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 :  المقدمة

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

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

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

 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    ،ية الوطنية وإعدادها في تحقيق التوازن في سوق العمل ودفع عجلة التنمية للبالدالقوى العاملة الفن

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

خطة التنمية في البالد ركائز  دة لسوق العمل و تتماشى مع  دالمتجونوعاً ، وتحديث برامجها ومناهجها استجابة للمتغيرات  

   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  

 سوق العمل . احتياجاتالماهرة في مجال التعليم التطبيقي والمهني لتغطية 

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

ليبا للهيئبة على توفير المرونبة الكباملبة في العمبل لكبل من قطباعبات  أجهزتهبا والوحبدات التبابعبة لهبا كمبا تحرر اإلدارة الع

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

الهيئة حيث اثبتت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قدرتها على مواجهة التحديات، فمنذ بدء جائحة كرونا شبببكلت 

لجان لوضبببع الخطط لمواجهة جميع االحتماالت، ونجحت بتحويل التعليم التقليدي إلى تعليم إلكتروني، فخلق  لر فرصبببة  

 إلعادة النظر في تغيير طريقة ونهج التعليم وجودته.

( 2035رؤيبة )كويبت جبديبدة  أجهزة الحكومبة في تحقيق    مسببببانبدةكمبا تعمبل الهيئبة العبامبة للتعليم التطبيقي والتبدريبب على  

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

، وتذكى فيه    االقتصادييقوم فيه القطاع الخار بقيادة النشاط   لالستثمارل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جا ب  يتحو "

  االجتماعية لة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية  روح المنافسة ، وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دو

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

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

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

  : ةأثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدر االستراتيجية المصممة لتحقيق أكب

 رعاية صحية عالية الجودة           5          مكانة دولية متميزة     1

 متنوع مستدام   اقتصاد 6      بنية تحتية متطورة               2

 بيئة معيشية مستدامة  7 رأي مالي بشري إبداعي  3

  إدارة حكومية فاعلة           4
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 توصيف قطاعات الهيئة

 :   قطاع المدير العام

واكتساب مهاراتها هو الطريق االمثل  التعليم هو الركيزة االساسية في التنمية البشرية والمعرفة والقدرة على استخدامها

تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمؤسسة تربوية إلى تقديم  لذلر  .    إلى النمو وهو الطريق الى بناء الكويت

إنشائها حملت على عاتقها تخريج الكوادر الوطنية الفاعلة والمدربة والمؤهلة بالعلوم    فمنذ.    االفضل في التعليم والتدريب

الحديثة والخبرات والمهارات للعمل في القطاعات الحكومية والخاصة في عدة تخصصات سواء كانت تجارية أو تربوية  

 .  و تكنولوجيةأ

 : اإلدارات التابعة لقطاع المدير العام

 .  العاممكتب المدير  •

 : إدارة العالقات العامة واإلعالم •

   الهيئة  نشر جميع اإلنجازات التي تحققهاحيث تقوم ب  العالقات العامة واإلعالم بإبراز الصورة اإليجابية للهيئة ادارة هتمت

الدعم اإلعالمي االستراتيجي لكافة أنشطة اتصال إعالمية فهو يقدم العديد من الخدمات اإلعالمية ك  ذةوباعتبار المكتب ناف 

 .  براز صورة التعليم التطبيقي والتدريب وخدماته عبر أفكار إبداعية ُمبتَكرةواحتفاالتها وإ الهيئة

 : أمانة السر •

بالمعلومات التي قد يطلبونها قبل مناقشة   وتزودهم  جدول ااعمال وتوزيعه على ااعضاء قبل موعد االجتماع  تقوم بإعداد

االجتماعات الى    هوتبليغ القرارات والتوصيات الصادرة في هذ  وتسجيل محاضر االجتماعات  إعدادتقوم ب، و ضوعأي مو

اعداد تقرير سنوي بأعمال اامانة ونية السنوية امانة السر  اعداد الميزا، ومن مهامها أيضا   اإلدارات والجهات المعنية

 .  الى المدير العام مورفعه

 :  عمادة القبول والتسجيل •

على ترتيبات وإجراءات   ، واالشراف  متابعة وتطوير وتسهيل العمل في عملية القبول  االختصاصات التي تقوم عليهامن  

