  بحث علمي مقدم من المهندس / فيصل ضاحي عبد هللا المطيري .10

Solubility Of gases in ionic liquids using PHYC equation of state  

 :  بعنوان  بحث علمي مقدم من المهندس / فيصل ضاحي عبد هللا المطيري .11

EFFECTS OF CHEMICAL AND PHYSICAL CHANGES CAUSED BY 

TEMPERATURE AND GRAIN SIZE ON MECHANICAL BEHAVIOR OF 

COMPOSITE MATERIAIS         ( CASE – STUDY ; BAMBOO WOOD ) 

   : المهندس / وليد عبد الهادي حسين اظبيه بعنوان  بحث علمي مقدم من .12

Development Of A Turbine System To Extraction Deep Underground water  

   : بعنوان  بحث علمي مقدم من األستاذ / أحمد علي عمران العمران .13

Analytical Study Of Mathematics Courses at the Higher Institute of Energy  

   : بعنوان   / لؤي محمد ابراهيم بن ناجي  المهندس  بحث علمي مقدم من .14

Formation Of Protective Aluminum – Oxide Layer on the Surface of Fe-Cr-Al Sintered 

– Metal – Fibers via Multi – Stage Thermal Oxidation  

   : بعنوان  األستاذ / نزار ابراهيم طاهر الشمالي  بحث علمي مقدم من .15

Reduced Differential Transform Method (RTDM) for the wave Equation'' 

 بحث علمي مقدم من السادة :  .16

   : بعنوان  المهندس / عبد العزيز بكر محمد كامل ـ   المهندس / عدنان بدر سالم الحريص  

- Economic Return of Capacitor Banks in Residential  Facilities  

 بحث علمي مقدم من السادة :  .17

   : بعنوان  المهندس / أحمد محمد العثمان ـ   المهندس / بكر السيد محمود شمس الدين
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Effect of Reactive  Power Compensation and Power Factor Correction on Power system 

Performance    

 بحث علمي مقدم من السادة :  .18

   : بعنوان  المهندس / عدنان بدر سالم الحريص  ـ  مهندس / عبد هللا محمد فهد السلطانال

Asset  Management of an Electricity Distribution System up to 132 KV  

 

  حاضنة الشويخ الحرفية

مختبر التصنيع ليكون رافدا للورش الحرفية وتعاون منتسبيه مع مبادري   (FAB LAB)استحداث مختبر  .1

 .الحاضنة 

إطالق بادرة فتح وحدات مصغرة لمحبي العمل الحرفي أثناء عملهم لجميع منتسبي الهيئة لزيادة االحتكاك  .2

 .واالستفادة من خبراتهم للمبادرين 

مختبر لريادة األعمال للمبادرين يخدم جميع منتسبي الهيئة أصحاب األفكار NewVenture) افتتاح مختبر)  .3

 .والمهارات الحرفية وأصحاب المشاريع الصغيرة قيد الدراسة 

إقامة دورة إعداد المبادرين والمتابعة المستمرة لهم والزيارات الصباحية والمسائية كذلك لالطالع على سير العمل  .4

فنية واإلدارية متى تطلب األمر مع فتح مركز تدريبي للحاضنة يخدم المبادرين وطلبة وتقديم المساعدة البالورش 

 .الميداني وضيوف الحاضنة المهتمين 

االنتهاء من إعادة تشغيل مبنى حاضنة المرأة المنتجة لألعمال وإعادة ترتيبها بالشكل الصحيح وتقديم طلب ترميم  .5

 .من إهماله  اإلدارة بدالإلعادة استخدامه بالشكل الذي يخدم  Bمبنى 

العمل على المتابعة مع بلدية الكويت الستكمال إجراءات التراخيص للورش الملحقة والتنسيق مع إدارة التخطيط و  .6

المتابعة بالهيئة الستكمال أعمال التراخيص والعمل على التنسيق مع المكتب الهندسي وكذلك المتابعة مع الشئون 

 . بفرض الرسوم على المبادرين مقابل االستنفاع وذلك بالتنسيق مع وزارة الماليةالقانونية بما يتعلق 

تقديم فكرة التعاون مع حاضنات عالمية وجهات أخرى الستغالل الورش بطرق حرفية تكنولوجية تخدم جميع  .7

 .منتسبي الهيئة والمبادرين 

في معاهد وكليات الهيئة واللقاءات إقامة ومشاركة الحاضنة بمعارض سوق العمل والمناسبات االجتماعية  .8

 .التنويرية 
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التدريب الميداني لطلبة معاهد الهيئة وتنظيم الزيارات الميدانية مع توفير بعض المجسمات بتبرع من المعهد  .9

 .الصناعي مشكورين 

 .مشروع صغير  15للحاضنة بأعمال حرفية جديدة وأصبح اإلجمالي  مبادرين جدد 4التحاق  .10

 .ألمنية وجاري العمل  لتركيب كاميرات المراقبة لجميع المباني وضع البوابات ا .11

زيارة عدد من حاضنات األعمال وأصحاب االهتمام بالمشاريع الصغرى للحاضنة ومركز صباح األحمد لتنمية   .12

 .  المواهب

إعادة ترميم وتأهيل المبنى اإلداري القائم وكذلك عمل الصيانة لالزمة لورش المبادرين وتجميل المكان المحيط  .13

 .لتصبح بيئة صالحة للعمل 

  . وضع اإلعالنات الضوئية لجميع المباني وإضافة اإلنارة الجديدة الالزمة كذلك مابين الورش ومبنى حاضنة المرأة .14

 .تقديم العديد من االستشارات الفنية لجهة خيرية وفتح بعض البرامج مع خدمة المجتمع والتعليم المستمر للجهة  .15

إصدار الكتيب الخاص بالحاضنة بإصدار جديد و إعادة تشغيل الموقع اإللكتروني بعد التعديالت وموقع الحاضنة  .16

 . بالموقع الخاص بالهيئة وحسابات التواصل االجتماعي

الصغيرة وريادة األعمال لجميع فئات يم فكرة تعاون مع مركز بن الهيثم بمقترح دورة إعداد مبادري المشاريع تقد .17

 .أسابيع (  4المجتمع لمدة زمنية ) 

 . متابعة موضوع الرخص التجارية بمقابلة الوكيل المساعد بالتجارة ومدير التراخيص التجارية .18

 .وضوع استمرارية دعم العمالة مع هيئة القوى العاملة للمبادرين التنسيق من قبل مهندسات الحاضنة على م .19
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 أهم اإلجنازات يف جمال النشاطات املساعدة للعملية التعليمية والتدريبية
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 اإلنجازات في مجال تطوير وتنمية القوى العاملة بالهيئة :  /1

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

تقدمه من برامج تدريبية في مختلف المجاالت لموظفي الدولة ، فإن الهيئة تسعى إلى تطوير وتنمية القوى 

 العاملة بها من خالل :

 التدريب أثناء الخدمة لموظفي الهيئة  -

 التنمية المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب   -

 بالهيئة  اإلضافة لقوة العمل  -

 :وفيما يلي وصفاً لما تم إنجازه في المجاالت سالفة الذكر 

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

ماان رياار أعضاااء هيئااة التاادريس والتاادريب " "موظفااا ماان العاااملين بالهيئااة " 2597ك "شااار

 على النحو التالي :  2018/2019عام في دورات تدريبية داخلية وخارجية 

ااااً شااااركوا فاااي دورات التااادريب(( م2531)) -      أثنااااء الخدماااة التاااي يامااال بتن يمهاااا الهيئاااة  وظفا

 )) التدريب الداخلي (( .

 خارجية )) التدريب الخارجي (( .وظفاً شاركوا في دورات تدريبية م(( 66)) -

 وفيما يلي بيان مجال هذه الدورات وأعداد المشاركين فيها :

 التدريب الداخلي لموظفي الهيئة :   / أ

لتااادريب أثنااااء ابااان الهيااا م ل(( موظفاااا بالهيئاااة فاااي دورات تدريبياااة ن مهاااا مركااا  2531شاااارك ))

الاادورات  توزيااا المشاااركين فااي هااذه (  1 – 3 الخدمااة فااي المجاااالت المختلفااة ، ويوضااق الجاادول رياام )

 . 2018/2019عام  على المجاالت التدريبية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 ( 1 – 3 جدول )

برامج  ىعل ( رير أعضاء هيئة التدريس والتدريبمن  )عداد المشاركين من موظفي الهيئة التوزيا النسبي أل

 2018/2019التدريب أثناء الخدمة )) التدريب الداخلي (( خالل عام 

 

 أنواع البرامج م
 المتدربون مدة التدريب عدد الدورات المنفذة

 % العدد % باليوم % المجموع زيادة بالخطة

 51 1300 41 287 48 68 47 21 برامج في المجال اإلداري والمالي 1

 9 250 11 78 10 14 12 2 المجال الفني التخصصيبرامج في  2

 22 602 31 215 24 34 23 11 برامج في مجال التدريب 3

 4 72 3 24 4 5 4 1 برامج في مجال الحاسب االلي 4

 2 45 2 15 2 3 1 2 برامج في مجال العاليات العامة واالعالم 5

6 

برامج في مجال الوظائف الوسطى 

 واالشرافية

8 6 14 10 69 10 212 8 

 1 18 0.5 5 1 1 - 1 برامج في مجال القانون  7

 3 32 1.5 10 1 2 1 1 برامج في مجال اللغة اإلنجلي ية 8

 100 2531 100 703 100 141 94 47 إجمالي

 

 : ب / التدريب الخارجي لموظفي الهيئة 

       خااارا اليوياال ويااد شاااركوهااي تلااد الاادورات التااي تن مهااا جهااات أخاارى رياار الهيئااة سااواء داخاال أو 

يبااين كمااا ،  ( 2 – 3رياام   ) علااى النحااو المبااين بالجاادول ن مااوظفي الهيئااة فااي هااذه الاادورات ، اماا  ( 66 )

توزيااا المشاااركين فااي الاادورات التدريبيااة الخارجيااة ماان العاااملين فااي الهيئااة ماان  ( 3 – 3الجاادول رياام ) 

 . 2018/2019رير أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية على مراك  العمل خالل عام 
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 ( 2 - 3جدول ) 

            توزيا المشاركين من موظفي الهيئة في برامج التدريب الخارجي وفقاً السم الدورة وميان انعقادها 

  2018/2019للعام  

 ميان االنعقاد  الجهة المن مة  اسم الدورة  م

 التيلفة المالية  عدد المشاركين 

 للفرد 

 )د.ك(

التيلفة  

 االجمالية 

 إناث  ذكور )د.ك(

1 ATD 
الخدمات االكاديمية  

 المساندة شئون الطلبة 

الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 3257 3257 

2 

Strategic planning, 

development and 

implementation 

 

 شئون الطلية 

 

 المملية المتحدة 
- 1 2356 2356 

3 

Recruit the best candidates 

and improve business 

performance 

 خدمة المجتما 
 

 أسبانيا 
- 3 2367 2367 

4 
المتابعة  و توفير الويل و الحد من  

 التوتر و خفض االجهاد 
 2160 2160 1 - القاهرة  القبول و التسجيل 

5 
New techniques in quality 

management and quality 

control 

 2304 2304 1 - تركيا القبول و التسجيل 

6 
Creative performance 

strategies in customer services 
 2116 2116 1 - اسطنبول  شؤن الطلبة 

7 
Identify and achieve objective 

through managerial 
 2488 2488 1 - المملية المتحدة  شؤن الطلبة 

8 
Modern trend in accounting 

procedures and finance 

polices 

الطلبة شؤن   2251 2251 1 - المملية المتحدة  

9 
المهارات القيادية واالدارية الحدي ة  

 لتأهيل المدراء
 2160 2160 - 1 دبي  السجالت والمعلومات 

10 Auto desk 3DMAX  500 500 1 - اليويل  عمادة شؤن الطلبة 

11 
الدورة التنشيطية الخاصة باختبار القيد  

 في سجل مرايبي الحسابات 
 700 700 1 - اليويل  كلية الدراسات التجارية 

 90 90 1 - اليويل  مرك  تقنية المعلومات  مستجدات ن ام الخدمة المدنية  12

 900 450 2 - اليويل  مرك  تقنية المعلومات  الحساب الختامي و المي انيات  13

 1500 250 6 - اليويل  مرك  تقنية المعلومات  حضور مؤتمر اليويل لألمن  14

15 
التطبيقات الحدي ة في السيرتارية  

 التنفيذية 

 المدير العام 

 القانونية 
 2151 2151 1 - القاهرة 

16 
Handling of hazardous 

chemical 
 2425 2425 1 - المملية المتحدة  االنشاءات الهندسية 

17 
يوة القيادة واالدارة لتحقيق التمي   

 الوظيفي 
 2515 2515 1 - اسطنبول  ميتب المدير العام 

18 
developing executive 

leadership skill 
 3634 3634 - 1 المملية المتحدة  نائب المدير العام 

19 development leadership  2520 2520 1 - المملية المتحدة  العاليات العامة 

20 
impact of technology on 

management services 
المتحدة المملية  ميتب المدير العام   - 1 2510 2510 

 2110 2110 - 1 دبي  العاليات العامة  ادارة مياتب الشخصيات و القيادات العليا  21

22 
المهارات االشرافية المتقدمة و اليفاءة و  

 التمي  في تسيير العمل 
 2437 2437 1 - دبي  ميتب المدير العام 

 2162 2162 1 - دبي  العاليات العامة  العاليات العامة المتقدمة  23

24 
Control of administrative 

processes 
 2413 2413 1 - المملية المتحدة  ميتب الجودة 

25 
االصول الفنية في صيارة المذكرات  

 القانونية 
 2339 2339 - 1 دبي  القانونية 

 650 400 1 1 اليويل  اإلنشاءات الهندسية  مؤتمر اليويل ال اني إلدارة المشاريا 26

27 
كتابة المذكرات و التقارير و الرسائل  

 الفعالة 
 90 90 1 - اليويل  أمين سر مجلس االدارة 

28 
يواعد و أحيام تعيين الموظف العموم و  

 انتهاء خدمته 
 60 60 - 1 اليويل  الشؤون القانونية 

29 
تقنيات االتصاالت التن يمية لمجموعات  

 العمل 

 اإلدارية و المالية 

 نادي العاملين 
 2253 2253 - 1 بيروت 

30 
Strategic Management and 

leadership 
 2851 2851 - 1 المملية المتحدة  الشئون االدارية 

31 
أمن الشبية و التعامل ما المشيالت  

 وحلها 
 2169 2169 - 1 القاهرة  الشئون االدارية 

32 Effective change management  3452 1726 2 - المملية المتحدة  الشئون المالية 

33 
International financial 

Reporting standards 
 2390 2390 - 1 المملية المتحدة  الشئون المالية 
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34 
Impact of technology on 

management services 
 2510 2510 1 - المملية المتحدة  الشؤن االدارية 

35 
اجراءات االمن و السالمة و ادارة  

 االزمات 
الخدمات العامة ادارة   2720 2720 - 1 مالي يا  

36 
مهارات و طرق و أساليب التخطيط  

 العمراني 
 500 250 2 - اليويل  ادارة الخدمات العامة 

37 ATD 
 التخطيط و التنمية 

 مرك  تطوير المناهج

الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 3257 3257 

فيديد مؤتمر اليويل الرابا لعقود  38  365 365 - 1 اليويل  إدارة التطوير االداري  

39 
مهارات تحليل البيانات و اعداد التقارير  

 االيتصادية اليلية 

نائب المدير العام للتخطيط  

 و التنمية 
 365 365 1 - اليويل 

 المهارات المستدامة ما مجلس التعاون  40
 يطاع التدريب 

 ميتب النائب 

كوريا   -سيئول 

 الجنوبية 
1 - 1880 1880 

41 

E-Government and 

Administrative coordination 

skills 

 يطاع التدريب 

 ميتب النائب 
 2350 2350 1 - المملية المتحدة 

 مسابقة مهارات اسيا  42
 يطاع التدريب 

 ميتب النائب 
 1740 1740 - 1 ابوظبي 

43 

integrated skill in 

administration coordination 

and follow up 

 يطاع التدريب 

 ميتب النائب 
 2362 2362 1 - المملية المتحدة 

44 
Leadership and strategic 

planning 

 يطاع التدريب 

 ميتب النائب 
 2671 2671 - 1 المملية المتحدة 

45 
events and conferences 

management 
 2348 2348 1 - المملية المتحدة  مرك  ابن الهي م

46 
المؤتمر الخليجي الرابا لتنمية الموارد  

 البشرية 
 2100 350 4 2 اليويل  مرك  ابن الهي م

47 
Advance Management to 

measure and develop human 

resources and raise 

 2413 2413 1 - المملية المتحدة  يبول و تسجيل

48 
preparation and development 

of training programs 
 2676 2676 - 1 المملية المتحدة  تنسيق الدورات الخاصة 

 96922 90746 46 20 اإلجمالي 

 

 

 

 

( 3 – 3 جدول )   

توزيا المشاركين في الدورات التدريبية الخارجية من العاملين في الهيئة من رير أعضاء الهيئة التدريسية 

2018/2019والتدريبية على مراك  العمل خالل عام   

 

 ميان العمل
 أعداد المشاركين

 مجموع إناث ذكور

 66 46 20 الديوان العام

 - اليليات

 66 46 20 والديوانإجمالي اليليات 

 - المعاهد

 66 46 20 اإلجمالي العام
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 التنمية المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب :  1/2

 

 تسعى الهيئة إلى رفا مستوى اليفاءة المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب من خالل : 

 الدورات التدريبية الخارجية .1

 البع ات الدراسية والمهمات العلمية  .2

 تقويم أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية .3

 30/6/2019يوة العمل بالهيئة في  .4

 

 الدورات التدريبية الخارجية :  .1

 

ماان  ( 64) لاادورات التااي تن مهااا جهااات رياار الهيئااة سااواء داخاال أو خااارا اليوياال ويااد شااارك وهااي تلااد ا

بيااان هااذه  ( 4 – 3 أعضاااء هيئتااي التاادريس والتاادريب بالهيئااة فااي هااذه الاادورات ، ويوضااق الجاادول رياام )

 : 2019/  2018الدورات وأماكن انعقادها خالل عام 

 

 

 ( 4 – 3جدول ) 

التي تن مها جهات رير الهيئة سواء داخل ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب الدورات التدريبية الخارجية 

  2018/2019لعام   أو خارا اليويل

 ميان االنعقاد  الجهة المن مة  اسم الدورة  م

 التيلفة المالية  عدد المشاركين 

 للفرد 

 )د.ك(

التيلفة  

 االجمالية 

 إناث  ذكور )د.ك(

1 
المهارات االدارية و الفنية لمدراء  

 المياتب و السيرتارية التنفيذية 

 التطبيقي و البحوث 

 كلية الدراسات التجارية 
 2014 2014 1 - اسطنبول 

2 ATD  التربية االساسية 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 3257 3257 

3 ATD  التينولوجيا 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 2788 2788 

4 ATD  كلية الدراسات التجارية 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 2788 2788 

5 modern training tech  2346 2346 - 1 المملية المتحدة  التربية االساسية 

6 
Measurement & control of 

hazardous substance 
 2528 2528 1 - اسطنبول -تركيا االساسية التربية  

7 Mechanical skills  2242 2242 - 1 المملية المتحدة  التربية االساسية 

8 
المؤتمر الدولي ال اني لالتجاهات الحدي ة  

 في التدريب و التعليم 
 3469 3469 - 1 القاهرة  كلية العلوم الصحية 

9 

االستراتيجيات الحدي ة في تحديد  

االحتياجات التدريبية و اعداد خطط  

 التدريب 

 2110 2110 - 1 جدة التربية االساسية 

10 
المراك  الوطنية لالعتراف بشهادات  

 التعليم العالي في البلدان العربية 
 1740 870 - 2 القاهرة  كلية الدراسات التجارية 

11 
العاليات المتياملة  بين التدريب و  

 المسار الوظيفي 
 2322 2322 1 - تركيا الدراسات التجارية كلية 

12 
senior international project 

manger 
 2743 2743 - 1 دبي  الدراسات التينولوجية 

13 
developing executive 

leadership skill 

كلية الدراسات  

 التينولوجية 
 3634 3634 - 1 المملية المتحدة 
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14 Technology  ATD   2976 2976 - 1 فلوريدا  العام نائب المدير 

15 
STRATEGIC LEADERSHIP 

AND DEVELOPMENT OF 

FUTURE VISION 

 2877 2877 - 1 اسطنبول  البع ات 

16 ATD 
 التدريب 

 معهد االتصاالت 

الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 2788 2788 

17 Fiber to the Antenna  2445 2445 1 - دبي  معهد االتصاالت 

18 
Solar pv design and 

installation 
 2748 2748 - 1 كندا  -تورنتو  معهد االتصاالت 

19 
Advance topics for IT 

Mangers 
 2370 2370 - 1 اسبانيا   -برشلونة  معهد االتصاالت 

 250 250 1 - اليويل  معهد االتصاالت  مؤتمر اليويل ال اني إلدارة المشاريا 20

21 
معرض اليويل السابا للمباني  مؤتمر و  

 الخضراء 
 250 250 - 1 اليويل  معهد االتصاالت 

 350 350 1 - اليويل  معهد االتصاالت  مؤتمر اليويل الخامس للجودة  22

 90 90 1 - اليويل  معهد االتصاالت  تشييل فرق العمل و اإلشراف عليها  23

24 MCSA  500 500 - 1 اليويل  معهد االتصاالت 

 250 250 1 - اليويل  معهد االتصاالت  مؤتمر اليويل للتحول الريمي  25

26 AUTO CAD 3D  80 80 - 1 اليويل  معهد االتصاالت 

 200 200 - 1 اليويل  معهد االتصاالت  TOT تدريب المتدربين 27

 1000 200 2 3 اليويل  معهد االتصاالت  ادارة المشروعات الصغيرة  28

29 
تشغيل و صيانة  تطوير و تنفيذ خطة 

 شاملة 
 240 80 1 2 اليويل  معهد االتصاالت 

30 ATD  معهد الطاية 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 3257 3257 

31 ATD  معهد الطاية 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 2788 2788 

32 
mastering management and 

leadership skill 
 2312 2312 - 1 المملية المتحدة  الطاية معهد 

 1200 300 - 4 اليويل  معهد الطاية  تصميم مشاريا الطاية اليهروضوئية  33

34 
Visionary  leadership and 

strategic thinking 
 3668 3668 - 1 المملية المتحدة  الشويخ 

 2302 1151 - 2 ابوظبي  الشويخ  2018مسابقة مهارات اسيا   35

36 
recent trends in quality 

management 
 2229 2229 - 1 تركيا الشويخ 

 2422 2422 1 - اسطنبول  صباح السالم  المهارات المالية و االدارية  37

 2213 2213 - 1 القاهرة  صباح السالم  التأهيل المتطور ألخصائي اللياية البدنية  38

39 Making aside Table course  1556 1556 - 1 المملية المتحدة  المهني 

40 ATD  2437 2437 - 1 فلوريدا  المهني 

 250 250 - 1 اليويل  المهني  مؤتمر اليويل ال اني إلدارة المشاريا 41

42 ATD  االنشائي 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمرييية 
1 - 3257 3257 

43 
Competition preparation 

week 2019 
 5368 2684 - 2 روسيا   -كازان  االنشائي 

 90 90 1 - اليويل  االنشائي  مستجدات ن ام الخدمة المدنية  44

45 
برنامج الئحة البع ات و االجازات  

 الدراسية و الدورات التدريبية الخارجية 
 90 90 1 - اليويل  االنشائي 

 1151 1151 - 1 ابوظبي  التمريض  مسابقة مهارات اسيا  46

 1722 1722 1 - المدينة المنورة  التمريض  في المجال الصحي اعداد مدرب  47

48 
اعداد و استخدام الوسائل االيضاحية  

 المتطورة في التدريب 
 2064 2064 - 1 القاهرة  يطاع التدريب 

49 

لقيادة االستراتيجية و وضا الرؤيا  

المستقبلية و اعداد اتجاهات العمل و  

 تحقيقها 

 2320 2320 - 1 دبي  يطاع التدريب 

50 
المن ومة القيادية المتياملة  للتفيير  

االستراتيجي الحيوي و االداء االبداعي  

 لتحديد و تحقيق االهداف 

 1125 375 3 - اليويل  يطاع التدريب 

 97216 89901 18 46 اإلجمالي 
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 ب/ البع ات الدراسية والمهمات العلمية :

والنااوعي ألعضاااء هيئااة التاادريس والتاادريب بيليااات والمعاهااد حرصاااً ماان الهيئااة علااي التطااوير العلمااي 

افاااإن الهيئاااة تاااولي أهمياااة كبيااارة لبااارامج البع اااات واالجاااازات الدراساااية والمهماااات العلمياااة ويوض ق ااااااا

بيااان بااالمبعوثين الجاادد والمسااتمرين ماان بع ااات سااابقة مااوزعين علااى اليليااات  (  5 – 3 الجاادول رياام )

 .والمعاهد 

 

 ( 5 – 3جدول ) 

 2019/2018أعداد المبعوثين من اليليات خالل عام 

 

 

 ( 5 – 3 تابا جدول )

 2019/2018أعداد المبعوثين من المعاهد 

 

 كلية التربية األساسية مجال البع ة
كلية الدراسات  

 التينولوجية

كلية الدراسات  

 التجارية
 كلية العلوم الصحية  كلية التمريض

 ماجستير

 ----- ----- 6 2 ----- المرشحين

 2 ----- 8 7 ----- المستمرين

 دكتوراه

 ----- ----- 11 3 ----- المرشحين

 9 6 33 27 4 المستمرين

ماجستير و 

 دكتوراه

 ----- ----- ----- ----- 10 المرشحين

 ----- 1 ----- ----- 41 المستمرين

 11 7 58 39 55 اإلجمالي

 مجال البع ة

المعهد العالي  

لالتصاالت  

 والمالحة

المعهد العالي  

 للطاية 

معهد التدريب 

الصناعي  

 )الشويخ(

معهد التدريب 

 الصناعي

)صباح 

 السالم( 

معهد  

 التمريض

معهد التدريب 

 المهني

معهد التدريب 

 اإلنشائي

المعهد العالي  

للخدمات  

 اإلدارية

 ماجستير

 2 4 1 ----- 2 2 ----- 3 المرشحين 

 1 ----- 2 1 1 3 3 1 المستمرين 

 3 4 3 1 3 5 3 4 اإلجمالي
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 ( 5 – 3 تابا جدول )

  2019/2018اإلجازات الدراسية وبع ات اليادر العام 

 اليليات :

 

 العام :المعاهد و الديوان 

 

 مجال البع ة

المعهد  

العالي  

لالتصاالت  

 والمالحة 

المعهد  

العالي  

 للطاية 

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 

 ----- ----- ----- ----- ----- 1 ----- ----- ----- المرشحين 

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

لبيالوريوس ا  

 17 ----- 1 ----- ----- ----- ----- ----- 2 المرشحين 

 28 3 3 1 ----- 3 ----- 1 12 المستمرين 

بع ات  

اليادر  

 العام 

 الماجستير 

 13 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 المرشحين 

 4 ----- ----- ----- ----- 1 ----- ----- ----- المستمرين 

 الدكتوراه 

 2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين 

 5 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المستمرين 

 69 3 4 1 ----- 5 ----- 1 6 اإلجمالي

 مجال البع ة
كلية التربية 

 األساسية

الدراسات كلية 

 التينولوجية

كلية 

الدراسات 

 التجارية

كلية 

 التمريض

كلية العلوم 

 الصحية

اإلجازات 

 الدراسية

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

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

 البيالوريوس
 ----- ----- ----- ----- ----- المرشحين

 3 1 4 5 3 المستمرين

بع ات اليادر 

 العام

 الماجستير

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

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

 الدكتوراه
 ----- ----- 1 ----- ----- المرشحين

 3 ----- 1 ----- 2 المستمرين

 7 1 6 5 5 اإلجمالي
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 ( 5 – 3  تابا جدول )

 2019/2018 التفرغ العلمي

 

 

 

 ( 5 – 3 تابا جدول )

 2019/2018 البع ات الطالبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجال  

 البع ة 

كلية التربية  

 األساسية
كلية الدراسات  

 التينولوجية

كلية  

الدراسات  

 التجارية

كلية  

 التمريض 

كلية العلوم  

 الصحية

المعهد  

العالي  

لالتصاالت 

 والمالحة

المعهد  

العالي  

 للطاية

معهد 

التدريب  

الصناعي 

 )الشويخ(

معهد 

التدريب  

 الصناعي 

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض 

معهد 

التدريب  

 المهني 

معهد 

التدريب  

 اإلنشائي

المعهد  

العالي  

للخدمات  

 اإلدارية

المرشحي 

 ن
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 ----- 9 6 1 6 6 4 11 7 1 17 10 26 المبعوثين 

 ----- 10 6 1 6 7 5 11 7 1 28 10 30 اإلجمالي 

 مجال البع ة 
كلية  

التربية  

 األساسية

كلية الدراسات 

 التينولوجية

كلية  

الدراسات  

 التجارية

كلية  

 التمريض 

كلية  

العلوم  

 الصحية

المعهد  

العالي  

لالتصاالت  

 والمالحة 

المعهد  

العالي   

 للطاية

معهد 

التدريب  

الصناعي 

 )الشويخ(

معهد 

التدريب  

 الصناعي 

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض 

معهد 

التدريب  

 المهني 

معهد 

التدريب  

 اإلنشائي

المعهد  

العالي  

للخدمات  

 اإلدارية

 بيالوريوس 

 ---- 1 ---- ---- ---- ---- 5 4 4 ---- 2 18 ---- المرشحين

 ---- 9 ---- ---- ---- ---- 33 53 38 ---- 21 243 ---- المستمرين

 ماجستير

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- المرشحين

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- 4 ---- المستمرين

 ---- 10 ---- ---- ---- ---- 38 57 43 ---- 24 256 ---- اإلجمالي 
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 ( 5 – 3 تابا جدول )

 2018/2019المهام العلمية 

 

 ( 6 – 3 جدول )

 على حضور المؤتمرات العلمية للعاملين بالهيئة : 2018/2019عام المبالغ التي تم صرفها 

 المبلغ البيان

 132,000 أعضاء هيئة التدريس

 6,450 أعضاء هيئة التدريب

 138,450 المجموع

 

 تقويم األداء ألعضاء الهيئة التدريسية : /ا

ن ااراً ألهميااة الحصااول علااى معلومااات منت مااة تساااعد عضااو هيئااة التاادريس علااى تطااوير أدائااه وعلااى 

تنميتااه مهنياااً ، فقااد تاام إسااتطالع رأي الطالااب فااي جميااا كليااات الهيئااة ماان أجاال الويااوف علااى مسااتوى 

لماااي األداء التدريساااي ألعضااااء الهيئاااة التدريساااية ومعرفاااة رأيهااام فاااي المقاااررات الدراساااية ومحتواهاااا الع

    ، يامااال الهيئاااة بتقيااايم األداء التدريساااي لعااادد 2018/2019األول مااان عاااام  الدراساااي وفاااى خاااالل الفصااال

ال ااااني تااام تقيااايم  الدراساااي وفاااي خاااالل الفصااال،  عضاااو هيئاااة تااادريس بإساااتخدام الن اااام ا لاااي( 1403) 

 .  ( 7 – 3 ريم )وذلد وفقاَ للجدول ، تدريس العضواَ بهيئة ( 1402)لعدد  ياألداء التدريس

عاادد المشاااركين ماان أعضاااء هيئااة التاادريس فااي اسااتطالع الاارأي الطالبااي  ( 1 – 3 كمااا يبااين الشاايل رياام )

 : (  2018/2019في الفصلين األول و ال اني من العام الدراسي ) 

 

 

 

 

 

 

مجال  

 البع ة 

كلية  

التربية  

 األساسية 

كلية الدراسات  

 التينولوجية

كلية  

الدراسات  

 التجارية 

كلية  

 التمريض 

كلية  

العلوم  

 الصحية 

المعهد  

العالي  

لالتصاالت 

 والمالحة

المعهد  

العالي  

 للطاية 

معهد  

التدريب  

الصناعي  

 )الشويخ( 

معهد  

التدريب  

 الصناعي 

)صباح  

 السالم( 

معهد 

 التمريض 

معهد  

التدريب  

 المهني 

معهد  

التدريب  

 اإلنشائي 

المعهد  

العالي  

للخدمات  

 اإلدارية 

مهمة  

 علمية 
44 29 24 2 6 ----- 7 2 1 3 ----- ----- ----- 
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 ( 7 – 3 جدول )

 عدد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس في إستطالع الرأي الطالبي

 2018/2019خالل عام 

 الفصل الدراسي ال اني الفصل الدراسي األول اليلية

 601 602 كلية التربية األساسية

 321 313 كلية الدراسات التجارية

 342 347 كلية الدراسات التينولوجية

 92 91 كلية العلوم الصحية

 46 50 كلية التمريض

 1402 1403 المجموع

 

 

 

 ( 1 – 3شيل ) 

 من أعضاء هيئة التدريس في استطالع الرأي الطالبي عدد المشاركين
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 ( 8 – 3جدول ) 

البيانات االجمالية باألنشطة المتعلقة برفا مستوى األداء ألعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية خالل عام 

2018/2019 

 البيان
 التيلفة المالية بالدينار عدد المشاركين

 التيلفة االجمالية للفردالتيلفة  مجموع إناث ذكور

 *41,237 43 1,107 493 614 الدورات التدريبية

 - - - - - المؤتمرات

 - - - - - الدورات

 - - - - - ال يارات العلمية

 - - - - - الحلقات الدراسية

 41,237 43 1,107 493 614 االجمالي

 

متدرب فقط أما البقية فلم تحسب التيلفة لهم و ذلد ألن الدورات تم تقديمها  959دينار تيلفة تدريب  41,237  *

 ي .من يبل متطوعين بال مقابل ماد

 

 ( 9 – 3جدول ) 

 2019/  2018الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب خالل العام 

 الجهة المن مة  ميان االنعقاد  الدورة  م

 التيلفة المالية  المشاركين عدد 

 التيلفة للفرد  إناث  ذكور
التيلفة  

 اإلجمالية 

1 
Chromatography Principles 

and application 
 602 43 10 4 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

2 
Environmental sampling and 

chemical analysis 
 43 43 1 0 القياس والتقويم والتنمية المهنية مرك   مرك  ابن الهي م

 16 1 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م إدارة التدريب   3
تيلفة الفرد  

 تطوع 
- 

 516 43 7 5 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م أدوات ريمية لمحاضرة ذكية  4

5 
  –اعداد التقارير الذكية باستخدام برنامج 

R maker Dawel 
 387 43 2 7 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

 731 43 13 4 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م اعداد و تصميم البرامج التدريبية   6

7 
في الشرح و  أفيار و تطبيقات ذكية 

 التواصل األكاديمي )لليليات فقط( 
 731 43 6 11 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

 774 43 7 11 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م اليد أيها المدرب   8

9 
 اعداد مدرب 

 
 5 18 القياس والتقويم والتنمية المهنية مرك   مرك  ابن الهي م

مي انية مرك   

 ابن الهي م
- 

10 
 اعداد مدرب 

 
 19 1 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

مي انية مرك   

 ابن الهي م
- 

 774 43 8 10 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م االتصال بالتدريب   11

12 
 األنماط 

 الشخصية في التدريب   
 946 43 18 4 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

 731 43 8 9 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م التحفي  التدريب   13

 602 43 4 10 والتنمية المهنية مرك  القياس والتقويم  مرك  ابن الهي م  SPSSالتحليل االحصائي  14
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 الجهة المن مة  ميان االنعقاد  الدورة  م

 التيلفة المالية  المشاركين عدد 

 التيلفة للفرد  إناث  ذكور
التيلفة  

 اإلجمالية 

 946 43 10 12 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م 2035التدريب االستراتيجي بوابة اليويل  15

 1118 43 21 5 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م التدريب التعاوني  16

 387 43 5 4 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م التدريب الفعال   17

 1376 43 12 20 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م التدريب القائم على القيم  18

 645 43 4 11 والتقويم والتنمية المهنية مرك  القياس  مرك  ابن الهي م التمي  في اعداد الحقيبه العلمية  19

 817 43 11 8 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م 1التنمية المهنية في التدريب المهني  20

 946 43 15 7 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م الطاية اإلنتاجية للمدرب   21

22 
 

 الياري مي المدرب 
 1290 43 12 18 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

 817 43 12 7 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م المهارات المهنية للتدريب   23

 645 43 5 10 والتقويم والتنمية المهنية مرك  القياس  مرك  ابن الهي م تصميم االستبيانات و التحليل االحصائي  24

 946 43 10 12 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م تطبيقات اليترونية في التدريب  25

 817 43 9 10 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م تطبيقات المدرب االليترونية  26

 860 43 9 11 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م تينولوجية التدريب  27

 903 43 8 13 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م جودة التدريب  28

 817 43 9 10 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م فن التدريب  29

 903 43 7 14 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م ييادة القاعة التدريبية  30

 903 43 9 12 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م يياس عائد التريب  31

 860 43 7 13 المهنية مرك  القياس والتقويم والتنمية  مرك  ابن الهي م  WIDSكتابة المناهج  32

 1419 43 14 19 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م كيف تدرب للتغير  33

 1075 43 10 15 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م كيف تنمي نفسد مهنيا  34

35 
المنهجية ال الثية للوظائف االشرافية و  

 القيادية 
 7 4 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

تيلفه الفرد  

 تطوع
- 

 731 43 9 8 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م مهارات التعليم و التدريب الحدي ة   36

 731 43 7 10 والتقويم والتنمية المهنية مرك  القياس  مرك  ابن الهي م مهارات تقديم المحاضرات  37

 774 43 8 10 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م مهارات مهنة التدريب  38

39 

 

أثر التحفي  و دورة في تحقيق الرضا  

 الوظيفي للعاملين في المؤسسات التعليمية 

 1376 43 10 22 والتنمية المهنية مرك  القياس والتقويم  مرك  ابن الهي م

 129 43 1 2 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م إدارة االولويات  40

 4 16 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م اعداد المدرب  41
مي انية مرك   

 ابن الهي م
- 

 3 7 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م سيارات اعداد مدرب مختبر كهرباء   42
تيلفه الفرد  

 تطوع
- 

 903 43 10 11 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م التدريب اإلستراتيجية  43

 15 5 والتنمية المهنية مرك  القياس والتقويم  مرك  ابن الهي م ( 2اعداد مدرب ) المجموعة  44
مي انية مرك   

 ابن الهي م
- 

45 

التأليف و النشر بالعصر الريمي ) لليليات  

 فقط (

 

 946 43 10 12 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

 602 43 4 10 والتنمية المهنية مرك  القياس والتقويم  مرك  ابن الهي م التحديات المعاصرة للتدريب و التدريس  46

 731 43 7 10 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م الحترافي التدريب ا 47

 903 43 10 11 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م التدريب الشخصي  48

49 
الحقيبة التدريبية األولى )اساسيات  

 التدريب(  
 1023 43 2 22 مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية مركز ابن الهيثم 
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 الجهة المن مة  ميان االنعقاد  الدورة  م

 التيلفة المالية  المشاركين عدد 

 التيلفة للفرد  إناث  ذكور
التيلفة  

 اإلجمالية 

 903 43 3 18 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م اللحام االفتراضي  50

 817 43 10 9 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م الممارسات االمنة داخل بيئة العمل   51

52 
 تشطيب المشغوالت فنيا  

 )ميس ميديا( 
 1 10 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

تيلفه الفرد  

 تطوع
- 

 473 43 2 9 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م تطبيقات اليترونية في التدريب   53

54 
 

 جودة التدريب 

 

 903 43 10 11 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م

 6 10 المهنية مرك  القياس والتقويم والتنمية  مرك  ابن الهي م طرق فحص المركبات  55
تيلفة الفرد  

 تطوع
- 

 كتابة المناهج  56
كلية التربية  

 االساسية 
 602 43 4 10 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية 

 1591 43 15 22 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية  مرك  ابن الهي م مبادئ سالمة األرذية و التسممات الغذائية  57

58 
من النمطية الى االبداع في التعليم و  

 التدريب  

كلية الدراسات  

 التينولوجية  
 860 43 7 13 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية 

 مهارات التعليم و التدريب   59
كلية الدراسات  

 التينولوجية 
 903 43 5 16 مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية 

 41,237 493 614 تدريبية دورة  59عدد  اإلجمالي 

 

 القياس والتقويم والتنمية البشرية : على مستوىنجازات اإل

 تطوير استبانة استطالع الرأي الطالبي لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس .  .1

تشييل لجنة تتيون من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصااين لتصااميم اسااتبانة اسااتطالع الاارأي  .2

 لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريب في اليليات والمعاهد أسوة بأعضاء هيئة التدريس في اليليات باادءاً الطالبي 

 . 2018/2019من العام التدريبي 

 تقديم تصور متيامل لتفعيل دور يسم القياس والتقويم بالمرك  .  .3

اللجنااة التنفيذيااة ، وبانت ااار اعتمادهااا لمرك  والتي تمل الموافقة عليها ماان لنتهاء من الالئحة التن يمية اإل .4

 من مجلس اإلدارة .

 إيرار برنامج تدريبي لتأهيل أعضاء هيئااة التاادريس الجاادد ماان يباال اللجنااة التنفيذيااة وتشااييل لجنااة إلعااداد .5

 . 2018/2019م الدراسي عامحتواه، على أن يتم البدء به في ال

ماليااة للمحاضاارين بالاادورات التدريبيااة والمشاارفين التواصل ما ديوان الخدمة المدنية  لرفا المخصصااات ال .6

 عليها لتتماشى ما ما هو مقدم بسوق التدريب وأسوة بما يقدمه مرك  ابن الهي م من مخصصات مالية .

 استقبال العديد من الجهات من داخل وخارا الهيئة لتع ي  دور المرك  من خالل مد جسور التيامل والتعاون. .7

ة من خالل التعاااون مااا جهااات عدياادة خااارا وداخاال بالهيئااة ) الااروابط ، مركاا  اباان زيادة الدورات التدريبي .8

الهي م ، الجودة واالعتماد األكاديمي ، اليليات والمعاهد ، فريق خطة التنمية ، الملحقية ال قافيااة األمريييااة ، 

 مؤسسة اليويل للتقدم العلمي ( . 

 . ISO:9001:2015شهادة األي و  حصول مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية على .9
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 تحديث صفحة المرك  على مويا الهيئة اإلليتروني الرسمي ، و إضافة خدمات جديدة . .10

إعداد هييل تن يمي جديد للمرك  ، بحيث يتماشى ما أهمية ودور المرك  في تطوير جوانب العملية التعليمية  .11

اختصاصااات كاال ماان اإلدارة و المرايبااة و جميااا األيسااام وبانت ار إيراره من يبل الجهات المعنية ، و وضا 

 التابعة للمرك  .

 العمل ما مرك  الحاسب ا لي على إصدار شهادات إليترونية لدورات التنمية المهنية . .12

 

 ( : 30/6/2019 يوة العمل بالهيئة في ) - 1/3

%(  41( كااادر عااام بنسااابة )  2013 ( موظفااا ماانهم )4885) 30/6/2019بلغاال يااوة العماال بالهيئااة فااي 

مااان إجماااالي  ( %94 ( ، وتشااايل ياااوة العمااال اليويتياااة نسااابة ) % 59 ( كاااادر خااااة بنسااابة ) 2872 )و

ااام ااذا العا اال ها ااة حيااث بلغا ويااد بلغاال نساابة اليااويتيين العاااملين  .كويتياااً ( موظفااا  4585)  يااوة العماال بالهيئا

% ( ماان إجمااالي العاااملين فااي اليااادر الخاااة ، كمااا بلااغ عاادد العاااملين اليااويتيين  93باليااادر الخاااة ) 

 % ( من إجمالي العاملين في اليادر العام . 95في اليادر العام ) 

 ويوضق الجدول التالي بيان عام بقوة العمل بالهيئة :

 ( 10 – 3 جدول )

 

 

 

 

بيان تفصيلي بأعداد يوة العمل موزعة حسب الجنسية واليادر العام واليادر  (  11 – 3 ويوضق الجدول ريم )

 الخاة ومرك  العمل .

 

 

 

 

 

 المجموع اليادر الخاة اليادر العام نسيةالج

 4585 2679 1906 كويتي

 300 193 107 رير كويتي

 4885 2872 2013 المجموع
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  ( 11 – 3 ) جدول

30/6/9201ك  العمل في ايوة العمل بالهيئة موزعة حسب الجنسية والنوع واليادر العام واليادر الخاة ومر  

 اإلجمالي

 اليلية / المعهد 

 كويتي رير كويتي

 كادر عام  كادر خاة  كادر عام  كادر خاة  مراك  العمل

 ذكر أن ى مجموع ذكر أن ى مجموع ذكر أن ى مجموع ذكر أن ى مجموع

 كلية التربية االساسية 26 135 161 422 536 958 2 0 2 45 15 60 1181

 كلية الدراسات التينولوجية  16 72 88 278 87 365 6 0 6 43 2 45 504

 كلية الدراسات التجارية 18 101 119 210 173 383 5 1 6 3 1 4 512

 العلوم الصحية كلية  15 73 88 49 63 112 0 0 0 2 0 2 202

 كلية التمريض 1 33 34 9 29 38 1 0 1 1 13 14 87

 إجمالي اليليات  76 414 490 968 888 1856 14 1 15 94 31 125 2486

 معهد االتصاالت والمالحة 10 72 82 89 79 168 4 0 4 9 0 9 263

182 10 0 10 1 0 1 117 0 117 54 32 22 
معهد التدريب الصناعي  

 )الشويخ(

204 30 0 30 3 0 3 104 0 104 67 45 22 
)صباح    معهد التدريب الصناعي

 السالم( 

 المعهد العالي للطاية  12 35 47 65 0 65 3 0 3 0 0 0 115

 معهد التدريب اإلنشائي 9 32 41 85 0 85 2 0 2 10 0 10 138

 معهد التدريب المهني 11 32 43 62 0 62 7 0 7 7 0 7 119

 المعهد العالي للخدمات اإلدارية 5 132 137 59 93 152 0 0 0 0 0 0 289

 معهد التمريض 3 29 32 15 55 70 0 4 4 0 2 0 106

 إجمالي المعاهد  94 409 503 596 227 823 20 4 24 66 2 68 1418

 الديوان العام  142 771 913 0 0 0 54 14 68 0 0 0 981

 اإلجمالي العام 312 1594 1906 1564 1115 2679 88 19 107 160 33 193 4885



 
 
 
 

 

        109 

 ي مجال توفير الرعاية للطلبة والمتدربين :االنجازات ف  /2

تقوم الهيئة بتوفير الرعاية للطلبة والمتدربين ليصبحوا أكثر قدرة على استكمال دراساتهم في ظررروم ممةمررة ت وتتمثرر   رر   

الرعاية في تقديم المكافأة االجتماعية لمستحقيها باإلضافة إلى مكافأة التفوق ومكافأة التخصررا الدررادر ومسرراعدات  ررددوق 

ت وفيما يلي بيان مررا تررم انجرراز  فرري  وك لك تشكي  اإلتحادات الطمبية والجمعيات العلمية وتكريم الخريجين والمتفوقينالطلبة 

   ا المجال .