تقدم   ةإعداد نظم وقواعد خاصة بعمليات التسجيل ولرصد النتائج ومتابع،  بياناتهالتنظيم ملفات وسجالت الطلبة وتحديث 

 .  متابعة سجالت الخريجين لمدى احتياج سوق العملكذلر  الطلبة بالكليات

 .ةمساعد العميد للشؤون ااكاديمي •

 مكتب التفتيش والتدقيق .  •

 إدارة الشؤون القانونية .  •

 المكتب الفني : •

  واعداد  دراسة وتحليل التقارير والدراسات الفنية المقدمة للمدير العام من ااجهزة المتخصصة بالهيئةالفني بيقوم المكتب  

 .  دراسات ومذكرات تمهيدية وتفصيلية للموضوعات والمشروعات طبقا لتوجيهات المدير العام
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 إدارة المعاهد ومراكز التدريب االهلية : •

افتتاح العديد من المعاهد ومراكز التدريب ااهلية وأصبحت تنافس في تقديم البرامج التدريبية في  في السنوات ااخيرة تم 

وقد حازت هذه البرامج على اقبال الشباب من الجنسين لدورها الكبير   ،جميع المجاالت حتى تواكب احتياجات سوق العمل

 .  في تنمية قدراتهم والمساهمة في تنمية المجتمع

 العام لإلنشاءات الهندسية : مساعد المدير •

والعمل على إنجازها في الوقت المحدد ضمن ى بطريقة احترافية  تنفيذ مشاريع الهيئة الكبر ةعلمتاب  ء هذا القطاعإنشاتم  

 الميزانية المحددة مع ضمان جودة ااعمال المنفذة والتقييد بمعايير اامن والسالمة. 

 . ت مساعد المدير العام لالستشارا •

 : 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   −

 .  مهامهمالحصول على البيانات المطلوبة إلنجاز 

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

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

 بالجامعات العالمية العتماد  واالتصالاإلشراف على تنفيذ سياسة الجودة في الهيئة وبناء نظام متكامل لألداء   −

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

 

 :  لتعليم التطبيقي والبحوثنائب المدير العام لقطاع 

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

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

 . الصحية

 : ير العام للتعليم التطبيقي والبحوثاإلدارات التابعة لقطاع نائب المد

 :  إدارة البعثات والعالقات الثقافية •

والبعثات   والدكتوراه  الماجستير  لبعثات  الموضوعية  الخطط  بتنفيذ  االلتزام  إلى  الثقافية  والعالقات  البعثات  إدارة  تهدف 

وكذلر تنفيذ الخطط الخاصة بإجازة التفرغ العلمي والمهام    ،الطالبية واإلجازات الدراسية وبعثات الدراسية للكادر العام

 .  العلمية اعضاء هيئة التدريس والتدريب و لر مع االلتزام التام بالتحسين المستمر والتطوير
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 :  إدارة البحوث واالستشارات •

بجهود تهدف إلى تحقيق اإلبداع العلمي االهتمام البحثي في الهيئة    تمويل منح اابحاث و لر لدعم وتعزيزيقوم هذا القطاع ب 

 . فقاً للوائح وإجراءات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، و لر ولدى أعضاء هيئة التدريس

 .  مراكز اللغات •

 : كليات الهيئة •

 كلية التربية ااساسية  .1

 كلية الدراسات التجارية  .2

 كلية التمريض  .3

 كلية الدراسات التكنولوجية  .4

 العلوم الصحيةكلية  .5

 :  ويتولى القطاع المهام ااساسية التالية

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

 .  عاملة جديدة

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

الثقافية المعقودة بين دولة الكويت والدول ااخرى    االتفاقياتمع الجهات المعنية في إعداد ومتابعة تنفيذ    االشتراك −

 .  فيما يخص التعليم التطبيقي والتدريب

 .  هليةبالبحوث العلمية التطبيقية وتقديم االستشارات الفنية لطالبيها من المؤسسات الحكومية واا االهتمام −

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

 