 المكافأة اإلجتماعية : 2/1

الترري ال  و المعا ررد تقرروم الهيئررة بتدعرريم عمليررات الصرررم مررن بدررد المكافررأة اإلجتماعيررة للطلبررة والطالبررات فرري الكليررات 

جتمرراعي بواسررطة ائخصرراةيين االجتمرراعيين ل ررمان إجررراب بحرر  إت وذلررك بعررد  ىخرررأتصرررم لطلبتهررا مكافررأة  ررهرية 

و ررول المكافررأة لمسررتحقيها وكرر لك للتعرررم علررى مسررتوى متوسررر دخرر  الفرررد بائسرررة وعلررى أساسرر  يررتم تحديررد فئررة 

ويوضرر  .  2011لسرردة  29وفرري إرررار القررانون رقررم الصرررم خررمل مرردة الدراسررة وفرري ارردود الميدانيررة المعتمرردة ت 

الرررر ين اسررررتحقوا والمترررردربين د الطلبررررة اعرررردأ(  15 – 3( و )  14 – 3( و )  13 – 3و )  ( 12 – 3 ) الجرررردول رقررررم 

 . 2018/2017 رم المكافأة االجتماعية خمل العام الدراسي 

2017/2018الدراسي أعداد الطلبة والمدربين ال ين استحقوا  رم المكافأة اإلجتماعية خمل العام   

: الكليات /أوال   

ائول : الدراسي الفص   

( 12 – 3جدول )   

 م رمد الكلية الكلية عدد الطلبة المبلغ

 1 11 كلية التربية ائساسية بدين 3764 2982150

التربية ائساسية بداتكلية  12773 10129800  12 2 

 3 21 كلية الدراسات التجارية بدين 2220 1747900

 4 22 كلية الدراسات التجارية بدات 4632 3664600

 5 31 كلية العلوم الصحية بدين 297 236400

 6 32 كلية العلوم الصحية بدات 764 604600

 7 41 كلية الدراسات التكدولوجية بدين  3832 3044900

 8 42 كلية الدراسات التكدولوجية بدات 785 618400

 9 51 كلية التمريض بدين  139 109000

 10 52 كلية التمريض بدات 201 158000

 اإلجمالي 29407 23295750
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الثاني : الدراسي الفص   

( 13 –  3جدول )    

 م رمد الكلية الكلية عدد الطلبة المبلغ

ائساسية بدينكلية التربية  3571 5358000  11 1 

 2 12 كلية التربية ائساسية بدات 12446 18972000

 3 21 كلية الدراسات التجارية بدين 2473 3612000

 4 22 كلية الدراسات التجارية بدات 5042 7522200

 5 31 كلية العلوم الصحية بدين 321 481150

 6 32 كلية العلوم الصحية بدات 795 1175400

 7 41 كلية الدراسات التكدولوجية بدين  4307 6318400

 8 42 كلية الدراسات التكدولوجية بدات 832 1209400

 9 51 كلية التمريض بدين  205 304900

 10 52 كلية التمريض بدات 214 312000

إلجماليا 30206 45265450  

 

: المعا د /ثانيا   

ائول : الدراسي الفص   

(  14 –  3جدول )    

 رمد المعهد المعهد عدد الطلبة المبلغ

تمهيدي -الدورات التدريبية الخا ة  2871 576150  8 

 9 المعهد العالي لإلتصاالت والمماة 6502 1306400

متوسر -الدورات التدريبية الخا ة  3059 618100  13 

 14 معهد التمريض 2561 512200

العالي للطاقةالمعهد  4654 938150  15 

 16 معهد التدريب اإلنشاةي 3834 775950

 17  باح السالم -المعهد الصداعي  4652 941800

الشويخ -المعهد الصداعي  5031 1023450  19 

 21 معهد التدريب المهدي 1739 351850

 23 المعهد العالي للخدمات اإلدارية 12443 2493300

 اإلجمالي 47346 9537350
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الثاني : الدراسي الفص   

(  15 –  3جدول )    

 رمد المعهد المعهد عدد الطلبة المبلغ

تمهيدي -الدورات التدريبية الخا ة  3469 694850  8 

 9 المعهد العالي لإلتصاالت والمماة 7922 1591900

متوسر -الدورات التدريبية الخا ة  3264 660900  13 

التمريضمعهد  2208 441750  14 

 15 المعهد العالي للطاقة 5516 1113250

 16 معهد التدريب اإلنشاةي 4560 932850

 17  باح السالم –المعهد الصداعي  3982 815000

الشويخ -المعهد الصداعي  4897 995000  19 

 21 معهد التدريب المهدي 2378 479350

اإلداريةالمعهد العالي للخدمات  14862 2980150  23 

إلجماليا 53072 10705000  

 

 مكافأة التفوق : 2/2

 العام خملالهيئة بكليات ال ةطلبك لد. ( 500,222 )بمبلغ تشجيعاً من الهيئة للطلبة المتفوقين فقد تم  رم مكافأة التفوق 

( . 18 – 3( و )  17 – 3و ) (  16 –  3)  وفقا للجدول  8201/9201الدراسي   

 

 ( 16 –  3جدول )  

 2018/2017مكافأة التفوق للفص  الدراسي الثاني  

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

04975 ائساسية بدين كلية التربية 199   11 1 

بدات ائساسية كلية التربية 589 147250  12 2 

بدين ت التجاريةالدراسا كلية 7 1750  21 3 

بدات الدراسات التجاريةكلية  16 4000  22 4 

بدين كلية العلوم الصحية 9 2250  31 5 

بدات كلية العلوم الصحية 19 4750  32 6 

بدين  كلية الدراسات التكدولوجية 7 1750  41 7 

بدات  كلية الدراسات التكدولوجية 3 750  42 8 

التمريض بدين  ليةك 2 500  51 9 

التمريض بدات  كلية 1 2750  52 10 

إلجماليا 890 222500  
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 ( 17 –  3جدول )  

 2018/2017الصيفي  الدراسي  للفص  مكافأة التفوق

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

 1 11 ائساسية بدين التربيةكلية   250 25000

 2 12 بداتائساسية  كلية التربية 940 94000

 3 14 التمريض بدات كلية  5 500

 4 21 كلية الدراسات التجارية بدين 69 69000

 5 22 كلية الدراسات التجارية بدات 126 126000

 6 31 كلية العلوم الصحية بدين 2 200

 7 32 كلية العلوم الصحية بدات 16 1600

 8 41 كلية الدراسات التكدولوجية بدين  124 12400

 9 42 الدراسات التكدولوجية بدات كلية  16 1600

 اإلجمالي 1547 154700

 
 

 (18–  3جدول )  

 2019/2018 ائولكافأة التفوق للفص  الدراسي م

) د.ك ( المبلغ  الكلية عدد الطلبة 
رمد  

 الكلية

 11 كلية التربية ائساسية بدين 136 34000

 12 كلية التربية ائساسية بدات 687 171750

 21 كلية الدراسات التجارية بدين 9 2250

 22 كلية الدراسات التجارية بدات 13 3250

 31 كلية العلوم الصحية بدين 11 2750

 32 كلية العلوم الصحية بدات 20 5000

 41 كلية الدراسات التكدولوجية بدين  49 12250

 42 كلية الدراسات التكدولوجية بدات  3 750

بدينكلية التمريض   7 1750  51 

 52 كلية التمريض بدات 5 1250

إلجمالي ا 940 235000  
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: مكافأة التخصا الدادر 2/3  

وفقرراً للقرررارات وال رروابر بشررأن التخصصررات الدررادرة بكليررات الهيئررة ت فقررد تررم  رررم مكافررأة التخصررا الدررادر للطلبررة 

 الدراسررري الفصررر  -الصررريفي  الدراسررري الفصررر  -الثررراني  الدراسررري الفصررر  )  2018/  2017خرررمل العرررام الدراسررري  

( والجررردول  20 – 3والجررردول رقرررم )   ( 19 –  3)  علرررى الدحرررو المبرررين بالجررردول رقرررم  2019 / 2018مرررن عرررام  ( ائول

 ( . 21 – 3رقم ) 

 

( 19 –  3جدول )    

 ااصاةية بأعداد الطلبة المستحقين لمكافأة التخصا الدادر 

 ( 2017/2018) الفص  الدراسي الثاني للعام 

 م رمد الكلية الكلية عدد الطلبة المبلغ

 1 11 بدين ائساسية بيةالتر  كلية 630 157500

 2 12 بدات ئساسيةا كلية التربية 3622 1131250

 3 21 بدين التجاريةكلية الدراسات  62 31000

 4 22 بدات كلية الدراسات التجارية 104 52000

 5 31 بدين كلية العلوم الصحية 10 2500

 6 32 بدات كلية العلوم الصحية 18 4500

 7 41 بدين  كلية الدراسات التكدولوجية 431 107750

 8 42 بدات  كلية الدراسات التكدولوجية 97 24250

 9 51 التمريض بدين  كلية 54 92750

 10 52 التمريض بدات  كلية 86 148000

 اإلجمالي 5114 1751500
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 ( 20 –  3جدول )  

 ( 2018/2017الصيفي للعام  الدراسي  الفص ) التخصا الدادر  لمكافأة ااصاةية باعداد الطلبة المستحقين

 م رمد الكلية الكلية عدد الطلبة المبلغ

 1 11 ائساسية بدين كلية التربية 620 62000

 2 12 بداتائساسية  كلية التربية 3570 446400

 3 21 بدين كلية الدراسات التجارية 60 12000

 4 22 بدات كلية الدراسات التجارية 120 24000

 5 31 بدين كلية العلوم الصحية 12 1200

 6 32 بدات كلية العلوم الصحية 14 1400

 7 41 بدين  كلية الدراسات التكدولوجية 432 43200

 8 42 بدات  كلية الدراسات التكدولوجية 112 11200

 9 51 التمريض بدين  كلية 53 36500

 10 52 التمريض بدات  كلية 85 58400

 اإلجمالي 5078 696300

 

 

 ( 21 –  3جدول )  

 ( 2019/2018  للعام ائول الدراسي الفص  ) التخصا الدادر لمكافأة ااصاةية باعداد الطلبة المستحقين

) د.ك ( المبلغ  الكلية عدد الطلبة 
رمد  

 الكلية

 11 كلية التربية ائساسية بدين 596 149000

 12 كلية التربية ائساسية بدات 3548 1103250

 21 كلية الدراسات التجارية بدين 74 37000

الدراسات التجارية بداتكلية  109 54500  22 

 31 كلية العلوم الصحية بدين 17 4250

 32 كلية العلوم الصحية بدات 21 5250

 41 كلية الدراسات التكدولوجية بدين  527 131750

 42 كلية الدراسات التكدولوجية بدات  129 32250

 51 كلية التمريض بدين 75 128500

 52 كلية التمريض بدات 92 157250

إلجمالي ا 5188 1803000  
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  : 2019/  2018سي الدرا للعام الخا ة االاتياجات ذوي قسم إنجازات

 

 

 كليررات مختلررر  فررري والمسررتمرين المسرررتجدين الخا رررة االاتياجررات ذوي مررن الطلبرررة اصررر .1

 ( . ( 2018 – 2019 الفص  بداية والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئة ومعا د

 لغررة مترجمرري ( 5 ) عرردد بخبرررات االسررتعانة علررى المدنيررة الخدمررة ديرروان موافقررة علررى الحصررول .2

 ذوي مرررن والطالبرررات الطلبرررة لتررردري  ) انرررا 2 و ذكرررور 3 )التربيرررة  مرررن وزارة إ رررارة

 الدراسررري ائول الفصررر  مرررن ابترررداب وذلرررك والمعا رررد فررري الكليرررات)  رررم (   رررةاالخ االاتياجرررات

2018/2019 . 

 مرر  بالتدسرري  وذلررك الخا ررة االاتياجررات لرر وي والخرردمات االاتياجررات ترروفير علررى العمرر  .3

 . الجهات المختصة

 التربيررة لرروزارة التابعررة الرجرراب مدرسررة فرري المقررام المعررر  فرري ببررو  والمشرراركة االعررداد .4

 .المشاركين  الطلبة على الهدايا توزي  وتم اإلعاقة ل وي يماليوم العال في الخا ة

 الصم ( .( الخا ة  االاتياجات إ ارة ل وي لغة مترجمين لتوفير االجتماع تم .5

 .لها  الحلول وإيجاد الخا ة االاتياجات ذوي من الطلبة ومشاك  ااتياجات داقشةم تم .6

 ابررن مركررد فرري  )المخرردرات مررن للوقايررة ويرراكم( التدريبيررة  الحقيبررة بعدرروان تدريبيررة دورة ا ررور .7

 م .1 / 5 / 2019 الى  29 / 4 / 2019 من في الفترة الهيثم

 االاتياجررات قسررم ذوي فرري البيانررات ادخررال ررررق وتسررهي  الميكدررة لتطرروير لجدررة مرر  االجتمرراع تررم .8

 . الخا ة 

 

 

 

 : 2019/  2018 للعام الدراسي  تقرير عن ائعمال التي تمت بقسم اإلسكان و ئون الطلبة الوافدين

 

  ىخرررالموفدة ائ لطلبة المد  الدراسية من سفارات دولهم والجهات (ملفات تر ي  القبول  )استمم الطلبات الخا ة  .1

 .  )االسممية الهيئة الخيرية العالمية  -  وزارة االوقام  - اللجدة الوردية للعلوم والثقافة  )

 ومتابعة نتاةج القبول .ول والتسجي  ارسال رلبات التر ي  الى عمادة القب .2

       موفرردين مررن  تة ورالبرر  رالررب  (101)  وعرردد م الثرراني الدراسرري للفصرر قبول رلبة المد  الحكوميررة المسررتجدين تم  .3

 . جهة موفدة ( 17) 
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 الهيئررة إداراتن وم )للسفارات العالي التعليم( الرسمية الجهات من المد  لفري  الواردة الرسمية الكتب على الرد تم .4

 . المختلفة 

 الموفررد  والجهررات قبررولهم تررم الرر ين الحكوميررة المررد  رلبررة ومدسرريات وأسماب بأعداد وتقارير ااصاةيات عم  تم . .5

  . بها يدرسون التي والكليات

 لوافدين .االطلبة  و ئون االسكان بقسم الخا ة اآللي الحاسب أنعمة بشأن اآللي الحاسب إدارة م  التدسي  تم .6

الكويررت  دولررة في مور مأ وليابأ يقيم ال ممن المقبولين الحكومية المد  لطلبة الدخول وتأ يرات السفر ت اكر عدادإ . .7

 .  

 رلبررة  بسرركن الكويررت دولررة فرري أمررور م أوليرراب يقرريم ال وال ين المقبولين المستجدين الحكومية المد  رلبة استقبال .8

 وتسرركيدهم السررفر لهررم وترر اكر الرربمد لرردخول الفيرردا استخراج بعد وذلك ت العارضية في بدات - بدين الدراسية المد 

 لهم . الخدمات كافة بتقديم المشرفين يقوم اي  المستمرين الطلبة الى وان مامهم

 المدنية . والبطاقة والبصمات الطبي والكش  المستجدين للطلبة االقامة اجرابات تماما .9

 .المستجدين  الطلبة م  تعارم اجتماع عقد .10

 .السكن الطمبي  في الداقصة االاتياجات الستكمال التوريدات وادارة والصيانة الخدمات ادارة م  مخاربات عم  .11

 . المستمرين الطلبة اقامات تجديد  .12

 تدفيرر علررى  واال رررام ) بدررات - بدررين ( السرركن داخرر  المختلفررة ااتياجرراتهم ومتابعررة الطررم  علررى العررام اال رام  .13

 ميدانيررة والقيررام بديررارات بهررا المعمررول واللررواة  القواعد وتدفي  السكن داخ  المعيشة تدعم التي والتعاميم الدشرات

 للسكن .

 المررد  غيررر رلبررة مررن ) بدررات - بدررين ( رمبي سكن على للحصول المتقدمة الخا ة الحاالت بح  اجرابات استقبال .14

 المواف  الحاالت بشانها وتسكين المزم القرار والتخاذ لدراستها العمادة في المختصة اللجدة على وعرضها الدراسية

 بالسكن .   الخا ة اللواة  اسب لهم فصلية متابعة وعم  عليها

 وذلك بهم ومراجعتها الخا ة السجمت ورباعة ) السكن خارج / السكن داخ  ( الدراسية المد  رلبة ااالت متابعة  .15

 مرر  والتدسرري  الدراسررية من الوارردات قلي  لعدد المسجلين والطلبة الدراسي والتعثر الدراسية اوضاعهم يخا فيما

 القبررول وعمررادة الكليررات جميرر  فرري ومكاتب التسررجي  الطلبة  ئون وعمادة لها التابعين والسفارات الموفدة الجهات

 بالهيئة . والتسجي 

 لجميرر  ( فقر السكن داخ  المد  لطلبة قدوم بدل ت وممب  كتب بدل ت  هري راتب ) الشهرية المخصصات  رم  .16

 اسررتمراريتهم مررن الدراسررية والتاكررد جررداولهم اا ررار بعررد وذلررك السرركن وخررارج السكن داخ  الدراسية المد  رلبة

 بالدراسة .

 . ) ديدي - فدي - اجتماعي - ثقافي - رياضي ( السكن داخ  الدراسية المد  لطلبة المختلفة الطمبية باالنشطة القيام  .17
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 الموفدة   الجهات اسب 2018 / 2019 الثاني الدراسي للفص  الدراسية المد  رلبة إاصاةية
 

(  22 –  3جدول )    

 2018/2019عدد الطلبة المر حين والمقبولين في المد  الدراسية اسب الجهة الموفدة للفص  الدراسي الثاني 

 المقبولين عدد المر حين عدد الموفدة الجهة

 9 10 االسممية والشئون ائوقام وزارة

 10 10 والثقافة للعلوم الوردية اللجدة

 8 8 المصرية السفارة

 3 3 ائردنية السفارة

 5 5 فلسطين سفارة

 5 5 اليمن سفارة

 2 2 بدين سفارة

 10 10 السعودية السفارة

 10 10 عمان سفارة

 5 5 العراق سفارة

 2 10 البحرين سفارة

 3 3 اللبدانية السفارة

 2 5 المغربية السفارة

 2 2 أريتريا سفارة

 5 5 السدغال سفارة

 10 10 إيران سفارة

 10 10 االسممية العالمية الخيرية الهيئة

 101 111 المجموع
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  2018 / 2019 الدراسي للعام ) بدات – بدين ( الحكومية المد  رلبة سكن

 

 سكن البدين : أوال

 ة :بمشاركة من لجدة البعو  الدراسية التابعة لجمعية عبد هللا الدوري الخيرية تمت ائنشطة التالي

 ً   : أسبوعيا

 . رالب ( 30)  اثدين بعد  مة العشاب لعددالقات فق  وسيرة ك  يوم  •

 . البر ( 15) القات تحفيظ القرآن الكريم يوم السبت بعد  مة العشاب لعدد  •

 . رالب ( 20 ) القات لغة عربية خمل الفص  الدراسي ائول لعدد •

 ً  :   هريا

 . الطلبة بين الثقافات لتبادل  هرية ديوانية •

 :  أنشطة عامة

 البعو  ةلجد رعاية تحت 20/09/2018 المواف  الخمي  يوم عا وراب يوم بمداسبة للطلبة جماعي افطار •

 . الطمبية

/  12/ 13 المواف  الخمي  يوم المستجدين للطلبة واستقبال الحكومية المد  لطلبة الكريم القرآن لحفعة تكريم اف  •

 . الكبير بالمسجد اإلسممية والشئون ائوقام وزارة رعاية تحت  2018

والشئون  ائوقام وزارة م  بالتعاون 2018/  11/  17 – 14 بتاريخ السكن رلبة ( 10 ) لعدد عمرة رالة •

 اإلسممية . 

الطمبية  لجدة البعو  م  بالتعاون 14 - 20 / 01 / 2019 بتاريخ السكن لطالب مشرم ( 14) + لعدد عمرة رالة •

. 

 ااياب جمعية م  بالتعاون  01/03/2019يوم  رالب ( 30 )  لعدد بالوفرة الوفاب مدرعة في الثقافي الربيعي ملتقى •

 . )باإلسمم  للتعري  الهداية مركد ( اإلسممية الترا 

 رالب دا آبعدررروان )  اضرةررمح أقيمت الطمبية للرعاية العميد مساعد العجمي العاز  فهد الدكتور رعاية تحت •

 بدين الحكومية المد  رلبة الجرمان بسكن الرامن عبد للدكتور 03/04/2019 المواف  ائربعاب يوم م (العل

 . ضيةربالعا

بتاريخ   والشئون اإلسممية ائوقام ووزارة االجتماعية الصمح جمعية رعاية تحت اإلسممي الكتا  معر  زيارة •

23 - 30  /03  /2019  . 
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 :  اف  ختام ائنشطة

 . الطمبية ثاتالبع لجدة رعاية تحت 01/05/2019 بتاريخ ائنشطة ختام اف  أقيم

 :  سكن البدات : ثانيا

 : الفص  الدراسي ائول 

 ديدية ندوة عم  الكبير للمسجد التاب  الجاليات قسم ائوقام وزارة م  بالتعاون الديدية الددوات بتدعيم البدب •

 لح ور المحاضرات . الكبير المسجد الى خمي  يوم ك  الطالبات وذ ا  ثمثاب يوم ك 

 الطالبات . م  تدويري لقاب لعم   2018/ 13/10 يوم العماني الثقافي الملح  ا ور •

 . 21/11/2018بتاريخ  المسيلة بفددق الطالبات م  عمان سلطدة لدولة الوردي العيد اف  ا ور •

 : الفص  الدراسي الثاني 

  2018/02/16 الكبير بتاريخ المسجد وإدارة ائوقام وزارة برعاية رالبات ( 3 )  لعدد العمرة مداسك ئداب ال  ا  •

 قب  المقامة من 30/03/2019 يوم الكريم  القرآن افظ بمسابقة وميسورة ونا رة رزات الطالبات مشاركة •

 . )السجدة سورة بحفظ رزات الطالبة وفازت ( العدواني هللا عبد لمسجد الديدية الجمعية

 عميد برعاية 20/03/2019 يوم ريجيدسي فددق في السدغال لدولة الوردي بالعيد السدغاليات الطالبات ااتفال •

 دا آ ( بعدوان محاضرة اقيمت العاز  العجمي فهد الدكتور - الطمبية للرعاية العميد مساعد وا ور الطلبة  ئون

 الحكومية المد  رالبات بسكن - الماجد ميدةأ /للدكتورة 03/04/2019  المواف  ائربعاب يوم ) العلم رالبة

 . بالعارضية 

 . ائساسية  التربية كلية إدارة من بتدعيم العثمان بيت متح  الى 16/04/2019 يوم الطالبات ذ ا  •

 . 18/04/2019 يوم الطالبات تخرج ااتفال لح ور الكبير المسجد الى الطالبات ذ ا  •
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 :  2019/  2018اإلر اد الدفسي للعام الدراسي إنجازات قسم 

 

 2018/2019كلية الدراسات التجارية للفص  الدراسي ائول للعام الدراسي   –انجازات مكتب  ئون الطلبة 

 

 جلسة 15 جلسات إر اد للطالبات وأولياب ائمور 

 جلسة 12 جلسات إر اد نفسي تربوي للطالبات المتعثرات دراسيا وجلسات متابعة 

 رالبات 4 ( 2مشاك   حية  – 2متابعة ااالت الطالبات م  إستاذة المواد ) اعاقة سمعية 

 رالبات 4 تلقي  كاوي االستاذة والطالبات 

 رالبتين تفقد ااالت الطالبات االتي عانين من رارئ  حي 

 

 2018/2019كلية الدراسات التجارية للفص  الدراسي الثاني  –انجازات مكتب  ئون الطلبة 

 جلسة 18 جلسات إر اد للطالبات وأولياب ائمور 

 جلسة 16 جلسات إر اد نفسي تربوي للطالبات المتعثرات دراسيا وجلسات متابعة 

 رالبات 5 2مشاك   حية  –  3متابعة ااالت الطالبات م  إستاذة المواد اعاقة سمعية 

 رالبتين تلقي  كاوي الطالبات فيما قد يتعل  بأمن الكلية وابمغ المدير اإلداري ب لك 

 م  المشاركة في تدريب وتأ ي  الطالبات عن رري  إتباع اسلو  اإلر اد الدفسي المهدي للمشاركة لمعر  "

 تطوير"
 رالبتين

 رالبة ا  المشاجرات الطمبية

 رالبة المتي عانين من رارئ  حيتفقد ااالت الطالبات 

 

 متابعة رةي  قسم اإلر اد الدفسي لحاالت رلبة ومتدربين في كليات ومعا د الهيئة

 رالبتين بدين  - العلوم الصحية كلية في نفسي ار اد ااالت

 رالبة بدات - العلوم الصحية كلية في نفسي ار اد ااالت

 رالب بدين   –  ائساسيةنفسي في كلية التربية  ار اد االة

 رالبتين بدات – ساسية نفسي في كلية التربية ائ ار اد تااال

 متدر  نفسي متدر  في المعهد العالي للخدمات اإلدارية ار اد االة
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ائول  الدراسرريين الفصررلين مرردى علررى وكانررت والطالبررات للطلبررة ومحاضرررات امررمت الدفسرري االر رراد قسررم نعررم

 : 2018 / 2019 عام من والثاني

 

 تررم فقررد خررا  بشررك  والطالبررات للطلبررة موضرروعات عرردة والدرردوات والررور  والمحاضرررات الحمررمت  رر   تداولررت

 ومعهررد علررى كليررة كرر  والطالبررات الطلبررة أبداؤنررا مدهررا يعرراني الترري المشرراك  عررن الطلبررة  ررئون مكاتررب مررن االستفسررار

 و والتوعيررة الصررحية الرياضرري الطررب مركررد مدهررا البشرررية التدميررة فرري المختصررة الجهررات مرر  التدسرري  تررم ثررم اررد 

  رر   المحاضرررات اعررت ايرر  االجتمرراعي اإلنمرراب ومكتررب المخرردرات لمكافحررة العامررة ائإدارة – الداخليررة وزارة

 :  التالي الدحو على تمت وقد والمتدربين والطلبة المحاضر بين وتجاو  بتفاع 

 

 2018 / 2019  الدراسي ئول ا الفص  في تمت التي والمحاضرات الحممت

 

   وأخطار ا ( آثار ا المدشطاتالبداةية )  والهرمونات المدشطات تعاري  وس مكافحة املة -أ 

 

 التاريخ اسم الكلية

   2018/11/12 التكدولوجية بدين كلية  الدراسات

  13/11/2018 بدين الصحية العلوم كلية

  19/11/2018 المعهد الصداعي

  20/11/2018 المعهد الصداعي

  21/11/2018 المعهد الصداعي

  11/11/2018 المعهد الصداعي

  26/11/2018 المعهد الصداعي

  27/11/2018 المعهد الصداعي

  2/12/2018 المعهد الصداعي
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 2019/  2018الدراسي ائول  الفص  خمل تمت التي التوعوية المحاضرات -  

 

بترراريخ  كانررت بدررين وقررد - التكدولوجيررة  الدراسررات كليررة فرري( اليوميررة  ال ررغور علررى التغلررب)  محاضرررة •

28/11/2018 . 

 

  2019/  2018الدراسي الثاني  الفص  في تمت التي والمحاضرات الحممت  -ج 

 

 التاريخ اسم الكلية

  11/3/2019 بدات  / بدين -الصحية العلوم كلية

  12/3/2019 بدين  –كلية الدراسات التجارية 

  13/3/2019 بدات –كلية الدراسات التجارية 

  18/3/2019 بدين –كلية التربية ائساسية 

  19/3/2019 بدات –كلية التربية ائساسية 

  19/3/2018 بدات –المعهد العالي لإلتصاالت والمماة 

  26/3/2019 نين  –التكدولوجية كلية الدراسات 

  27/3/2019 بدات –الدراسات التكدولوجية كلية 

 

    ااين نبيكم املة -د 

 

 الهات  استخدام عدم الى تدعو التي املة  ااي م  تعاونالب

 وتختا عام بشك ائرواح الحفاظ على  أج  من القيادة أثداب الدقال 

  Snapchat  ات سدا  تطبي  استخدام بموضوع تحديدا 

 محاضرتين هللا بحمد تمت وقد القيادة أثداب وعي دون من والتصوير

 : التالي الدحو على الخصو  به ا 

 تمت»  ااين  نبيكم « بعدوان اوارية محاضرة •

 بدين وقد كانت بتاريخ   – بدات ضيالتمر بكلية 

3/3/2019  . 

 تمت»  ااين  نبيكم « بعدوان اوارية محاضرة •

 وقد كانت بتاريخ بدات  –التربية ائساسية بكلية

18/3/2019  . 
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 : 2018 / 2019 الثاني  ص فال خمل تمت التي التوعوية والور  المحاضرات -و 

 

 . 4/3/2019وقد كانت بتاريخ  –والتي تمت في المعهد الصداعي  “ الشخصي االرتقاب فن  ” ور ة •

 كانررت وقررد اإلنشرراةي الترردريب معهررد فرري تمررت والترري“ وأخطار ررا  آثار ررا المدشررطات  ” بعدرروان محاضرررة •

 .  5/3/2019بتاريخ 

بدررين و قررد كانررت  –التمررريض  معهررد فرري تمررت والترري“ وأخطار ررا  آثار ررا المدشررطات  ” بعدرروان محاضرررة •

 .  28/3/2019بتاريخ 

بدررين والترري كانررت بترراريخ  –كليررة العلرروم الصررحية  فرري تمررت والترري“ اسررترااة قانونيررة   ” بعدرروان محاضرررة •

31/3/2019  .  

 

ومهارات  تم تدسي  ور  عم  لبعض موظفين عمادة  ئون الطلبة م  بعض اإلدارات المختصة بهدم تطوير أداب

 : الموظفين ت وقد تم تدسي  ور تين عم  على الدحو التالي

 

  :  مشاركة في دورة

لدفسررري بح رررور دورة تدميرررة الررر كاب ائخمقررري و ررري مرررن ا رررارك قسرررم اإلر ررراد   2019/  1/  29  - 27 تررراريخ مرررن 

المتميررد السرردوي التطرروعي وقررد كانررت الرردورة مررن ضررمن فعاليررات أسرربوع الترردريب مدررال الحسرراوي ت  ةإلقرراب الرردكتور

 الخام  .

   

 : مشاركة في ور ة عم 

أتمررت مجموعررة مررن البااثررات الدفسرريات التابعررات لعمررادة  ررئون الطلبررة ور ررة عمرر  بعدرروان "   21/3/2019فرري يرروم 

ائمرررم التعلررريم مرررن أجررر  العدالرررة " والتررري نعمتهرررا الهيئرررة العامرررة لمكافحرررة الفسررراد " ندا رررة " بالتعررراون مررر  مكترررب 

 . المتحدة المعدي بالمخدرات والجريمة
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 المشاركة في ندوة : 

 ارك قسم اإلر اد الدفسي بح ور ندوة بعدوان " المروة الدفسية " والتي ألقتها ائستاذة لطيفة   22/4/2019بتاريخ 

 بالهيئة العامة للرياضة .المطيري من مكتب اإلنماب االجتماعي والددوة كانت من تدعيم إدارة تطوير والتدريب 

 

   :دورة تدريبية بعدوان الحقيبة التدريبية لمحاضرة " وياكم للوقاية من المخدرات " 

وياكم للوقاية من المخدرات " بالتعاون  _ تم عقد دورة الحقيبة التدريبية لمحاضرة "  1/5/2019الى   29/4/2019بتاريخ 

م  اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي كانت بمركد ابن الهيثم للتدريب ومن إلقاب الدقيب امود الداوي وقد أتم الدورة 

 . أخصاةيات وأخصاةيين الدفسيين واالجتماعيين التابعين لعمادة  ئون الطلبة ( من 21) عدد 

 

 :  ردي ويوم التحريرفعاليات اليوم الو

 ويوم الوردي باليوم االاتفال فعاليات في الدفسي اإلر اد قسم  ارك

 » بو  أجم  « بمسابقة لمتصاالت والمماة العالي بالمعهد التحرير

 » اليلوة «ا لحف  قديم المتبعة المراسيم القسم عر  اي 

 هللا بحمد  الدفسي اإلر اد قسم اص  المسابقة فقد وبخصو 

مشاركة  من الهدم كان وقد ت المسابقة في ئولا المركد على وف ل 

 الدفسي اإلر اد قسم بوجود الطالبات تعري  الفعاليات بتلك القسم

 . ل لك ااجتهم اال في إلي  للجوب

 

  2018/2019الطمبي  الدعم لجدة في الدفسي إلر اد ا قسم دور

 لجدة تشكي  تم إعادة 2018 / 2019  الدراسي العام في

 مشكلة و ي لجدة 2018/  3103 بقرار الطمبي الدعام 

  فيها ع وة االر اد الدفسي قسم ورةي  عدة أع اب من 

 قب  من المقدمة المخالفات والتعلمات إليها تحال لجدة و ي

 . فيها للدعر الطلبة 

 في بها البت وقد تم االة(  14)  عدد ا و   2018 / 2019 الدراسي للعام تعلمات عدة في للدعر االجتماع تم وقد

 الجانب من الرأي لها ليكون في االجتماعات ااضرة الدفسيد االر ا قسم رةي  الطمبي وكانت الدعام لجان جتماعاتإ

 . الطلبة لحاالت و االجتماعي الدفسي

 للشرور استيفاب  كمً لعدم  مرفوضة التعلمات ئن وذلك للجدة اجتماع عقد بدون رف ها تم أخرى ااالت عدة  داك ان كما

  .للتعلم ة القانوني
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: التكريم الطمبي  

ا رة  برعاية 2018/  2017لتكريم الخريجين للعام الدراسي   ثمثونحادي والقسم التكريم الطمبي نشار  بالحف  ال افتت 

أقيم الحف  يوم االثدين  اي   -افع  هللا  -وبح ور معالي سمو ولي العهد  -  افع  هللا ورعا - ااب السمو أمير البمد

للتعليم التطبيقي والتدريب بديوان عام الهيئة   باااً على مسرح الهيئة العامة ةالساعة العا ر 2019/  3/  25المواف  

  . الشويخ –الجديد 

بحسن  خريج وخريجة من قطاعي الكليات والتدريب ت اي  أ اد الجمي  ( 200 )بلغ عدد المكرمين المشمولين بالحف  و

 . التدعيم ونجاح الحف 
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المواف   ائثدينيوم  عشر لتكريم الخريجين برعاية رةي  مجل  ائمة السيد/ مرزوق علي الغانم راب أقيم الحف  المواد ال

 -والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد  على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي اً الساعة الخامسة مساب 2019/  4/  15

 . 2018/  2017ة اي   م  الحف  دفعة ( خريج وخريج 464الشويخ . وقد بلغ عدد المشمولين بالحف  ) 
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معالي ر برعاية مبرة  باح السالم وا و 2018/  2017العشرون لتكريم المتفوقين المستمرين للعام الحادي وأقيم الحف  

لهيئة العامة للتعليم ح اعلى مسر 2018/  12/  10المواف   االثدين الشيخ الدكتور / محمد  باح السالم الصباح وذلك يوم 

متفوق ومتفوقة  ) 373 (وقد بلغ عدد المكرمين المشمولين بالحف  ت  الشويخ –التطبيقي والتدريب بديوان عام الهيئة الجديد 

  . من راعي الحف  ئبداة  المتفوقين تقديم  داياوتم  من الكليات والمعا د
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عاية  تحت ر  2018/  2017عشر لمعا د التدريب والدورات الخا ة للعام التدريبي لخام  أقيم اف  تكريم الخريجين ا

الساعة السابعة  في تمام 2019/  4/  22المواف  مد ائامد الصباح وذلك يوم ائثدين وا ور معالي الشيخ نا ر المح

. وقد بلغ عدد المكرمين  الشويخ- د مساباً على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بديوان عام الهيئة الجدي

  . وتم تقديم  دايا من راعي الحف  ئبداة  المتفوقين متدر  ومتدربة من معا د الهيئة ) 166 (لين بالحف  موالمش

 

 

 
 

 

 

 تشكي  اإلتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة :

باإلضافة قواةم من الاي   ارك في     اإلنتخابات عدد لطلبة ومتدربي الهيئة  قامت الهيئة بتدعيم اإلنتخابات إلتحاد العام

 كبيراً .إلى المستقلين وذلك بإستخدام نعام االقتراع والفرز االلكتروني وقد أثبت   ا البرنامج نجاااً 
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 : الجمعيات العلمية

الجمعيات العلمية تشج  البح  العلمي والتطبيقي واتااة الفر ة للقابات العلمية المشتركة و تشجي  الدشارات الثقافية 

واال تمام بدراسة ومداقشة الق ايا التي تهم المجتم  الكويتي ذات الصلة بدشارات الجمعية في مجال تخصصها العلمي 

وتم مخاربة الكليات والمعا د المعدية بتشكي   ت وتوثي  وتدمية الروابر و العمقات م  الجمعيات المماثلة داخ  و خارج البمد

ت وقد بلغ عدد الجمعيات العلمية التي تم إ دار قرارات بتشكيلها من عمادة  جمعيات ائقسام العلمية التابعة لها في اكتوبر

 .  ة علمية  رفت لها المبالغ المقررة بالميدانية( جمعي 53 ئون الطلبة ) 
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 :الجمعيات العلمية للعام الدراسي 

 

 العلمية الجمعيات بتشكي  الطلبة عمادة  ئون بأ رام والمعا د الكليات قامت 2018 / 2019 الدراسي العام مدطل  م 

 والهيئة الطالب بين العم  الجماعي على وتشجيعهم موا بهم و ق  الطلبة البتكارات داعمة المعا د و بكليات الخا ة

 . التدريبية و التدريسية

 

 : التالية المعا د من ك  بمشاركة ائولى للمرة و الفر ة ( 2018 / 2019 )  العام   ا في الطلبة عمادة  ئون اتاات اي 

 و تجربة لخو  )للطاقة العالي معهد ت المهدي التدريب معهد ت السالم  باح – الصداعي معهد ت الشويخ  -الصداعي معهد(

 . الجماعي العم  على الطلبة تشجي 

 

 و الكليات قب  من تشكليها تم التي الجمعيات بمشاركة العلمية الجمعيات معر  عم  تم الثاني الدراسي الفص  مدتص  وفي

 السيد  ورا الطلبة و الراةد جمعية من ك  وإلنجازات المشاري  عر  ليتم الطلبة  ئون عمادة بأ رام المشاركة المعا د

المدير  أ در وقدت  إلداريةا الهيئة و المعا د مدراب و الكليات عمداب و والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئة عام مدير

العامة للتعليم التطبيقي  الهيئة معا د و كليات مختل  في العلمية قسامائ من العلمية للجمعيات تشكي  قرار ( 63العام ) 

 والتدريب .

 

 ( جمعية 19)  عدد ئساسية ا التربية كلية •

 ( جمعية 4 كلية التمريض ) •

 ( جمعيات  8 كلية الدراسات التكدولوجية ) •

 ( جمعيات 5 كلية الدراسات التجارية ) •

 ( جمعيات 4 كلية العلوم الصحية ) •

 (  4 والمماة )المعهد العالي لمتصاالت  •

 جمعيات

 ( جمعية1المعهد العالي للخدمات اإلدارية ) •

 ( جمعيات 5 معهد التدريب اإلنشاةي ) •

 ( جمعيات 4 الشويخ ) –المعهد الصداعي  •

 ( جمعيات 3  باح السالم ) –المعهد الصداعي  •

 ( جمعية1معهد التدريب المهدي ) •

 ( جمعيات 5 معهد العالي للطاقة ) •
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 :  العلمية الجمعيات معر 

 

 رواد الساد  م  اجتماع الطمبي للتوجية عميد مساعد ( ااجي اسين سلمان . د)  ها ب ممث  الطلبة  ئون ةعماد عقدت وقد

 ايخ ما ك   روع لمداقشة 7/2/2019 الخمي  يوم وذلك العديلية في الهيئة عام ديوان مسرح في العلمية الجمعيات

 المشاركة الجمعيات قب  من المقدمة الخا ة بالمشارع ائمور بعض و رح العلمية الجمعيات بمعر  الخا ة الجديدة ليةاآل

  .الرواد اقترااات و

 

 2019/03/19   المواف  الثمثاب يوم في 2018/2019 الدراسي العام من الثاني الدص  في العلمية الجمعيات معر  أقيم

 . المعا د و الكليات مختل  من العلمية الجمعيات من مجموعة في  تو ارك

 

 . المجاالت مختل  من علمية جمعية  ( 47 ) ىال المشاركين عدد بلغ وقد 

 

(   6) ئف   مسابقة الطلبة  ئون عمادة اقامت » العشرون و الراب   «العلمية الجمعيات معر  في المداسبة     وفي

 ة ) بيت التموي  الكويتي ( .برعاي تحكيمية لجدة رري  عن وضعها تم معايير وف  وذلك مشاري 
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 االنجازات في مجال البحو  التطبيقية :  /3

تحر  الهيئة على تشجي  ودعم البحو  التطبيقية في مختل  المجاالت ذات العمقة بتطوير وتدمية المجتم  وفي خمل عام 

وبلغ قيمة ( .ك د 565,390 ) ( بحثاً بتكلفة إجمالية118) ةإنجاز ا بالهيئالجارية والتي تم  لغ عدد البحو ب 2019 /2018

رقم ( من إجمالي التكلفة وذلك وفقاً للجدول %19.46)  رم بلغ د.ك( بمعدل 110,030.75المدصرم على     ائبحا  )

 (3 – 23  ). 

( 23 –  3جدول )    

 2018/2019عام اإلنجازات في مجال ائبحا  موزعة اسب الجهة القاةمة بالبح  خمل 

الجهة 

الممولة 

 للبح 

 الجهة

 القاةمة بالبح 

التكلفة  عدد االبحا 

اإلجمالية 

 (د.ك(

المدصرم على 

 (البح  د.ك(

نسبة الصرم 

 مجموع مدجدة جارية %

 

الهيئة 

 العامة

للتعليم 

 التطبيقي

 والتدريب

 %41.4 30610.950 182173 38 8 30 كلية التربية ائساسية

 %12.4 12646 67023 20 5 15 الدراسات التجاريةكلية 

الدراسات كلية 

 التكدولوجية
38 7 45 234484 55164.400 %0.31  

 %9.4 4092.400 62600 8 1 7 العلوم الصحيةكلية 

 %4.9 7350 17670 6 3 3 كلية التمريض

 %3.4 167 1440 1 0 1 معا د الهيئة

 %19.46 110,030.75 565,390 118 24 94 المجموع

 

 ر كويتي (ديدا 320,455,000)   2018/2019بلغت ميدانية الهيئة عام 

 % ( : 5.18نماظ أن  داك إنخفا  بدسبة )  2017/2018وبالمقارنة م  نسبة الصرم على ائبحا  خمل عام 

 نسبة الصرم على ائبحا  من ميدانية الهيئة معدل اإلنفاق على البح  العلميإجمالي  السدة

2017/2018 0.05  % 24.64 % 

2018/2019 0.034 % 19.46 % 
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ويوض  وتفعيمً لدتاةج البحو  التي أنجدتها قامت الهيئة بإرسال تلك البحو  إلى الجهات التي يمكن أن تستفيد من نتاةجها 

وك لك الجهات والمدصرم عليها موزعة  وتكلفتها اإلجمالية الجارية والمدجدة    ائبحا بيان   آخر التقرير الملح  المرف 

  .المستفيدة من     البحو  

 : تم انجاز المرالة الرابعة من نعام دعم ائبحا  اإللكتروني م  تطوير المراا  الثم  ائولى .1

 

تقديم رلب تموي  مشروع بح  وأخ  الموافقات علي  من القسم العلمي والكلية ولجدة   : المرالة ائولى •

 البحو  التطبيقية بالقطاع وأر فة المحاضر إلكترونيا عبر الدعام .

تقديم التقارير المرالية والدهاةية وأخ  الموافقات عليها من القسم والكلية ولجدة البحو  المرالة الثانية :  •

 لقطاع وأر فتها إلكترونيا عبر الدعام .التطبيقية با

لكتروني يتم من خمل  تمكين الباا  من  رم ميدانية العقود إنموذج  14انجاز عدد  المرالة الثالثة : •

 . المعتمدة

ائبحا  الجارية  من عددلانجاز التقارير اإلاصاةية الخا ة بائبحا  الممولة من الهيئة  المرالة الرابعة : •

 . ( بح  اسب الكلية والقسم العلمي مدشورة  وتكلفتها والر يد المتبقي لك  )والمدجدة وال

مساعدي  -عمداب الكليات  –نوا  المدير العام  -وعلى ضوةها تم عم  بوابة إاصاةية للمسئولين بالهيئة )المدير العام 

 . التدري العمداب ( لمتابعة الصرم على ائبحا  العلمية المقدمة من أع اب  يئة 

ا في جاةدة الشرق ائوسر هفوز مشروع دعم ائبحا  اإللكترونية ضمن ارار متكام  ضمن مشاري  الهيئة التي فازت ب .2

 .  لتميد الحكومة والمدير ال كي وذلك عن أنعمة وخدمات التعليم ال كية المقدمة من معهد جاةدة الشرق ائوسر للتميد

 في انجاز االتفاقية بين الهيئة وجامعة الكويت المتابعة والتدسي  م  جامعة الكويت .3

 التعاون م  فري  مشروع تعديد دور الهيئة في مجال البح  العلمي في الدشارات التالية : .4

 SPSSعقد دورات تدريبية ئع اب  يئة التدري  على برنامج  •

 2017المشاركة في انجاز يوم الملص  العلمي والدشر العلمي  •

وقد ااضرت فيها رةي  قسم االتصاالت    " How to Publish Your Research "ن ور ة عم  بعدوا إقامة .5

بمركد ابن الهيثم للتدريب أثداب الخدمة بالهيئة العامة   "Taylor and Francis Group"والمماة في مجموعة 

وا ور عدد كبير من أع اب  يئة  للتعليم التطبيقي والتدريب تحت رعاية ناةب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحو 

 .   التدري  والتدريب من جمي  كليات الهيئة

اللقاب االول من سلسلة لقابات التجار  اإلدارية الداجحة و التي اقامتها لي لتموي  البحو  بالهيئة ضمن دعام اآلالعر  

 . 2017 ابري    12 – 11الفترة  مملكة البحرين خمل ت جامعة الدول العربية –المدعمة العربية للتدمية اإلدارية  
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 اإلنجازات في مجال المشاريع اإلنشائية و أعمال الصيانة والترميم : /4

 

(  22,000,000 و التي  ايت )  2018/2019تواصللا الئي ة اكللت مال المشللاريع الوارخط  التشة التشلليياية لميمانية عا  

( من إجملالي الم لال    %28.6 ملا يالاخل )، أي  ( خينلار وويتي 6,308,843.557 ، وصللللره منئلا م ا  ) خينلار وويتي

إجمالي الم ال  الماتمدط والمنصلرفة عا  المشلاريع اإلنشلائية وأعمال الصليانة   ( 20 – 3 . ويوضل  الجدول رمم ) الماتمدط

 و الترميم .

 

 ( 24 – 3جدول ) 

 2019/  2018إجمالي الم ال  الماتمدط و المنصرفة عا  المشاريع اإلنشائية وأعمال الصيانة والترميم 

 

 

 :   عقوخ مشاريع التصميم لألك اب المشتروة التاليةتاوخ أك اب ماة الصره ال  تمديد 

 .  عد  اكتال  األرض من  ادية ال ويت •

 . عد  تحديد نسب ال ناء لامحور التدمي  المدن الجديدط •

في التصللللميم و للح لتحقي    ه( و توجيه الم اتب إلعتماخ 5  فمت أ تصللللني اكللللتحداع نوي جديد من المالج  ) •

 . التوفير في ت افة التنفيذ التاص   ا مشروي

 

شرق لاتاايم  الافضا لتحقي  مستويات الت نولوجيا في التاايم   عاألضمان تئا آشتسا  الئي ة ال  التشوير الدائم في منوما 

، توضل  التريشة التالية   في محافظات الدولة المتتافة فروي لا ايات و المااهدالتش يقي و التدريب و كلات الئي ة  ننشلاء 

 . تي في مرحاة التصميم و التنفيذموامع وايات و مااهد الئي ة القائمة و ال

 

 

 

 الم ال  المنصرفة )خ.ك( الم ال  الماتمدط )خ.ك( ال يان
نس ة الصره 

% 

 مشاريع إنشائية و صيانة جذرية   – 3271ف ة 

 25.5 46,88,492.824 18,420,000 م اني  وتحسينات عا  االراضي

 مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  –  3272ف ة 

 75.3 1,364,179.927 1,810,000 آالت  ومادات و أصول أخرى مرت شة  مشروي انشائي

 صيانة جذريةمشاريع إنشائية و  –  3273ف ة 

 14.4 256,170.806 1,770,000 أصول ال نية التحتية

 28.6 6,308,843.557 22,000,000 اإلجمالي الاا 
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 :  6/2019/ 30المومف التنفيذي لمشاريع الئي ة حت  

 عقوخ إخارط التصميم و التنفيذ : .1

 

تقو  الئي ة  نخارط مشلللاريائا عن قري  التاامد مع الللروات عالمية إلخارط المشلللاريع مما يوفر جوخط عالية من التدمي  و 

 إخارط المشاريع و الئي ة حالياً تدير ثالع عقوخ و هي : 

 

( مشلللاريع لائي ة  الشلللويو ومشلللروي إخارط تصلللميم مجمع ت نولوجي تجاري صلللحي تر وي  3إخارط تصلللميم عدخ ) ▪

 الجئراء : 

 تقو  المجموعة اإلكتشارية تيرنر  روجاوس  نخارط تصميم مشاريع الئي ة .  •

 : ( مشاريع لائي ة8إخارط تصميم عدخ ) ▪

 تقو  المجموعة االكتشارية تيرنر  روجاوس  نخارط تصميم مشاريع الئي ة .  •

 : ( مشاريع لائي ة5إخارط تنفيذ ) ▪

 ط تنفيذ مشاريع الئي ة . تقو  المجموعة االكتشارية اي جي ايي  نخار •

 

 المشاريع اإلنشائية )التنفيذ( : .2

 

 تنفيذ فصول ومتت رات ل اية الدراكات الت نولوجية : ▪

 الم تب المصمم و اإلاراه عا  التنفيذ : خار الئدية لالكتشارات الئندكية . •

 اروة المقاوالت : اروة التتصيص الئندكية •

 % 100نس ة إنجاز التصميم :  •

 %35نس ة إنجاز التنفيذ :  •

% من مرحالة الئي لا 95، اوملا المقلاول  2017كلللل تم ر  5المومف التنفيلذي :  لدأت اعملال المشللللروي في  •

 عمال التمديدات المي اني ية.أكمنتي و عمال الشا وق اإلأالتركاني و  اار 

 
 توكاة مسم الئندكة ال يميائية  الشويو
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 : ( المائد الاالي لاشامة توكاة مائد تدريب ال ئر اء والماء ) ▪

 الم تب المصمم و اإلاراه عا  التنفيذ : م تب عالية الصاي    •

 اروة المقاوالت : الدار الئندكية  •

 % 100نس ة إنجاز التصميم :  •

 %75نس ة إنجاز التنفيذ :  •

. 2/7/2017والمقلاول  لااللللر  لالاملا  تلاريو  15/3/2017المومف التنفيلذي :   تم توميع عقلد التنفيلذ  تلاريو  •

 .  والمشروي حالياً  مرحاة الئي ا التركاني و داية التششي ات

 

 : توكاة مسم الئندكة ال يميائية  الشويو ▪

 : م تب خار ع دالاميم يوكف الفايج الم تب المصمم واإلاراه عا  التنفيذ •

 اروة المقاوالت : اروة تشييد التايج لاتجارط الاامة والمقاوالت  •

 %100نس ة إنجاز التصميم :  •

 %3نس ة إنجاز التنفيذ :  •

و التلدعيم و نم   و هو حلاليلاً  مرحالة الحفر  2019ملار   20 لدأت اعملال المشللللروي في  : المومف التنفيلذي •

 .ه الميا

 
 توكاة مسم الئندكة ال يميائية  الشويو

 لوجيةوفي واية الدراكات الت ن Bم ن   في المائد الاالي لاشامة Aم ن   لوجيةوالم ت ة في واية الدراكات الت ن
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 م اني لتتصصات جديدط مستحدثة   اية التر ية األكاكية  الاارضية : ▪

 الم تب المصمم : م تب أور  الحر ي لالكتشارات الئندكية •

 اإلاراه عا  التنفيذ : خار عماخ الراوخ لالكتشارات الئندكية •

 اروة المقاوالت : اروة الرا ية لإلنشاءات •

 %100نس ة إنجاز التصميم :  •

 %5نس ة إنجاز التنفيذ :  •

 . كاكاتو هو حالياً  مرحاة الحفر و صب األ  2019مار   20عمال المشروي في أ دأت المومف التنفيذي :  •

 

 

 ( : التصميم لمشاريع اإلنشائية )ا .3

 

  محافظة الجئراء : تر وي مجمع ت نولوجي تجاري صحي ▪

 . ، السور لالكتشارات الئندكية ، ا  ا  اتش لالكتشارات الئندكية الم تب المصمم :  ارونم اكتمتس •

 %83نس ة إنجاز التصميم :  •

، والمشللروي حالياً في مرحاة   تم اإلنتئاء من أعمال المرحاة الثانية من تصللميم المشللرويالمومف التنفيذي :  •

 . ( التصميم النئائي والمتششات التنفيذية الشور األول من المرحاة الثالثة )

 

 في واية ال نين Bم ن   في واية ال نات Aم ن  

 مجمع ت نولوجي تجاري صحي تر وي  محافظة الجئراء
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 ل ايات الئي ة  منشقة ص ا  األحمد :فروي  ▪

 كتشارات الئندكيةالم تب المصمم : ويو لإل •

  % 91نس ة إنجاز التصميم :  •

ما  المسللللتشللللار  تقديم متششات ومواصللللفات وجداول وميات الشور الثاني من المرحاة  المومف التنفيذي :  •

  . عا  المستشار إعاخط التقديم. ( وتم التااي  عايئا من م ا الئي ة  التصميم االنئائي الثانية )

 

 

 

 مااهد تدري ية لائي ة  منشقة ص ا  األحمد : ▪

 الم تب المصمم : م تب صال  القاله •

  % 80نس ة إنجاز التصميم :  •

( في نئاية    تشوير التصميم األولي الشور األول من المرحاة الثانية )أعاخ المستشار تقديم  المومف التنفيذي :  •

 . عا  المستشار تقديم وثائ  الشور الثاني من المرحاة الثانية. ومد وافقت الئي ة عايه  ائر مار 

 

 فروي ل ايات الئي ة  منشقة ص ا  األحمد

 مااهد تدري ية لائي ة  منشقة ص ا  األحمد
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 مااهد تدري ية لائي ة  منشقة جا ر األحمد : ▪

 المصمم : م تب خار الاوضيالم تب  •

  % 80نس ة إنجاز التصميم :  •

، والمشللللروي حلاليلا في الشور الثلاني من  تم اإلنتئلاء من الشور األول من المرحالة الثلانيلةالمومف التنفيلذي :  •

 . عا  المستشار التقديم . ( التصميم النئائي المرحاة الثانية )

 

 

 مائد التدريب المئني لا نين  منشقة جا ر األحمد : ▪

 كتشارات الئندكيةالم تب المصمم : م تب مامار لإل •

  % 94نس ة إنجاز التصميم :  •

( متضلللمنة  الشور الثاني من المرحاة الثانية ما  المسلللتشلللار  تقديم المتششات النئائية )المومف التنفيذي :  •

. أعاخ المسلتشلار تقديم  الشور الثاني من المرحاة الثانية   ومد عاقت الئي ة عا  التقديممالحظات الشور األول  

 . . عا  المستشار إعاخط التقديم وتم التااي  عايه من م ا الئي ة

 

 

 األحمدمااهد تدري ية لائي ة  منشقة جا ر 

 

 مائد التدريب المئني لا نين  منشقة جا ر األحمد
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 : م اني وخدمات ال نية التحتية لأللياه الضوئية لامااهد وال ايات ▪

 الم تب المصمم : م تب ك يا •

  %78نس ة إنجاز التصميم :  •

( وعا  المسللتشللار  التصللميم التمئيدي تم اإلنتئاء من الشور الثالث من المرحاة األول  )المومف التنفيذي :  •

 . ( الشور الرا ع تقديم المتششات النئائية )

 

 : توكاة المائد اإلنشائي  منشقة الص احية   ▪

، و جاري الاما عا    2017/2018التنفيذي : تم إخراج المشللللروي ضللللمن ميمانية السللللنة المالية المومف  •

 . عداخ لاشر اإل

 

 : توكاة المائد الصناعي  منشقة ص ا  السالم ▪

، و جاري الاما عا    2017/2018تم إخراج المشللللروي ضللللمن ميمانية السللللنة المالية المومف التنفيذي :  •

 . عداخ لاشر اإل

 

 

 جذرية :  الصيانة ال .4

 

وفقاً لما تضلللمنتة التشة التشللليياية لميمانية الاا   المادالت الش ياية المسلللتئدفة ل رامج و عقوخ الصللليانة،  ة الئيحققت 

  و المتا اة المسلتمرط لئا الراه الشلاما عا  عقوخ الصليانة. و مد مامت إخارط الشل ون الئندكلية  اإل الماتمدط 2018/2019

 و مشا قتئا لاشلللروق و المواصلللفات  و التأود من كلللالمة تنفيذ الاقوخ  ي تقتنيئا الئي ةصلللول الثا تة التاألة عا  ظلامحاف 

 .  و تشييائا  ال فائة المشاو ة  قامتئا اإلنتاجيةلضمان المحافظة عا  ،  الفنية و السارية المحدخط لئا

 



 

 

144 

 / اإلنجازات في مجال تطوير واستحداث البرامج والمناهج بالكليات والمعاهد : 5

 أوال / ما تم إنجازه  في مجال تطوير/ استحداث البرامج الدراسية 

 البرامج التي تم تطويرها  :    •

   .جميع برامج كلية التربية األساسية .1

 . ( مازالت تحت التطوير )  التجاريةجميع برامج كلية الدراسات  .2

 . جميع برامج كلية الدراسات التكنولوجية .3

 . ( جميع برامج كلية التمريض السجالت الطبية برنامج كلية العلوم الصحية ) .4

 . ( برامج 3 معهد التمريض ) .5

 البرامج المستحدثة :   •

 :  كلية الدراسات التكنولوجية .1

   . وتبريد محركة قوى ميكانيكا بقسم الطاقة كفاءة دبلوم برنامج ▪

 . الكهربائية الهندسة تكنولوجيا بقسم المتجددة الطاقة دبلوم برنامج ▪

 . الكيميائية الهندسة تكنولوجيا بقسم السالمة و الحريق من الوقاية دبلوم برنامج ▪

 . الكيميائية الهندسة تكنولوجيا بقسم السالمة و الحريق من الوقاية بكالوريوس برنامج ▪

 

   المقررات التي تم إستحداثها : •

 .  كلية التربية األساسية - استحداث مقرر التنمية المستدامة  .1

 . كلية الدراسات التجارية -  استحداث مقرر صناعة التكنولوجيا المالية .2

 . التكنولوجية الدراسات كلية ماعدا الهيئة كليات جميع -  استحداث مقرر ثقافة نفطية .3

 . كلية الدراسات التكنولوجية -  استحداث مقرر ثقافة تكنولوجيا نفطية .4

 

  ثانيا / ما تم إنجازه مع جهات سوق العمل 

الشركة  –ي لممؤسسة الكويت للتقدم الع –( :  وزارة الكهرباء والماء  برنامج كفاءة الطاقة )  .1

كلية الدراسات  –  معهد الكويت لألبحاث العلمية –للصناعة الهيئة العامة  –الكويتية لنفط الخليج 

 .وزارة األشغال  – ةالتكنولوجي

 .الحرس الوطني   –  ( : وزارة الكهرباء و الماء برنامج الطاقة المتجددة )  .2

اإلدارة    - مرحلتي الدبلوم و البكالوريوس : (  برنامج تكنولوجيا الوقاية من الحريق والسالمة ) .3

 .العامة لإلطفاء 
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الهيئة العامة للزراعة والثروة   – :  معهد الكويت لألبحاث العلمية  ( برنامج البيطرة والزراعة ) .4

جمعية المهندسين  –شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية  –الهيئة العامة للبيئة  –السمكية 

جمعية  –شركة نقل وتجارة المواشي  –التغذية الهيئة العامة للغذاء و –بلدية الكويت  –الزراعيين 

 . أصدقاء النخلة

 . ( :  الصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقرر ريادة األعمال  ) .5

 ثالثا / ما تم إنجازه في شأن تطوير  وتدريب أعضاء هيئتي التدريس و التدريب 

 .( دورة  2إقامة دورة كتابة المناهج ألعضاء هيئة التدريس والتدريب عدد ) 

 ه في شأن تطوير آلية العمل وتوفير البرمجيات والنظمزرابعا/ ماتم إنجا

لي إلدارة وتوثيق الخطط الدراسية بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات والحاسب آعداد برنامج إتم  .1

 . تحت التجربة ( لي )اآل

 .الربط مع عمادة القبول والتسجيل من خالل نظام البانر  .2

، من قبل اللجنة  تم اعتماد اجراءات استحداث وتطوير المناهج والبرامج و مسؤولية الجهات المختلفة .3

 . التنفيذية

 

  / تزويد المكتبات بالكليات والمعاهد بمصادر التعليم والتعلم : 6

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

  الهيئة التدريسية والتدريبية بالعلم والمعرفة في مختلف المجاالت والتخصصات .

كتاباً  ( 2658 بلغ عدد الكتب التي تم تزويد مكتبات الكليات والمعاهد بها حوالي ) 2018/2019وخالل عام  

ً و) 1521 منها ) ً  1137 ( كتاباً عربيا بيان توزيع هذه الكتب على  التاليويوضح الجدول  ،( كتابا أجنبيا

 الكليات والمعاهد .
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( 1 – 6جدول )   

2018/2019والمراجع والدوريات خالل عام تزويد أجهزة الهيئة بالكتب   

 

 

 مالحظة :

 تزويد أجهزة الهيئة بالدوريات المطبوعة متوقفة حاليا بسبب عدم توفير الميزانية . -

 لكترونية التي تغطي جزء من حاجة المستفيدين .اشتراكات في بعض الدوريات اإلالهيئة لديها  -

 

 

 

 

 الجهة

 الكتب

 مجموع كتب أجنبية كتب عربية

 - - - الديوان العام

 1033 170 863 كلية التربية األساسية

 301 147 154 كلية الدراسات التجارية

 239 183 56 كلية العلوم الصحية

 98 75 23 كلية الدراسات التكنولوجية

التمريضكلية   29 189 218 

 1889 764 1125 إجمالي الكليات والديوان

 149 145 4 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة

 51 22 29 المعهد العالي للطاقة

السالم( صباحالمعهد الصناعي)  67 41 108 

 171 62 109 معهد التدريب اإلنشائي

 10 8 2 المعهد الصناعي )الشويخ(

العالي للخدمات اإلداريةالمعهد   181 11 192 

 86 84 2 معهد التمريض

 2 - 2 معهد التدريب المهني

 769 373 396 إجمالي المعاهد 

 2658 1137 1521 اإلجمالي العام
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( 2– 6جدول )   

 (  Online توفير قاعدة بيانات والدوريات اإللكترونية المتوفرة )

LICENSE PUBLISHER DESCRIPTION NO 

SITE EBSCO Academic Search Ultimate 1 

SITE EBSCO CINAHL Complete 2 

SITE EBSCO 
Applied Science&Technology Source 

(From 11-1-2018 To 10-31-2019) 
3 

SITE EBSCO 
EBSCO Education Source 

(From 11-1-2018 To 10-31-2019) 
4 

SITE EBSCO 
EDS Stand alone – 50k 

( From 11-1-2018 To 10-31-2019) 
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 OCLC Web Dewey 12 

_ _ 
Springer Nature e-Journals Full Collection 

2020 
13 

_ _ Emerlad E-journals 14 

_ _ Sage Premier e-Journals Collection 15 

_ _ Sage Knowledge eBooks Collection  16 

_ _ Edusearch 17 

_ _ Human Index 18 
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( 3 – 6جدول )   

 2018/2019الوسائل والتقنيات التعليمية والتدريبية التي تم إنتاجها خالل عام 

 الكمية المنتجة الجهة المستفيدة الهدف من الوسيلة / التقنية اسم الوسيلة /التقنية  م

 1 الكلية كلية العلوم الصحية نتاج فيلم تعليميا 1

 1 الكلية كلية العلوم الصحية تصوير مختبر 2

 1 قسم التبريد كلية الدراسات التكنولوجية تحويل مذكرة ورقية إلى اإللكترونية 3

 1 الحاسب اآللي كلية الدراسات التجارية تعليمي power pointإنتاج  4

 1 اإلدارة كلية الدراسات التجارية تعليمي power pointإنتاج  5

 1 قسم التمريض كلية التمريض تعليمي power pointإنتاج  6

 

( 4 – 6جدول )   

 2019/  2018الدورات والحلقات والمؤتمرات التعليمية والتدريبية التي تم تسجيلها/تصويرها خالل عام 

 مكان االنعقاد الجهة المنظمة اسم الدورة/الحلقة/المؤتمر م

الهيئة الجديدديوان عام  إدارة متابعة الخرجين وسوق العمل تصوير حفل تكريم معرض الفرص الوظيفية والدراسية الثاني 1  

2 
تركيب نظام صوتي للمسرح الرئيسي لفعاليات الكورس الثاني 

 لألقسام العليمة والمكاتب العلمية 
 المسرح كلية التربية االساسية

 كلية الدراسات التكنولوجية بكلية الدراسات التكنولوجية Data Show( أجهزة 6توريد وتركيب عدد ) 3

4 
طلب تصوير وتوثيق فيديو وفوتوغراف) بمناسبة إقامة حفل 

 العيد الوطني ( 
 المعهد العالي للخدمات اإلدارية المعهد العالي للخدمات اإلدارية

5 
  تــركيب نظام صوتي وسماعات للمسرح الرئيســي

 ) لفعاليات الكورس الثاني لألقسام العلمية والمكاتب النوعية ( 
سيةكلية التربية األسا  المسرح 

6 
( وملحقاته لحملة مكافحة  Data Showإعارة جهاز) 

 المخدرات 
 مسرح كلية العلوم الصحية شئون الطلبة

 شئون الطلبة تركيب نظام صوتي لحملة وياكم للوقاية من المخدرات 7
 مسرح كلية العلوم الصحية

 ) بنات ( 

 شئون الطلبة تركيب نظام صوتي لحملة وياكم للوقاية من المخدرات  8
  سمينار كلية الدراسات التجارية 

( بنين ومسرح البنات )  
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 شئون الطلبة تركيب نظام صوتي لحملة وياكم للوقاية من المخدرات  9
مسرح المعهد العالي لإلتصاالت 

 والمالحة

 شئون الطلبة تركيب نظام صوتي لحملة وياكم للوقاية من المخدرات  10
مسرح كلية التربية األساسية        

بنات (   –بنين  )          

 شئون الطلبة تركيب نظام صوتي لحملة وياكم للوقاية من المخدرات  11
سمينار كلية الدراسات 

بنين (  التكنولوجية  )  

 شئون الطلبة تركيب نظام صوتي لحملة وياكم للوقاية من المخدرات  12
مسرح كلية الدراسات التكنولوجية 

بنات (   )        

13 
تصوير حفل حصول عدد من اإلدارات على شهادات الجودة 

 العالمية واالعتماد األكاديمي
 ديوان عام الهيئة الجديد ضبط الجودة و اإلعتماد األكاديمي

كلية التربية األساسية ( )  (  ومايكروفون  (Data Showتوفير  14  المسرح 

15 
  يوم الملصق والنشر العلمي

    2019-() معرض الملصق والنشر العلمي 
 ديوان عام الهيئة الجديد إدارة البحوث

 قاعة المؤتمرات الصحفية شئون الطلبة تركيب نظام صوتي في المجمع الرياضي  لدورة الرياضة  16

( 6المسرح ) مبنى  كلية التربية األساسية توفير وتصوير وتوثيق لفعالية قسم المناهج وطرق التدريس 17  

18 
توفير نظام صوتي وتصوير في كلية الدراسات التكنولوجية 

 إقامة يوم التوظيف من شركة صناعات الغانم ( )
دارة متابعة الخريجين وسوق العملإ  كلية الدراسات التكنولوجية 

19 
توفير نظام صوتي وتصوير في كلية الدراسات التجارية إقامة 

 يوم التوظيف من شركة صناعات الغانم (  )
 كلية الدراسات التجارية ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل

20 
تصوير الحفل تكريم الخريجين الموحد الرابع عشر للخريجين 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
 مسرح ديوان عام الهيئة الجديد شئون الطلبة

21 
تركيب نظام صوتي لمحاضرة الغبار والعواصف الرملية في 

 الكويت
 قاعة السمينار كلية العلوم الصحية

22 
يم لمساعدي العميد تصوير و فيديو ومونتاج لحفل تكر

 السابقين في كلية العلوم
 كلية العلوم الصحية

استراحة أعضاء هيئة التدريس 

 والتدريب

23 
توفير إذاعة لورشة عمل لورشة عمل كيفية االستفادة من 

 قواعد البيانات البحثية 
بنات( ) قاعة السمينار كلية العلوم الصحية  

 قاعة السمينار الدور  كلية العلوم الصحية (    MY Uتركيب نظام صوتي لمحاضرة )  24

بنات  -كلية الدراسات التكنولوجية  تركيب نظام صوتي لتنظيم محاضرة  25  
 مسرح الكلية

( 12 ) مبنى الطالبات   

 شئون الطلبة تصوير انتخابات االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 26
الدراسات التجاريةكلية   

  ( ) المسرح 

27 
فالم والتصوير ألتغطية وتصوير مهرجان الطلبة الخامس ل

 الفوتوغرافي
( 5مسرح الهيئة ) مبنى  كلية التربية األساسية  
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28 
        تركيب نظام صوتي مايكات وسماعات للمسرح الرئيسي 

 إلقامة محاضرات علمية ( )
التربية العمليةمكتب  كلية التربية األساسية  

29 
 تركيب نظلم صوتي مايكات وسماعات للمسرح الرئيسي 

 قامة محاضرات علمية ( إل) 
 قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية األساسية

30 
       تركيب نظام صوتي مايكات وسماعات للمسرح الرئيسي 

 إلقامة محاضرات علمية (  )
التربية الموسيقيةقسم  كلية التربية األساسية  

31 
       تركيب نظام صوتي مايكات وسماعات للمسرح الرئيسي 

 إلقامة محاضرات علمية (  )
 قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية األساسية

32 
تصوير حفل الحادي والعشرون لتكريم الطلبة المتفوقين 

 برعاية مبرة صباح السالم
 شئون الطلبة

بديوان عام الهيئة مسرح الهيئة  

 الجديد

33 
 تركيب نظام صوتي ميكروفون وسماعات لفعالية 

 ذوي اإلحتياجات الخاصة (  )
 مسرح الكلية كلية التربية األساسية

 مسرح الكلية كلية التربية األساسية توفير نظام صوتي ) للدوري الثقافي (  34

 كلية الدراسات التكنولوجية كلية الدراسات التكنولوجية التكنولوجية لقناة اليوتيوبتصوير  فيديوهات  كلية الدراسات  35

 مستشفى العدان كلية العلوم الصحية تركيب إذاعة ) لمحاضرة نظرة مختلفة للسمنة ( 36

بنات ( كلية الدراسات التجارية ) إقامة ندوات للنشاط الطالبي ) ندوه (  37  قاعة السمينار 

38 
 تركيب نظام صوتي وميكروفونات 

 ) ندوه لفريق عمل األيزو ( 
 المسرح الرئيسي كلية التربية األساسية

39 
تركيب نظام صوتي للبطولة الرابعة لكأس المدير العام لطلبة 

 ومتدربي الهيئة  
 مجمع التكنولوجي شئون الطلبة

 مقر الرابطة  رابطة أعضاء هيئة التدريب تصوير حفل افتتاح ديوان رابطة أعضاء هيئة التدريب 40

41 
    تصوير لفيديوات  كلية التربية التكنولوجية لقناة اليوتيوب 

 (  EXCEL) لدورة 
 كلية الدراسات التكنولوجية  كلية الدراسات التكنولوجية 

42 
 تقـديم دورات ألعضاء هيئة الـتدريس والتدريب فـي  

 (   Data base) كيفية استخدام قواعد البيانات ( )  
 جميع كليات ومعاهد الهيئة  عمادة المكتبات 

43 
 تقديم دورات للطلبة والطالبات في 

 (   Data base) كيفية استخدام قواعد البيانات ( ) 
 جميع كليات ومعاهد الهيئة  عمادة المكتبات 

 

 / اإلنجازات في مجال اإلعالم والتعريف بالتعليم التطبيقي والتدريب :  7

م الشباب نحو ـــسعى الهيئة من خالل العالقات العامة واإلعالم بالتعاون مع األجهزة اإلعالمية إلى تغيير مفاهيت

على لتحاق بالمجاالت الفنية والمهنية ، وتعتمد الهيئة في ذلك التعليم التطبيقي والتدريب بهدف تشجيعهم لإل

 :عدة أساليب منها 
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  ( 1 – 7 جدول )

 تغطيات إعالمية و صحفية

 الوسيلة اإلعالمية   توصيف الجهد اإلعالمي و أهدافه  م

1 
التنسيق مع البرامج التلفزيونية إللقاء الضوء على كافة  

 برامج و فعاليات الهيئة 

 : برامجعبر 

 صباح الخير ياكويت -

 مساء الخير يا كويت  -

 شاي الضحى  -

 قواهم للا  -

 ليالي الكويت  -

 الضحى العود  -

2 
إجراء لقاءات صحافية وتلفزيونية لبعض قياديي الهيئة 

 و منتسبيها

عبر الصحف اليومية واالذاعة والتلفزيون والمواقع  

االجتماعي الرسمية االلكترونية ووسائل التواصل 

 التابعة للهيئة

Twitter 

prmo_paaet 

 

Instagram 

prmo_paaet 

facebook youtube 

3 

تغطيات صحافية وإعالمية لكافة االنشطة التعليمية 

والثقافية  واالجتماعية بديوان عام الهيئة والكليات  

 والمعاهد التدريبية بالهيئة وشملت التغطيات : 

 األنشطة الطالبية 

 المواسم الثقافية

 المعارض الفنية

 البرامج والدورات التدريبية

 أنشطة األقسام العلمية

 أنشطة عمادة القبول والتسجيل

 مكتب قبول المتدربين 

 مركز القياس والتقويم

 جميع دورات وانشطة مركز ابن الهيثم للتدريب 

اجتماعات ولقاءات المدير العام مع كبار الزوار من 

 السادة الوزراء والسفراء  وممثلي الطلبة 

 أنشطة حاضنة الشويخ الحرفية

 أنشطة كافة االدارات بديوان عام الهيئة

اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص و كذلك  

مع القطاع الحكومي و القطاع النفطي  والجامعات  

 المحلية والعالمية الخاصة و الحكومية

وكالة األنباء الكويتية كونا + كافة وسائل اإلعالم  

الورقية و اإللكترونية و الوكاالت اإلخبارية واإلذاعة 

لكترونية ووسائل  والتلفزيون وجميع وسائل االعالم اإل 

 جتماعي الرسمية التابعة للهيئةالتواصل اإل 

Twitter 

prmo_paaet 

 

Instagram 

prmo_paaet 

 

 والموقع الرسمي للهيئة.  

http://www.paaet.edu.kw 

 

youtube facebook 

 

 

http://www.paaet.edu.kw/
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( 2 – 7 جدول )                        

 تغطية الحفالت التالية

 التاريخ الحفل م

1 
عام على  56تغطية حفل معهد التمريض بمناسبة مرور 

 تأسيسه

28/10/2018 

 

2 
حفل تكريم المتفوقين تحت رعاية الشيخ محمد صباح السالم 

 الصباح
10/12/2018 

 12/12/2018 تغطية حفل تكريم خريجي برنامج تفتيش أمن المطار 3

4 
عام  50تغطية حفل المعهد الصناعي الشويخ بمناسبة مرور 

 على إنشائه
4/2/2019  

 7/2/2019 بمناسبة األعياد الوطنية للبالدتغطية حفل رفع العلم  5

6 

تكريم خريجي التطبيقي للمتفوقين تحت رعاية صاحب 

السمو أمير البالد المفدى الشيخ صباح األحمد الجابر 

 الصباح حفظه للا ورعاه

24/3/2019 

7 
 تغطية حفل رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات

 ) وقفة وفاء (
3/4/2019 

8 
 احتفال اليوم العالمي للصحة بمعهد التمريضتغطية 

 تقى العلمي الثالث (ل) الم
7-8/4/2019 

9 
حفل تكريم خريجي قطاع التدريب تحت رعاية سمو الشيخ 

 ناصر المحمد الصباح
22/4/2019 

10 
الحفل الموحد لخريجي التطبيقي تحت رعاية معالي رئيس  

 الغانممجلس األمة الموقر السيد / مرزوق على 
22/4/2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

153 

 ( 3 – 7 جدول )

 تغطية المعارض في الهيئة 

 التاريخ اسم المعرض م

 28/11/2018-26 المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية 1

 29/11/2018-28 معرض الكويت للتحويل الرقمي 2

 6/3/2019 تغطية معرض الملصق العلمي والنشر العلمي 3

 19/3/2019 الجمعيات العلمية الرابعمعرض  4

 27/3/2019  ثونالتغطية األعالمية للمعرض الفني الثال 5

6 
معرض المستقبل المهني السادس بالمعهد العالي لإلتصاالت 

 والمالحة
8-10/4 /2019 

 

 ( 4 – 7 جدول )

 تغطية الفعاليات المختلفة 

 التاريخ اسم الفعالية م

 13/10/2018-9 التدريبي الثالث " التدريب عطاء ونماء "الملتقى  1

 15/10/2018 التغطية األعالمية النتخابات اتحاد الطلبة ومتدربي الهيئة 2

 2018/ 6/11-4 التغطية األعالمية لبطولة كأس المدير العام لكرة القدم 3

4 
تغطية مهرجان الطلبة الخامس لألفالم والتصوير 

 الفوتوغرافي بكلية التربية األساسية
9/12/2018 

5 
وزير تغطية مؤتمر جسور صناعية تحت رعاية معالي 

 الدولة للشئون األقتصادية السيدة/مريم العقيل
4/2/2019 

 11/2/2019 تغطية دوري مؤسسات التعليم العالي لكرة القدم 6

 6/3/2019 تغطية مؤتمر المرأة في علم البيانات 7

 7/3/2019-5 التكنولوجيتغطية األسبوع الثقافي  8

9 
تغطية الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم 

 2019العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
1-10/4 /2019 

 7/4/2019 تغطية اليوم الرياضي بكلية الدراسات التكنولوجية 10

 28/4/2019 " األرض " بكلية العلوم الصحيةفعالية يوم  11
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 ( 5 – 7 جدول )

 العالقات العامة مشاركة

 الجهات المشاركة في التنفيذ توصيف البرنامج و الهدف منه م
 

 مالحظات

 المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية 1

مشاركة مكتب العالقات العامة واإلعالم 

الخريجين بالتعاون مع إدارة متابعة 

 وسوق العمل

  28-26أقيم بديوان عام الهيئة خالل الفترة من 

 2018نوفمبر 

 معرض الكويت للتحويل الرقمي 2

مشاركة مكتب العالقات العامة واإلعالم 

بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات 

 والحاسب اآللي

 

أقيم في فندق راديسون بلو خالل الفترة من 

 2018نوفمبر  28-29

 

 : مطبوعات منوعة وإصدارات دورية 

 : مجلة صناع المستقبل  .1

 

 .اصدار المجلة شهريا  -

 . عاما 36تعد المجلة توثيق  كامل لكافة االنشطة والفعاليات التي شهدتها الهيئة طوال  -

 .متابعة جميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة وعرضها بالمجلة بأسلوب صحافي فريد وإخراج فني مميز -

 .  مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي واصدار المجلة الكترونيا على موقع الهيئة الرسمي -

 . استقطاب شريحة أكبر من المتابعين والوصول لجميع جمهور الهيئة من المنتسبين والعاملين بها -

 . بنشر مقاالتهم اعطاء الفرصة للموهوبين في فنون الكتابة الصحافية لتنمية قدراتهم -

 . لتغطية الصحافية واإلعالمية الخاصة للنشر بالمجلةإعداد ا -

 . تسليط الضوء على كل ما هو جديد وعلى انجازات القطاعات المختلفة بالهيئة -

 . التواصل مع كافة الجهات الحكومية عن طريق إرسال نسخ إلكترونية للمجلة  -

 . تصميم وإخراج دليل كلية التمريض ) باللغة العربية (  .2

 . وإخراج دليل التدريب المهني ) باللغة العربية (تصميم  .3

 . نشائي ) باللغة العربية (تصميم وإخراج دليل التدريب اال  .4

 . تصميم وإخراج دليل كلية الدراسات التجارية ) باللغة العربية (  .5

 . لوجية ) باللغة اإلنجليزية (وتصميم وإخراج دليل كلية الدراسات التكن  .6

 . تصميم وإخراج دليل كلية العلوم الصحية ) باللغة العربية و اإلنجليزية (  .7

 . تصميم وإخراج دليل المعهد العالي للطاقة ) باللغة ااإلنجليزية (  .8

 . الشويخ  ) باللغة االعربية (  -  تصميم وإخراج دليل معهد التدريب الصناعي  .9
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 . صباح السالم  ) باللغة العربية ( –تصميم وإخراج دليل معهد التدريب الصناعي . 10

 . 2019تقويم أيام وشهور السنة  –رزنامة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  . 11

 

 ( 6 – 7) جدول 

 زيارة الوفود للهيئة

 تاريخ و مدة الزيارة عدد اعضاء الوفد اسم الوفد م

22/11/2018إلى  18/11/2018 4 وفد أكاديمية باريس  1  

2 
 وفد منظمة 

(ABET) 
12/12/2018إلى  08/12/2018 3  

20/12/2018 1 وفد أكاديمية باريس 3  

07/03/2019إلى  03/03/2019 6 وفد أكاديمية باريس 4  

19/06/2019إلى  16/06/2019 3 وفد أكاديمية باريس 5  

 

 تفاقية المبرمة بين الطرفين .الكليات والمعاهد بناء على االوالهدف من زيارة الوفود تقييم برامج  •

-  (ABET  كلية الدراسات التكن )لوجية .و 

 .أكاديمية باريس المعاهد  -

 ( 7 – 7 جدول )

 أنشطة أخرى        

 مالحظات الوسيلة اسم النشاط و توصيفه م

 صحف يومية اعالنات طرح المزايدات 1
العامة للتعليم استثمار مواقع الهيئة 

 التطبيقي والتدريب لتقديم خدمات للطلبة

2 
اعالنات عن تسجيل ببرامج خدمة المجتمع 

 والتعليم المستمر
 صحف يومية

 عرض كافة البرامج التي تقدمها العمادة

الترويج للبرامج والراغبين بااللتحاق بها 

 وخارجها من داخل الهيئة

  يوميةصحف  البعثات خطة بشأن اعالنات 3

4 

 تلقي االستفسارات من المتابعين

أعضاء هيئتي التدريب و  -جمهور –)طلبة 

 داريين(اإل –التدريس 

عن طريق وسائل التواصل 

 االجتماعي

الرد على االستفسارات عن طريق التواصل 

 مع الجهات المعنية
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 : نجازات في مجال تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية للهيئة اإل / 8

 في مجال دعم القرار :  - 8/1

 اإلنجازات التي تمت خالل العام

 

 بعد والقرارات اللوائح بنظام الخاص الموقع على المختلفة العمل جهات من للمركز الواردة والقرارات اللوائح جميع إدخال في ستمرارإلا  .1

 . عليها والتدقيق مراجعتها

 ،  ( إلخ اإلدارية... الهيئة -التدريسية الهيئة -مستجدين/مقيدين/خريجين الطلبة: أعداد ) بـ خاصة مركزية بيانات قاعدة إنشاء في البدء .2

 . مستقبال الهيئة تواجه قد التي المشاكل لمعالجة بالهيئة العمل ومراكز قطاعات مختلف من واستجالبها

 القرارات اتخاذ في مستقبال عليها االعتماد يتم إحصائية مؤشرات إلى للوصول بالهيئة العمل مراكز من وردتنا التي البيانات تحليل في البدء .3

 . الهيئة تواجه التي القضايا بعض لحل المناسبة

  

 

 

 : كاديمي عتماد األمجال ضبط الجودة واإلفي  - 8/2

 

 ( 1 – 8 جدول )

 لمؤسسات التعليم التطبيقيرصد معايير الجودة التعليمية  

 مالحظات معايير الجودة التعليمية التي تم رصدها المؤسسة التعليمية م

 حصول الكلية على االعتماد المؤسسي من أكاديمية باريس . كلية الدراسات التكنولوجية 1

عتماد حصول الكلية على اإل

كاديمية أالمؤسسي من 

 باريس

2 
المعهد العالي لالتصاالت 

 والمالحة
 االعتماد المؤسسي من أكاديمية باريسحصول المعهد على 

عتماد حصول المعهد على اإل

كاديمية أالمؤسسي من 

 باريس

3 
 المعهد العالي للطاقة

 
 حصول المعهد على االعتماد المؤسسي من اكاديمية باريس

عتماد حصول المعهد على اإل

كاديمية أالمؤسسي من 

 باريس

 الدولية  ASICتم تقديم طلب برنامج تكنولوجيا التعليم الى منضمة  كلية التربية األساسية 4

البدء باإلجراءات األولية 

عتماد برنامج تكنولوجيا إل

 التعليم

  وزيارة الوفد المقيم للكلية تخصص القانونتنفيذ المراحل األولية العتماد  كلية الدراسات التجارية 5



 

 

157 

 ( 2 – 8 جدول )

 إجراء الدراسات في تطوير إدارة التعليم التطبيقي والتدريب

 مالحظات أهداف الدراسة  تعريف الدراسة الدراسة

حصول كلية التربية األساسية 

 ISOشهادة على 

9001:2015 

ــي  ــتوى التعليمــ ــاء بالمســ االرتقــ

التطبيقـــي للهيئـــة العامـــة للتعلـــيم 

والتــــدريب والنهــــوض بالعمليــــة 

ــة التنميـــة  التعليميـــة وفقـــا لخطـ

 وبرنامج عمل الحكومة

 

مســاند المســتوى االداري التطــوير 

ــالل لل ــن خــ ــة مــ ــة التعليميــ عمليــ

 مشروع ضبط الجودة

 

توحيد االجراءات في الكلية تماشيا 

ــراءات ــع إجــ ــيم  مــ ــاع التعلــ قطــ

 التطبيقي والبحوث  

 

 

راءات  فـي قطـاع جـ تطوير االساليب اإلداريـة وتوحيـد اال

التعليم التطبيقي والبحوث  بما يحقق متطلبات نظام ادارة 

 الجودة

 

تمكين الكلية من الحصول على شهادة مطابقـة لمتطلبـات 

 ISO 9001: 2015المواصفات القياسية

 

 
 

تم طرح ممارسة 

المشروع وجاري 

دراسة عروض 

 الشركات المنفذة

قطاع المدير العام وقطاع 

 على شهادة التخطيط والتنمية

9001:2015 ISO 

التطــــوير واالرتقــــاء بالمســــتوى 

ــاند  ــة لاالداري مس ــة التعليمي لعملي

 مــن خــالل مشــروع ضــبط الجــودة

 وتوحيد االجراءات في القطاع

 

اإلجــــراءات القطــــاعين  توحيــــد

إجراءات الهيئـة العامـة تماشيا مع 

 للتعليم التطبيقي والبحوث

 

 

 

 

عمليـة التعليميـة مـن لمسـاند لالمسـتوى االداري التطوير 

 . خالل مشروع ضبط الجودة

 

ركيز على االبعاد االدارية في عمليـات تتحديد المخاطر وال

   التخطيط والتنظيم والرقابة لتحقيق الجودة

 

 
 

تم مخاطبة الجهات 

لطرح المختصة 

 الممارسة

 

 ( 3 – 8 جدول )

 االتصال بالجامعات العالمية العتماد األنظمة الحديثة في شأن جودة التعليم

 مالحظات أنظمة الحديثه التي تم اعتمادها  الجامعات التي تم االتصال بها  م

  اعتماد تخصص القانون في كلية الدراسات التجارية   أكاديمية باريس 1
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 ( 4 – 8) جدول 

 اعتماد البرامج األكاديمية من الكليات والجامعات العالمية

 

 نقل تجربة الهيئة لألجهزة الحكومية والمنظمات األهلية  

 كاديميةوكيفية كتابة اتفاق أكاديمي تعاوني مشترك في المؤسسات األ ،  عتماد األكاديمي والمهنيتطوير بروتوكول لإل -

داء فــي مختلــف عتماد األكاديمي في كليات ومعاهد الهيئة وذلــك بهــدف توكيــد جــودة مســتوى األ التنظيمية تم استحداث وحدة لضمان الجودة واإل ضمن المبادرات  -

ظيفيــة ، المهــام الو : اختصاصــات الوحــدة خدمة مجتمع( تمهيدا للوصول الى التميز المؤسسي، وتم وضع برنــامج متكامــل يشــمل علــى -بحث  -المجاالت )تعليم 

 عتماد األكاديمي، ومعايير وإجراءات شغل وظيفة منسق وحدة ضمان الجودة واإل  عتماد األكاديميلمنسق وحدة ضمان الجودة واإل 

اللجنــة االستشــارية لتطبيــق  دارة العامة لالطفاء وذلك من خال ل قرار تشكيل نقل تجربة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تطبيق نظم الجودة العالمية لإل -

 (   2018 /988دارة العامة لالطفاء بالتعاون مع الهيئة  )الجودة في اإل 

: جميع المهنيين بصفة عامة، واألكاديميين على وجه الخصوص بحاجة ماســة الــى  ساس الحاجةأعلى  –وضع وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني المستمر  -

 : عتماد األكاديمي منهاعداد برامج تدريبية عالية المستوى متخصصة في مجال ضمان الجودة واإل إ، لذا تم  المستمرالتطوير المهني 

 عتماد األكاديمي       التقييم والتقويم لحاجة اإل  •

 عتماد األكاديميساس المنطقي للمقارنة المعيارية وجها لوجه مع اإل األ     •

           خصائص ومهارات المعلم الفعال       •

 توصيف البرامج والمقررات الدراسية     •

 عتماد األكاديميساسيات اإل أعتماد األكاديمي في التعليم     ضمان الجودة واال  •

 ضمان الجودة                                             •

 TQMدورة الجودة الشاملة   •

                       ISO9001دورة نظام الجودة  •

 ISO 9001 Internal Auditorدورة المدقق الداخلي   •

 Lead auditor ISO 9001برنامج المدقق الدولي المعتمد  •

 كاديمية والمهنية لتسهيل عملية البحث واالختيار للكليات والمعاهدعتمادات األ نشاء قاعدة بيانات لمنظمات عالمية في اإل إ -

بهدف ميكنة عمليات وإجراءات العمل الخاصة بمكتب ضــبط الجــودة واإلعتمــاد األكــاديمي ضــمن االمكانيــات والمــوارد واألدوات والتكنولوجيــا إنشاء تطبيق ذكي  -

يــق عمــل المكتــب خــالل فر المتوفرة لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتعاون مع إدارة الحاسب اآللي ونظم المعلومات والمتابعة المستمرة   و المباشــرة ومــن

 : . و يشمل على بحيث يربط الكليات والمعاهد واإلدارات في جميع قطاعات الهيئة

 نظام آلي للتأهيل والتدريب .1

 عتماد األكاديمي لي لالآنظام  .2

    Portfolioالنظام اآللي لقاعدة البيانات  .3

 النظام األلي لتطبيق الجودة  .4

 

 الكلية/الجامعة التابع لها البرنامج توصيف البرنامج البرامج األكاديمية التي تم اعتمادها

 اإلداريةخدمات عتماد برامج المعهد العالي للإ

 كاديمية باريسأوربية من البدء في اعتماد برامج المعهد وفق المعايير الفرنسية / األ
 خدمات اإلداريةالمعهد العالي لل انظر موقع المعهد

 عتماد برامج قسم القانون في كلية الدراسات التجاريةإ

 االوربية من اكاديمية باريسالبدء في اعتماد برامج المعهد وفق المعايير الفرنسية / 
 كلية الدراسات التجارية انظر موقع الكلية
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 موظفي الهيئة : ىتعزيز شعور اإلنتماء لد - 8/3

 توفير المكان واإلمكانيات لتمكين العاملين بالهيئة لمزاولة هوايتهم الرياضية والثقافية واإلجتماعية والفنية 

 ( 5 – 8 جدول )

 اطات الرياضية للعاملين بالهيئة النش - أ

 توصيف فعاليات النشاط  توصيف النشاط
عدد 

 المشاركين 
 مالحظات

الرياضــية    نــادي العــاملينتــوفير منشــئات 

كملعــب كــرة القــدم وصــالة الحديــد والصــالة 

ــام ســباحة   الرياضــية وصــالة األنشــطة وحم

ــه ) ســاونا  ــار ( ،  –جــاكوزي  –ومرفقات بخ

ــالفترة  ــادي ب ــة ومنتســبي الن ــوظفي الهيئ لم

 المسائية  

يحرص نادي العاملين من خالل المنشآت الرياضية 

كرة القدم الذي تقام عليه العديد من المتاحة له كملعب 

األنشطة والبطوالت الرياضية المختلفة طوال العام 

وحوض السباحة ومرفقاته والذي يضم بداخله غرفة 

للساونا والبخار  والجاكوزي وكذلك صالة األنشطة 

الرياضية والتي تضم بداخلها غرفة لكرة الطاولة 

صالة والبلياردو  والبيبي فوت باإلضافة إلى ال

الرياضية المغطاة وصالة الجمنزيوم  )الحديد( إلى 

تقديم العديد من األنشطة الرياضية المختلفة للسادة 

منتسبي النادي من أعضاء هيئة التدريس والتدريب 

وموظفي ديوان عام الهيئة ، لمزاولة هواياتهم 

ً بأن هذه  الرياضية  تحت إشراف متخصصين ،علما

ستمرة على مدار العام االنشطة  وغيرهاً جميعا م

 . لخدمة العاملين بالهيئة ومنتسبي النادي 

 (431   )

 مشترك

عدد منتسبي 

النادي بالفترة 

المسائية من 

أعضاء هيئتي 

التدريس والتدريب 

وموظفي ديوان 

عام الهيئة 

باإلضافة إلى 

المنتسبين من 

 خارج الهيئة

المشاركة في دوري الوزارات وتمثيل الهيئـة 

العامــة للتعلــيم التطبيقــي والتــدريب ضــمن 

 ةالهيئات المشارك

 

في إطار المشاركة الفعالة ضمن الهيئات والوزارات 

المشاركة بدوري الوزرات ،شارك نادى العاملين 

بالهيئة بفريق في لعبة كرة القدم للصاالت بالفترة من 

وقد ضم فريق كرة القدم  8/2/2019الى  6/12/2018

للصاالت عدد من العبي الهيئة من مختلف القطاعات 

لالعبين استخدام الصاالت حيث أتاحت إدارة  النادي 

الرياضية للتدريب واالستعداد للمباريات من أجل 

االرتقاء بمستوى الالعبين وتحقيق أفضل نتائج 

 . ممكنة 

 (17   )

 العب
 

التنسيق مع الجهات الرياضية المنـاظرة مـن 

داخــل وخــارج الهيئــة فيمــا يخــص الفعاليــات 

ــاالت  ــب والصــ ــز المالعــ ــية وحجــ الرياضــ

 الرياضية

ة ينشـطة رياضـ أال يتوقف نشاط النادي فقط في تـوفير 

واجتماعية وثقافية لمـوظفي الهيئـة ومنتسـبي النـادي 

فحسب  ، بل يمتد إلـى التنسـيق المسـتمر مـع الجهـات 

ة المناظرة حيث يـرد إلـى إدارة النـادي العديـد يالرياض

من المراسالت  الداخلية والخارجيـة  مـن عـدة جهـات 

منشـآت النـادي إلقامـة أنشـطة  رياضية بشأن  بتـوفير 

ــي  ــى المشــاركة ف ــك الجهــات باإلضــافة إل رياضــية لتل
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وعلــى ســبيل المثــال المشــاركة فــي  بعــض الفعاليــات 

دوري الوزرات التي تنظمـه وزارة الشـباب والرياضـة 

ــ  ة يبصـــفة ســـنوية لكافـــة الجهـــات والهيئـــات الرياـض

بالدولة إضافة إلى ذلك ساهم نادي العاملين خـالل تلـك 

ترة في توفير منشـآته لـبعض كليـات الهيئـة إلقامـة الف

ة لطلبـة الهيئـة يالعديد من األنشطة والبطوالت الرياضـ 

سـم ا، كما يقع على عاتق إدارة النادي مسؤولية إبراز 

الهيئة فـي جميـع الملتقيـات  والبطـوالت الرياضـة مـع 

 . ة المختلفة يالجهات الرياض

 تطوير وتجديد منشئات النادى الرياضية  

 

حرصا من إدارة  النادى على استقطاب المزيد من 

األعضاء  وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي النادى ، 

قامت إدارة النادى بتوجيه عدد من المخاطبات الالزمة   

ة لغرف الساونا لإلدارات المعنية بالهيئة لعمل توسع

باحة ، واستبدال بحوض الس والجاكوزى والبخار 

األجهزة الموجودة بها ، وكذلك توفير أجهزة رياضية 

لصالة الجمنيزيوم ) الحديد ( وكذلك ضم أحد  ةحديث

المبانى المجاورة للنادى للمنشئات الرياضية بهدف 

 . لعاب جديدة لمنتسبي النادى وذويهمأاستحداث 

  

ــز و ــدم  للــدورة إتجهي ــرة الق ــب ك ــداد ملع ع

ــة الثامنـــة لجامعـــات مجلـــس دول  الخليجيـ

الى  1/4/2019التعاون الخليجي بالفترة من 

10/4/2019 

 

من منطلق التعاون مع الجهات الرياضية المناظرة  

مكانيات النادى الرياضية قامت إدارة النادى اوتوفير 

عداد وتجهيز ملعب كرة القدم إلقامة عدد من اب

ة الثامنة لجامعات المباريات الخاصة بالدورة الخليجي

الى  1/4/2019مجلس التعاون الخليجي بالفترة من 

 .  م10/4/2019

  

عمــــل اســــتبيان لمــــوظفى الهيئــــة بكافــــة 

القطاعات الراغبين في المشـاركة فـي دورى 

ــ  2019الــوزارات للموســـم الرياضـــي  ذلك  ـك

المشـــاركة فـــي البطـــوالت الرياضـــية التـــى 

األلعاب بمنشـئاته ينظمها النادى  في مختلف 

 5/3/2019الرياضية وذلك بتاريخ 

رغبة من إدارة النادى في إتاحة المجال لموظفى 

الهيئة من مختلف القطاعات لمزاولة هوايتهم 

الرياضية في شتى األلعاب المختلفة  التى تنظمها 

إدارة النادى ، واستقطاب الكوادر الرياضية للمشاركة 

الرياضي بها في دورى الوزارات للموسم 

م قامت إدارة النادى بعمل استبيان 2020/2021

لموظفى الهيئة للراغبين في المشاركة فى دورى 

م حيث تم استقبال 2019الوزارات للموسم الرياضي 

عدد من الطلبات والتواصل والتنسيق معهم وعمل 

 الالزم نحو مشاركتهم في األلعاب المختلفة 
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 االجتماعية  للعاملين بالهيئة :النشاطات  -ج 

 يتم عمل عرض حصرى  بالتعاون مع إدارة منتجع سيشل الجليعة لحجز الغرف والشاليهات لموظف •

، ويتم م 2019فبراير  26الى  21الهيئة  بأسعار مخفضة ، خالل فترة األعياد الوطنية  بالفترة من 

 . الحجز عن طريق المنتجع 

تم تنظيم حفل غداء بقرية الموروث الشعبي لقيادى الهيئة وكبار الشخصيات بالدولة وذلك بتاريخ  •

هيئة ورجال الدولة من مختلف المواقع م ، بهدف إتاحة الفرصة للتواصل بين قياديي ال9/2/2019

وفي جو ودي  بعيداً عن ضغوط العمل اليومية وفرصة لتبادل وجهات النظر حول كل ما يهم الوطن 

 . والمواطن وبصفة خاصة هموم التعليم بشكل عام والتعليم التطبيقي والتدريب بشكل خاص

 نشاطات اخرى :  -هـ   

لطلبة خالل فترة التسجيل  بكليات ومعاهد الهيئة ، يأتى هذا العمل تجهيز الصالة  الرياضية الستقبال ا •

في إطار التعاون مع االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة بهدف توفير بعض صاالت النادى الستراحة  

الى  9/6/2018أولياء األمور خالل فترة تسجيل الطلبة بكليات ومعاهد الهيئة  بالفترة من 

 م .12/7/2018

لية حديثة  لعمل اشتراك بالنادى بالتعاون مع مركز المعلومات والحاسب اآللي ، في إطار وضع آ •

إدارة النادى إلى تيسير عملية االشتراك بالنادى دون الحاجة إلى مراجعة اإلدارة  لمرات عدة  ،  يوسع

ح للموظف  قامت إدارة النادى بالتعاون مع مركز المعلومات والحاسب اآللي بوضع آليه حديثة  تتي

عمل اشتراك بالنادى  بالدخول على الموقع  وإنهاء كافة اإلجراءات المتعلقة بذلك  دون مراجعة إدارة  

 النادى  باستثناء لمن هم من خارج الهيئة .

   : في مجال التخطيط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 8/4

قامت الهيئة وبالتعاون مع المجلس األعلى للتخطيط والتنمية وبمشاركة جهات الدولة بحضور جميع  •

االجتماعات التي تمت في األمانة لتحقيق األهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة التي تم إقرارها في 

، ومن أهم هذه ها الكويت منوقع عليها جميع الدول ووالتي ،  2015األمم المتحدة ضمن اتفاقية 

األهداف تحقيق الهدف الرابع وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم 

شاركت الهيئة بتقديم بيانات الطلبة وجميع األبحاث  2018/2019مدى الحياة للجميع ، وفي خالل عام 

ن مشاركة الهيئة في التقرير الطوعي التي تحوي مواضيعها تحقيق األهداف السبعة عشر وذلك ضم 

الذي تم اعداده من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وبمشاركة جميع جهات الدولة 

 عامة وجهات التعليم خاصة .
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  متابعة خريجي الهيئة في سوق العمل : - 8/5

 التنسيق مع الكليات والمعاهد:

 . لقاءات مع كليات ومعاهد الهيئة بعد اعتماد خطة العمل من القطاع عدة عقد •

 . تحديد ضباط اتصال للتنسيق بين جميع الكليات والمعاهد من أجل الفعاليات وتبادل المعلومات •

 . 2018دعوة جميع الكليات والمعاهد للمشاركة في معرض الفرص الوظيفية الثاني نوفمبر  •

 . كليات والمعاهد المتعلقة بالخريجين وسوق العملحضور كافة الفعاليات في ال •

( كما هو معمول TASمخاطبة قطاع التدريب بالهيئة إلجراء ربط إلكتروني من خالل برنامج التاس ) •

 .صل ومتابعة خريجي الهيئة من قطاع التدريب ابه بنظام التسجيل بالكليات )بانر( لتسهيل عملية التو

التوظيف المباشر بالتعاون مع شركة صناعات الغانم وكلية الدراسات  اإلعداد والتنسيق لفعالية يوم •

 .التكنولوجية وكلية الدراسات التجارية 

اإلعداد والتنسيق للحلقة النقاشية مع قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية التربية األساسية وذلك  •

 . ز تطوير المناهج بالهيئةبمشاركة ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة ومرك

 

 

 والمتابعة مع الجهات الخارجية : التنسيق

تحديد جدول زيارات ميدانية لجهات التعيين في الدولة المعنية بسوق العمل مثل ديوان الخدمة  المدنية  •

 والهيئة العامة للقوى العاملة  وبعض الجهات الخاصة من مختلف القطاعات

اإللكتروني مع الجهات المختلفة المعنية بتعيين الطلبة الخريجين مثل التأمينات متابعة الربط  •

 . االجتماعية وديوان الخدمة المدنية

القيام بزيارات ميدانية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة للتعاون وتبادل الخبرات  •

 . والمعلومات وتحديد ضباط اتصال للتعاون المستقبلي

 . ة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية لتوفير فرص وظيفية للطلبة الخريجينمخاطبة غرف  •

دارة بقاعدة بيانات لخريجي الهيئة في نظام التوظيف التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتزويد اإل •

 . المركزي

متطلبات سوق االجتماع مع هيئة القوى العاملة للحرص على التعاون وتبادل المعلومات فيما يخص  •

 . العمل والفرص الوظيفية المتاحة

 .االجتماع مع لجان مجلس األمة المعنية بخريجي الهيئة مثل لجنة الميزانيات الخاصة باإلحالل  •

عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات الكويتية والمعهد اإلنشائي والمعهد الصناعي )الشويخ( بالهيئة  •

 . راط الطلبة الخريجين في القطاع الصناعي والخاصر التعاون لتسهيل عملية انخالتحديد أط

 . 2018تنظيم معرض الفرص الوظيفية الثاني في نوفمبر  •
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 . 2019اإلعداد والتنسيق لمعرض الفرص الوظيفية الثالث نوفمبر  •

 . مخاطبة  الهيئة العامة للقوى العاملة لربطها إلكترونيا مع الهيئة •

 

 لتوعية واإلعالم :ا

والتنسيق مع إدارة العالقات العامة إلبراز دور االدارة عن طريق التصريحات الصحفية وتفعيل التعاون  •

 . دور وسائل التواصل االجتماعي

 . التعاون مع مكتب العالقات العامة واإلعالم لإلعالن عن أخبار وفعاليات اإلدارة •

( الخاصة  ستجرام وتويترنإ جتماعي  )نشر وتحديث أخبار وفعاليات في جميع وسائل االتصال اإل •

 .عالنات الفرص الوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة إباإلدارة ونشر 

دارة وإبراز دور الفعاليات مثل عقد عدة لقاءات تلفزيونية في القنوات الرسمية لبيان أهمية ودور اإل •

 . معارض الفرص الوظيفية

 حتياجات سوق إالتنسيق بين خريجي الهيئة ودارة في التصريح في الصحف المحلية عن دور اإل •

  . العمل

 . عالميا عن طريق التوثيق المرئي والتسجيليإتغطية الفعاليات الخاصة باإلدارة  •

دارة والمشاركة في الفعاليات التي تقام في الهيئة في  التنسيق مع الجهات االعالمية لتغطية دور اإل •

 . مختلف المناسبات

 . ني لإلدارة وتحديثه بشكل دوري من خالل بث اخبار اإلدارة بالموقعتطوير الموقع االلكترو •

تنظيم حلقات نقاشية و محاضرات ارشادية لتوعية الطلبة عن الفرص الوظيفية المتاحة في سوق  •

 . العمل الوطني بعد التخرج

 .حضور األنشطة والفعاليات المرتبطة بالخريجين في المؤسسات التعليمية المختلفة  •

 

 : التنسيق مع جهات سوق العمل

تفعيل اتفاقية التعاون بين مجموعة المال القابضة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أجل  •

 . تدريب الطلبة المتوقع تخرجهم وتوفير الفرص الوظيفية لخريجي الهيئة

القطاعين لتدريبهم ميدانيا  إبرام اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية لخدمة طلبة الهيئة من •

أثناء دراستهم بكليات ومعاهد الهيئة أو تسهيل عملية الحصول على الوظيفة المالئمة لهم في سوق 

 .  العمل األهلي

استقبال حاجة سوق العمل من طلبة وتخصصات الهيئة مثل ديوان المحاسبة وصناعات الغانم وهيئة  •

 . المعلومات المدنية وغيرها من الجهات
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تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للتعرف على حاجة الوزارات والهيئات الحكومية  من مخرجات ال •

 . الهيئة على مدى السنوات الخمس القادمة

 .اإلعداد والتنسيق إلبرام اتفاقية تعاون مع صناعات الغانم  •

التكنولوجية وكلية الدراسات قد التحدي " بالتعاون مع صناعات الغانم بكلية الدراسات  إقامة فعالية " •

 . التجارية

 

 : احصائيات واستطالعات الخريجين

  . إعداد احصائيات دورية لخريجي الهيئة من جميع الكليات والمعاهد في نهاية كل فصل دراسي •

متابعة توظيف الطلبة الخريجين من خالل برنامج )داش بورد ( المرتبط بالمؤسسة العامة للتأمينات  •

 . االجتماعية

انشاء قاعدة بيانات حديثة خاصة بخريجي الهيئة عن طريق مخاطبة مركز تقنية المعلومات والحاسب  •

 . اآللي لربط الكليات والمعاهد مع الجهات الخارجية

( الخاص بإدارة متابعة الخريجين الذي يحوي عدد الخريجين من الكليات  الداش بورد انشاء برنامج ) •

والجنسية وأماكن التوظيف بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات والمعاهد حسب التخصص 

 . االجتماعية

 .متابعة التخصصات النادرة في الهيئة وارتباطها بحاجة سوق العمل  •

 . التنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في تبادل الخبرات حول البرامج المتاحة للخريجين •

 . لكترونيا مع استمارة التخرجإبعد التخرج لتعبئته  إعداد استبيان خاص بتوقعات الطلبة •

 . تزويد كافة الجهات الداخلية والخارجية بالبيانات واإلحصائيات حسب احتياجهم •

 

 : الدراسة الميدانية إلدارة متابعة الخريجين وسوق العمل

العامة للتعليم اعداد استبيان للطلبة والمسئولين لموضوع دراسة "خريجي كليات ومعاهد الهيئة  •

 يقي والتدريب بين الواقع الوظيفي واحتياجات سوق العمل"بالتط

   . سنة ماضية 15القيام بعمل دراسة شاملة بنفس العنوان السابق على مدى  •

خريج من الهيئة في أماكن عملهم المختلفة في القطاعين  ( 6345)  توزيع االستبيان على عينة •

 . الحكومي والخاص

 . مسئول لخريجي الهيئة في القطاعين العام والخاص 2018ان على عينة توزيع االستبي •

 . ادخال البيانات بعد جمع االستبيانات من الطلبة الخريجين والمسئولين •

 . تحليل نتائج االستبيان تمهيدا لكتابة الفصل األخير من الدراسة •

 . في المجالت العلمية المتخصصةاالنتهاء من الدراسة وتسليمها إلى مدير عام الهيئة تمهيدا لنشرها  •
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 :  معرض الفرص الوظيفية السنوي

 .  الحصول موافقة  المدير العام إلقامة معرض الفرص الوظيفية السنوي في نهاية 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 

 .  التواصل مع الشركات المساهمة والداعمة من أجل تعاون مستمر  •

 .  في قاعة متعددة األغراض بديوان عام الهيئة 2018ر افتتاح معرض الفرص الوظيفية الثاني نوفمب •

 . 2019اقامة حفل تكريم المشاركين في معرض الفرص الوظيفية الثاني في شهر فبراير  •

 . التعاون مع إدارات الهيئة لترتيب وتنسيق قاعة المعرض •

الممكن توفيرها إلقامة عقد عدة اجتماعات مع جهات القطاع الخاص للتعرف على الخدمات التي من  •

 . المعرض

 .برؤية جديدة  2019اإلعداد والتنسيق لمعرض الفرص الوظيفية الثالث نوفمبر  •

البحث عن جهات جديدة من سوق العمل بقطاعيه الحكومي واألهلي للمشاركة في معرض الفرص  •

 . 2019الوظيفية الثالث نوفمبر 

ــل بإحت9 ــز العم ــد مراك ــال تزوي ــي مج ــازات ف ــي / اإلنج ــب اآلل ــزة الحاس ــن أجه ــا م ياجاته

 ومستلزمات التشغيل وتطور النظم :

تم وضع سياسات التطوير والدعم الفني ) بناءا على خطة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ( ، وبناًء 

 .حدث التطورات التكنولوجيا أعلى 

 مراقبة تطوير النظم :

 لألنظمة الحيوية في الهيئة وهي :تقدم مراقبة تطوير النظم الدعم الفني  •

 

 مالية ( آةمكاف  –تسجيل  –نظام البانر ) قبول  .1

 رشفة  نظام المراسالت الصادر والوارد واأل .2

 نظام شئون المتدربين  .3

 نظام التخريج .4

 موقع الهيئة  .5

 ( E-formsالخدمات االلكترونية )  .6

 يكون الدعم الفني شامال : •

 

 تحسينات على النظام .1

 مستخدمينإضافة  .2
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 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 : يكون الربط نوعان 

 

 G2Gالمراسالت الحكومية  ▪

 ضافة جهات جديدة إمتابعة األعطال وتحديث األنظمة و •

 تدريب المستخدمين  •

 المتابعة المستمرة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات •

 حسيناتتجاهزية البيئة التشغيلية الحالية ألي تطويرات أو  •

 

 لكتروني مع الجهات الحكومية الربط اإل ▪

من البيانات بصورة مباشرة دون  ةستفادحيث يكون الربط من خالل اإل •

 الحاجة الى عمل مراسالت وطلب مستندات للبيانات 

 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  الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 

o القوى العاملة 

o وزارة الدفاع 

o اإلدارة العامة لألطفاء 

o الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 

o الحرس الوطني 

o بنك االتمان 

o إعادة الهيكل 
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 2019/  3/  31إلى  2018/  4/  1( األنظمة التي تم العمل عليها خالل الفترة  1 – 9شكل ) 

 

 

 ( : 31/3/2019وحتى  1/4/2018الفترة من الحوكمة إداريا )

تنفيذ تطبيق إجراءات و نماذج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بهدف ضبط بتقوم المراقبة  -

 جودة العمل في جميع مراكز المعلومات بالدولة .

 مراحل كالتالي : ثالثحيث تم تقسيم العمل الى  -

 اإلجراءات المتبقية اإلجراءات المنتهية عدد اإلجراءات المرحلة

 3 17 20 األولى

 3 15 18 الثانية

 0 5 5 الثالثة

 6 36 43 المجموع

 

8
0
9
0

9
0

7
5

6
0

9
5

9
0
1
0
0

8
5

1
0
0

8
5

1
0
0

9
0 9
5

9
5

8
0 8
5

1
0
0

1
0
0

1
0
0

9
0

6
0

1
0

1
0

6
0

1
0
0

7
0

9
0

6
0

8
5

7
0

9
0
1
0
0

9
5 1
0
0

1
0
0

7
0

1
0

8
5 9
0

7
5

1
0
0

9
0

9
0
1
0
0

2
0

9
5 1
0
0

8
0

8
0

1
0

1
0

5
0

1
0

7
0



 

 

168 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ية
س
سا

أل
 ا
ية

رب
الت

ة 
كلي

ة 
ري

جا
الت

ت 
سا

را
لد
 ا
ية

كل

ة 
حي

ص
 ال

وم
عل

 ال
ية

كل

حة
ال

لم
وا

ت 
ال
صا

الت
ي ل

عال
 ال

هد
مع

ال

ض
ري

تم
 ال

هد
مع

ي 
ع
صنا

 ال
ب

ري
تد

 ال
هد

مع
–

خ 
وي

ش

ض 
ري

تم
 ال

ية
كل

ي 
هن

لم
 ا
ب

ري
تد

 ال
هد

مع
-

ق
ر
ش

ن
بي
ر
تد

لم
 ا
ل
جي

س
وت

ل 
بو

 ق
رة

دا
إ

ث
حو

الب
ة 
ر
دا
إ

صة
خا

 ال
ت

را
دو

 ال
ق

سي
تن
ة 
ر
دا
إ

ر
تم

س
لم

 ا
يم

عل
الت

 و
مع

جت
لم

 ا
مة

خد
ة 

اد
عم

ية
رف

ح
 ال

خ
وي

ش
 ال

نة
ض

حا

دة
جو

 ال
ط

ضب
ب 

كت
م

نة
صيا

وال
ة 

سي
ند

له
 ا
ن
ؤو

ش
 ال

رة
دا
إ

مة
عا

 ال
ت

ما
خد

 ال
رة

دا
إ

ري
تد

 ال
ع
طا

لق
م 

عا
 ال

ر
دي

لم
 ا
ب

نائ
ب 

كت
م

ب

ت
دا
ري

تو
 ال

رة
دا
إ

عة
تاب

لم
وا

ط 
طي

خ
الت

ة 
ر
دا
إ

ل
عم

 ال
ر
وي

ط
وت

ن 
جي

ري
خ
 ال

عة
تاب

 م
رة

دا
إ

ية
مال

 ال
ن
ؤو

ش
 ال

رة
دا
إ

 ال
يم

عل
للت

م 
عا

 ال
ر
دي

لم
 ا
ب

نائ
ب 

كت
م

ي 
يق
طب

ت
…

س
ري

تد
 ال

ئة
هي

ء 
ضا

ع
 أ
طة

راب

ية
ون

قان
 ال

ن
ؤو

ش
 ال

رة
دا
إ

ن
ملي

عا
 ال

ي
اد

ن

ر
را

لق
 ا
عم

 د
ز
رك

م

ق
قي
تد

وال
ش 

تي
تف
 ال

ب
كت

م

إل
 ا
ن
ؤو

ش
 لل

ام
لع

 ا
ر
دي

لم
 ا
ب

نائ
ب 

كت
م

ة 
ري

دا
…

ي
دان

مي
 ال

ب
ري

تد
 ال

ب
كت

م

لق
 ا
ن
ؤو

ش
 ل
عة

اب
مت

وال
ق 

سي
تن
 ال

ب
كت

م
ع
طا

ة 
ص

خا
ة 

بي
ري

تد
ت 

را
دو

-
ي

فن

 و
ي

يق
طب

الت
م 

علي
للت

ي 
هل

أل
 ا
ق

دو
صن

ال
ب 

ري
تد

ال مت
وال

ة 
طلب

 لل
ية

مال
 ال

ت
فآ
كا

لم
 ا
ق

دو
صن

ن
بي
ر
د

لق
 ا
ن
ؤو

ش
 ل
عة

اب
مت

وال
ق 

سي
تن
 ال

ب
كت

م
ع
طا

ل
بو

لق
 ا
ن
ئو

ش
 ل
يد

عم
 ال

عد
سا

م

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

األولى الثانية الثالثة المجموع

عدد اإلجراءات اإلجراءات المنتهية  اإلجراءات المتبقية 

 2019/  3/  31إلى  2018/  4/  1( إنجازات الحوكمة للفترة من  2 – 9شكل ) 

 

من قبل الجهات في الهيئة الى مركز تقنية ة المرسل E-Formsتقرير يوضح الطلبات في النماذج االلكترونية 

 : 31/3/2019وحتى  1/4/2018المعلومات والحاسب اآللي خالل الفترة من

 2019/  3/  31إلى  2018/  4/  1( مجموع الطلبات اآللية للفترة من  3 – 9شكل ) 
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 : 2018/2019مراقبة الدعم الفني للعام  إنجازات 

 . تطوير وحماية شبكة معلومات الهيئة لتحقق مستوى األمان المطلوب .1

 . تطوير الشبكة الالسلكية بجميع معاهد وكليات الهيئة الستخدام أعضاء هيئة التدريس والتدريب .2

مستقبل تكنولوجيا الشروع في دراسة مشاريع البيئة السحابية والبيئة االفتراضية تماشيا مع  .3

 . المعلومات

 .تطوير خدمة االنترنت وانتقال المعلومات وزيادة السرعة المقدمة لجميع معاهد وكليات الهيئة  .4

( الذي يقوم بمتابعة جميع أنظمة وبرامج الهيئة ومراقبة  SOC-NOC تركيب مركز للمراقبة ) .5

 . المراكز الحساسة في مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي

 . ( لمركز المعلومات لفترة ثالث سنوات ISO تم تجديد شهادة ) .6

العمل على نقل العاملين واالجهزة والخدمات الى مبنى ديوان عام الهيئة الشويخ مع استمرار  .7

 . الخدمات المقدمة بنفس مستوى الجودة

 .شراء تراخيص مايكروسوفت للبنية التحتية والتي تخدم جميع أجهزة الحاسب اآللي  .8

 . ( الستالم الطلبات ومتابعتها REMEDAY بدء في تشغيل نظام )ال .9

 . تطوير مركز المعلومات البديل في وزارة التخطيط ) الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ( .10

 . في الهيئة نغلب الموظفيتوفير أجهزة وطابعات وسكانر أل .11

الكتب الرسمية الكترونيا بدال من كونه ( الذي يقوم بارسال واستقبال  E-Form)  استخدام نظام .12

 . ورقي وادخال نظام االستاذانات للموظفين

 . في العديلية  CALL CENTERالبدء في تشغيل نظام تجريبي لل  .13

 . تطوير وتبديل بعض اجهزة الشبكة والخوادم لتقديم الخدمات بشكل افضل .14

 .  ربط موقع الجهراء الجديد بالفايبر مع شبكة الهيئة .15

 . بيئة الخوادم الي بيئة افتراضية تطوير  .16

لحماية شبكة الهيئة من االختراقات وتحقق اعلى مستويات  Fire wall حدث تقنيات أتشغيل  .17

 . الحماية

 . حدث التقنيات لمواكبة تطور العملأتقديم دورات تدريبية لموظفين المركز على  .18

خر المراحل للحصول على آى تطبيق جميع االجراءات المقدمة من الجهاز المركزي والوصول ال .19

 . شهادة الحوكمة

 ACESS DOOR تطبيق سياسات الحماية على غرف التحكم الرئيسية في العديلية والشويخ ) .20

- CAMERS ) . 
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جهاز كمبيوتر

                                 

 ( توزيع األجهزة على جميع اإلدارات 4 – 9شكل )                     

 / االنجازات في مجال التطوير اإلداري : 10

التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في ما يختص بالهيكل التنظيمي والوحدات التنظيمية اإلدارية  .1

 وعملية إدراجها ضمن برنامج النظم المتكاملة.

 معاهد وعمادات وإدارات ومراكز الهيئة لمراجعة واعداد الهياكل التنظيمية لها.التنسيق مع كليات و .2

 مراجعة الهيكل التنظيمي الخاص بمراكز العمل بالهيئة وتحديد اختصاصاتها. .3

التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومراكز العمل في الهيئة في إعداد الوصف الوظيفي لوظائف الكادر  .4

 العام في الهيئة.

عملية تحديث البيانات الخاصة بالنظام المركزي لدليل الخدمات سيق مع ديوان الخدمة المدنية في التن .5

 الحكومية بالتعاون مع مراكز العمل في الهيئة.

 

 في مجال الهياكل التنظيمية : 

بــالكثير مــن األعمــال جيرت إدارة التطوير اإلداري كل امكانياتها البشــرية والماديــة خــالل الفتــرة الســابقة للقيــام 

واالجتماعات واللقاءات بهدف مراجعة وتنقيح وتطوير هياكل واختصاصــات الوحــدات التنظيميــة لجميــع مراكــز 

 . العمل بالهيئة
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إلــى ديــوان   2017وأسفرت جهــود إدارة التطــوير اإلداري عــن إرســال الهيكــل التنظيمــي المقتــرح للهيئــة لعــام 

، وذلــك بعــد إجــراء  داخليــة لجميــع اإلدارات والعمــادات وكليــات ومعاهــد الهيئــةالخدمة المدنية شامالً الهيكلة ال

العديد من التعديالت فــي تبعيــة بعــض مراكــز العمــل فــي الهيئــة بنــاًء علــى توجيهــات ديــوان الخدمــة المدنيــة أو 

 . توصيات السيد / مدير عام الهيئة أو رغبة بعض مراكز العمل

خدمة المدنية بكافة االختصاصات والمهام التفصــيلية لجميــع مراكــز العمــل تم تزويد ديوان ال 2018وفي سبتمبر

 . بالهيئة والوحدات التنظيمية التابعة لها وذلك بناًء على طلب الديوان لدراسة االختصاصات ومن ثم اعتمادها

هيكــل تم ارسال كتــاب إلــى ديــوان الخدمــة المدنيــة يشــمل بعــض التعــديالت الملحقــة علــى ال 2018وفي ديسمبر 

 . التنظيمي لطلب اعتمادها من الديوان

قام الديوان بمخاطبة الهيئة طالبا عقد اجتماع لمناقشــة الهيكــل التنظيمــي للهيئــة وذلــك نظــراً  2019وفي فبراير 

  لــورود العديــد مــن المقترحــات بشــأن إعــادة تنظــيم الهيكــل التنظيمــي للهيئــة وتضــمنها الكثيــر مــن التعــديالت 

  . التنظيمية

 :  مجال اختصاصات الوحدات التنظيميةفي 

 

،  مخاطبة بعض اإلدارات المعنية باختصاصاتها إلعادة تنقيحهــا وإبــداء الــرأي والمالحظــات إن وجــدت .1

 . وذلك حسب توجيهات ديوان الخدمة المدنية

تقسيم قطاعات الهيئة على موظفي إدارة التطوير اإلداري لمراجعة وتنقيح اختصاصات كافــة الوحــدات  .2

 . تنظيمية التابعة لهذه القطاعاتال

التعاون مع مراكز العمل المعنية لصياغة اختصاصات بعض الوحدات التنظيمية المستحدثة لديها والتي  .3

 . ( 5/2015 لم تكن مدرجة ضمن القرار الوزاري )

 . تم االنتهاء من مراجعة اختصاصات الوحدات التنظيمية حسب التعديالت المرسلة للديوان .4

 

 :  مجال تبسيط اجراءات العمل وتطوير أساليب الخدمةفي 

 

استمرار عمل الفريق الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالنظام المركزي لدليل الخدمات الحكومية   .1

، وذلك لتوفير كافة البيانات المطلوبة في النظام والمذكورة في  حسب توجيهات ديوان الخدمة المدنية

 . ات األساسية للخدمات، والمرسل من قبل ديوان الخدمة المدنيةالنموذج الخاص بحصر المعلوم

( مركز عمل في الهيئة توضح وتحدد الخدمات التي تقدمها وذلك الستخدامها  18 تم استالم رد من ) .2

 .  في تحديث البيانات الخاصة بالنظام المركزي لدليل الخدمات الحكومية

مرسلة من بعض مراكز العمل في الهيئة والتي توضح العمل على إدخال مجموعة جديدة من النماذج ال .3

وتحدد الخدمات التي تقدمها تلك المراكز لتحديث البيانات الخاصة بالنظام المركزي لدليل الخدمات 

 . الحكومية
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 :  في مجال الوصف الوظيفي

 

الوظيفية للكادر العام في الهيئة تم عقد اجتماع مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية استعدادا لحصر المسميات 

وتقسيمها وفق التخصص واالتفاق على نموذج موحد لالستقصاء الوظيفي تمهيداً لتوزيعه على مراكز العمل  

 . بالهيئة

 11  / إنجازات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية : 

 أوال: قسم شؤون اللجنة التنفيذية  

سلطنة عمان زيادة عدد المقاعد الدراسية المخصصة لها في الهيئة بزيادة مقعدين الموافقة على طلب  •

 . دراسيين لتصبح اثني عشر مقعداً، وتشمل الزيادة كذلك دول الخليج التي تستفيد من هذه المنح

ضمن جدول المنح جزر القمر المتحدة تخصيص مقعدين دراسيين  ةالموافقة على طلب جمهوري •

 . وفق الميزانية المتاحة للهيئة 2020/2021الدراسي الدراسية للعام 

       ( وتخصص تعقيم  بنين الموافقة على استمرار صرف بدل التخصص النادر لتخصص فاصد دم ) •

( ضمن التخصصات النادرة بعد انتقال هذه التخصصات إلى معهد  بنات ( وثانوية تمريضية ) بنات )

 . التمريض

التخطيط والتنمية اللجنة بالدراسة واإلحصائيات المطلوبة حسب قرار مجلس إدارة الهيئة يزود قطاع  •

 . 8/2/2018بتاريخ  137في اجتماعه رقم 

إلى  ثـمانية ( لجمهورية مصر العربية من  منح دراسية سنوية الموافقة على زيادة المقاعد الدراسية ) •

 .  عشرة مقاعد دراسية

( للجمهورية اليمنية من خمسة إلى  منح دراسية سنوية الموافقة على زيادة المقاعد الدراسية ) •

 . عشرة مقاعد دراسية

 . الموافقة على تخصيص عدد عشرة مقاعد دراسية لبيت الزكاة الكويتي •

برنامج السالمة والصحة المهنية وبرنامج علوم بيئية لموافقة على المسمى الوظيفي لخريجي ا •

 . ، على أن تخاطب الهيئة ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن تطبيقية

 

 :  : قسم مجلس اإلدارة ثانيا

بشأن تشكيل لجنة  7/9/2005بتاريخ  2281/2005الموافقة على تطبيق تعديل قرار الهيئة رقم  •

 الترقيات في القسم العلمي .

 . 2100/1996من الئحة البعثات الدراسية الصادرة بالقرار رقم  32الموافقة على تعديل نص المادة  •

بشأن تعديل قرار الهيئة  2281/2005بالقرار رقم ) لجان الترقيات (  الموافقة على تعديل البند ثانياً  •

 الترقية ألعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة .فيما تضمنه من قواعد  440/1997رقم 
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وحدة دراسية بدالً من  75الموافقة على الخطط الدراسية المطورة بكلية الدراسات التكنولوجية لتصبح  •

 . 2018/2019وحدة دراسية وتطبق بداً من الفصل األول للعام الدراسي  87

 الموافقة على ترقية أعضاء هيئة التدريس :  •

 . رجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ ) عضوان (من د

 . عضو ( 14من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك ) 

على أن تخاطب الهيئة  عامة للتعليم التطبيقي والتدريبلموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة الا •

 . مجلس الخدمة المدنية بالموضوع

الموافقة على تعديل البند األول من المادة السابعة من الئحة إجازة التفرغ العلمي في الهيئة العامة  •

 :  للتعليم التطبيقي والتدريب ليصبح على النحو التالي

أن يخصص وقته خالل مدة اإلجازة للعمل الذي تفرغ من أجله وأن ال يقبل أي عمل آخر بأجر أو بدون 

المشاركة في عضوية  لكستشارات والمشاركة في عضوية مجالس اإلدارات وكذا، عدا تقديم اإل أجر

 . اللجان في المؤسسات والجهات الحكومية خالل مدة اإلجازة

 : الموافقة على ترقية أعضاء هيئة التدريس •

 . من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ ) عضوان (

 . أستاذ مشارك ) عضو واحد (من درجة أستاذ مساعد إلى درجة 
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 كلية التربية األساسية

 
  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

  

   2018/2019للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 

 العلمي القسم
 الدعم المالي حالة البحث

 د . ك

 المنصرف

 د . ك
 منشور

 المجموع جاري منجز

 0 130 6472 2 1 1 و المعلومات المكتبات علوم قسم

 0 720 3550 1 1 0 التربوية واالدارة االصول قسم

 0 2150 3550 1 1 0 الخاصة التربية قسم

 0 0 2820 1 1 0 العلمية التربية قسم

 0 4220 27176 3 2 1 الرياضيه و البدنية التربيه قسم

 0 1127.250 5060 1 1 0 الفنيه التربيه قسم

 0 100 3000 1 1 0 الداخلى التصميم قسم

 0 2890 3540 1 1 0 االسالميه الدراسات قسم

 1 6131 28750 7 6 1 الرياضيات قسم

 0 5122.700 57695 8 7 1 العلوم قسم

 1 6220 14564 4 2 2 االنجليزيه اللغه قسم

 0 200 6500 2 2 0 التدريس وطرق المناهج قسم

 0 0 9520 3 3 0 النفس علم قسم

 2 1600 9976 3 1 2 الحاسوب معلم قسم

 4 30610.950 182173 38 30 8 المجموع

 

 

 31/03/2019إلى  10/40/2018البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 القسم إســم الباحــث رقم البحث عنوان البحث مكان النشر

JP Journal of, number 

theory and applications 
On a new cipher system    BE-16-06 

 صال جدعان ايمان

 العنزى
 الرياضيات

International Journal of 

Linguistics and 

Communication 

Taming the Sting of The Use 

Evaluative Emojisby College 

Students in Kuwait 

BE-17-01 
 عبدالمجيد ندى 

 الغربللى احمد
 االنجليزية اللغة

Indonesian journal of 

Electrical engineering 

and computer science 

Vehicle Accident Report 

Application for Solving Traffic 

Problems and the Ratio Reduce 

of Pollution 

BE-17-07 
 عبدهللا عبدالرحمن

 الكندرى محمد

 الحاسوب علم

Indonesian journal of 

Electrical engineering 

and computer science 

Design and Analysis of a New 

- Hash Function Titanium hash 

function 

BE-17- 06 
 عبداللطيف محمد

 األحمد حمد
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 التجارية الدراسات كلية

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

    2018/2019للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 العلمي القسم
 الدعم المالي حالة البحث

 د . ك

 المنصرف

 د . ك
 منشور

 المجموع جاري منجز

 1 1550 13836 4 4 10 ةوالسكرتاري ةداراإل قسم

 0 960 2910 1 1 0 االقتصاد قسم

 0 2620 6375 2 2 0 االختزال و المكتبى التدريب قسم

 0 6476 25405 7 5 2 ياالل الحاسب قسم

 0 40 3450 1 0 1 القانون قسم

 1 1000 8210 3 1 2 ةالمحاسب قسم

 0 0 3447 1 1 0 ةكاتب لهآ قسم

 0  3390 1 1 0 التخصصي اللغات مركز

 2 12646 67023 20 15 5 المجموع

 

 31/03/2019إلى  10/40/2018البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

  القسم  إســم الباحــث رقم البحث عنوان البحث مكان النشر

Innovation: 

organization and-

management -

ISSIN:23040226 

An Exploratory Study of Mobile 

Commerce Key Benefits and Barriers 

among Actual Users, Intentional Users 

and Intentional – Non users 

BS-15-04 
 صال يوسف منال

 الدعيج

 و اإلدارة قسم

 السكرتارية

Wiley وايلي 
Development of the Accounting 65 

Regulation in the State of Kuwait 
BS-15-01 

 مبارك ابراهيم هشام

 المجمد
 المحاسبه قسم
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 التكنولوجية الدراسات كلية

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

   2018/2019للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 

 العلمي القسم
 الدعم المالي حالة البحث

 د . ك

 المنصرف

 د . ك
 منشور

 المجموع جاري منجز

 2 8328 19484 7 5 2 المختبرات تكنولوجيا قسم

 الهندسة تكنولوجيا قسم

 اإللكترونية
0 6 6 57698 10717.500 0 

 0 0 4720 1 1 0 المدنية الهندسة تكنولوجيا قسم

 ةالهندس  تكنولوجيا قسم

 آالت ونقل -ة  الكهربائي
0 4 4 24075 3770 0 

 ةالهندس  تكنولوجيا قسم

 ةالكيميائي
2 1 3 25167 1816 1 

 ةالهندس  تكنولوجيا قسم

 القوى والتبريد –ة الميكانيكي
3 14 17 73420 30052.900 2 

 ةالهندس  تكنولوجيا قسم

 إنتاج ولحام –ة الميكانيكي
0 6 6 27470 480 0 

 0 0 2450 1 1 0 البترول ةهندس  تكنولوجيا قسم

 5 55164.400 234484 45 38 7 المجموع

 

 31/03/2019إلى  10/40/2018البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

  القسم  الباحــثإســم  رقم البحث عنوان البحث مكان النشر

International Journal of 

Environmental Science 

and Technology 

Indoor Air Quality in Kuwaiti 

Homes in the 

vicinity of Gasoline 

Dispensing Stations 

TS-14-002 هيكل العنزى عجاج رسالن 
 الهندسة

 الكيميائية

Journal of thermal 

science and engineering 

applications 

Enhancement of Heat 

Transfer in Tunnel 

Kilns 

TS-16- 002 محمد المسرى فاضل عيسى 
الهندسة 

الميكانيكية    

 International thermal التبريد و القوى 

science 

Heat transfer characteristics of 

coupled film condensation and 

forced flow 

TS- 16- 08 مسعد السيد مصطفى محمد 

Elsevier 

A Model of two Viscoelastic 

Liquid Down Films Traveling in 

an Inclined Electrified Channel 

TS- 17- 02 
 إبراهيم احمد سامح

 الخراشي

 المختبرات

ELSEVIER 

Evaluation of magnetic properties 

for the synthetically charged Bose 

gases employing 

classical -modified semi 

approximations 

TS- 17- 01 عادل محمد محمود محمدين 
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 العلوم الصحية كلية

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

   2018/2019للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث ا

 

 العلمي القسم
 الدعم المالي حالة البحث

 د . ك

 المنصرف

 د . ك
 منشور

 المجموع جاري منجز

 0 1040 3220 1 1 0 الطبية السجالت قسم

 0 1248 14628 2 2 0 ةالصيدالني العلوم قسم

 0 554.400 5852 2 2 0 ةالطبيعي العلوم قسم

 0 0 3380 1 1 0 طبية مختبرات تكنولوجيا قسم

 1 1250 35520 2 1 1 ةالبيئ صحه قسم

 1 4092.400 62600 8 7 1 المجموع

 

 

 31/03/2019إلى  10/40/2018البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

  القسم  إســم الباحــث رقم البحث عنوان البحث مكان النشر

European Centre for  

Research Training and,  

Development 

Photocatalytic Activity of loaded -

WO3 TiO2 and - Graphene/WO3 

loaded TiO2 Nanoparticles Towards 

the Degradation of  phenolic –  

compounds Contaminated Wastewate 

HS-15-01 
 محمد على حليمه

 الكندرى
 البيئة صحه قسم
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 التمريض كلية

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

   2018/2019للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 العلمي القسم
 الدعم المالي حالة البحث

 د . ك

 المنصرف

 د . ك
 منشور

 المجموع جاري منجز

 1 5350 6730 2 2 0 الحيوية الطبية العلوم قسم

 0 0 2920 1 1 0 التمريض بكالوريوس قسم

 2 2000 5040 2 0 2 التمريض دبلوم قسم

 0 0 2980 1 0 1 العامة العلوم وحدة قسم

 3 7350.000 17670 6 3 3 المجموع

 

 31/03/2019إلى  10/40/2018البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

  القسم  إســم الباحــث رقم البحث عنوان البحث مكان النشر

Australasian Medical 

Journal 

Kuwaiti Parents knowledge of 

their children’s fever and their 

patterns of use of over the 

counter antipyretics 

CN- 15- 01 الدين كمال حمدأ نبيل  .د 

 الطبية العلوم قسم

 الحيوية
Pharmacology Krager 

Publisher 

_Effect of calcium channel 

blocker (verapamil) on kidney 

scintigraphy 

- Heating –induced contraction in 

airways smooth muscle : A 

possible causative factor of 

exercise induced 

bronchoconstriction 

-|Effect of verapamil on kidney 

function using radionuclide 

imaging .pharmacology 

CN- 16- 01 
 د. سهام مصطفى

 الدين كمال حمدأ نبيل  .د

Medical Principle and 

Practice Krager Publisher 

Dwelling,eldery-community 

prevalence and associated risk of 

polypharmacy among Kuwaiti 

patient 

CN- 16- 02 

 الدين كمال أحمد د. نبيل

 لبيب عدلي د. شكرية

 د. مواهب السمدان

 . بدرية العازميأ

Journal of Education and 

Practice ISSN 1735-2222 

A Qualitative Study on Factors 

Affecting the Clinical Learning 

of Nursing students in College of 

Nursing, Kuwait 

CN- 17- 02  .لبيب عدلي شكريةد 

دبلوم  قسم

 التمريض

 المختبرات
Journal of Education and 

Practice ISSN 1735-2222 

English Language Proficiency as 

a Predictor of Academic 

Performance in the College of 

Nursing, Kuwait 

CN-17- 01 فيدال اليجو فيكتوريا 
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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 عربية تربية خاصةلغة 

 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 التمدريض المدرسي

 مبلغ المكافأة بالشهر التخصص المعهد / الدورة

 الدورات التدريبية الخاصة

 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

 المعهد العالي لالتصاالت

 دينار 50 صياغة برامج حاسب

 دينار 50 مصائد اسماك

 دينار 50 معلومات طيران

 دينار 50 تسهيالت المطار
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