 :  لتدريبنائب المدير العام لقطاع 

من   لمجموعة  وفقاً  الوطنية  العاملة  القوى  تنمية  في  يساهم  وهو  بالهيئة،  المهمة  القطاعات  أحد  التدريب  قطاع  يعتبر 

والمهارات ااساسية التي يحددها سوق العمل ويختلف في  لر عن قطاع التعليم التطبيقي والبحوث الذي يقوم  المعارف  

بإعداد القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وفقاً لمعارف ومهارات عامة تؤهل الخريج للعمل في أكثر من تخصص في مجال  

 .  المهنة

 : تدريباإلدارات التابعة لقطاع نائب المدير العام لل

 : إدارة تنسيق الدورات •

الخاصة  من  هدف  ال التدريبية  قوىهو  الدورات  وإعداد  تحتاجها    تأهيل  وتخصصات  ووظائف  مهن  على  مدربة  عاملة 

العمل سوق  خاصةويتطلب    المختلفة  قطاعات  فنية  أساليب  استخدام  الدورات  هذه  برامج  لتفي  ت  صميم  صمم خصيصا 

 .  تواكب الوصف الوظيفي للمهنة أو الوظيفة المطلوب التدرب عليهاباحتياجات تدريبية محددة 
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 :  مراكز ابن الهيثم للتدريب •

يعتبر مركز ابن الهيثم للتدريب من المراكز الحكومية المساهمة والفعالة في تحقيق تنمية الثروة البشرية وتأهيلها وفقاً  

برامج وفعاليات تدريبية متميزة تساهم في نشر الوعي الفكري  لمتطلبات سوق العمل. حيث يحرر المركز على تقديم  

ورفع الكفاءة واإلنتاجية وصقل المهارات والقدرات وتنمية المواهب وتطوير سلوكيات وإمكانيات العاملين في القطاعات  

 . المختلفة بالجهات الحكومية والخاصة

 :  معاهد الهيئة •

 . المعهد العالي لالتصاالت والمالحة .1

 :  الشويخ –المعهد الصناعي  .2

 ً  العلوم التقنية والمعرفة المهنية لبناء االقتصاد الوطني السليم الذي يؤدي إلى التطور المستمر  من أهمية  انطالقا

 .  الشويخ الجديد - بافتتاح المعهد الصناعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قامت

 :  معهد التدريب المهني .3

سياسات المعهد إلى تأهيل كوادر فنية مساعدة متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في المجاالت  تهدف  

  . ةالحرفية بكفاءة عالي

  :  المعهد العالي للخدمات اإلدارية .4

الوفاء  إلى المساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية الشاملة بتوفير العمالة الالزمة القادرة على  المعهد  يهدف  

 . بدورها في تحقيق التوازن في بناء شخصية المتدرب والحفاظ على قيم المجتمع ومقوماته ااساسية

 :  المعهد العالي للطاقة .5

منطلق   الكهربائية من  الطاقة  توليد  تشغيل ومراقبة محطات  في  المدربة  الوطنية  الفنية  العمالة  االعتماد على 

المياه الكهرباء والماء  تم  وتقطير  التطبيقي    1982عام  في  و   .إنشاء مركز تدريب  للتعليم  العامة  الهيئة  إنشاء 

حيث تغير مسماه إلى معهد تدريب الكهرباء والماء ومع   والتدريب انتقلت تبعية المركز لقطاع التدريب بالهيئة

احتياجات وزارات وهيئات حكومية عديدة تم  استمرار التطور في المعهد وتزايد مخرجاته التي أصبحت تلبي  

، ثم انتقل المعهد للمبنى الجديد بالمجمع التكنولوجي    2008تغيير المسمى إلى المعهد العالي للطاقة في سنة  

 . 2006بمنطقة الشويخ في عام 

 :  صباح السالم - المعهد الصناعي .6

 ً عالميا المبميزة  التعليمية  المؤسبسات  كأحبد  فنبببيينو لر    تصبنف    جميبببع في العمل لسوق مميزين إلعداد 

 . التخصبصات الفنبية

 :  معهد التدريب االنشائي .7

لتلبية حاجة سوق العمل الكويتي من الفنيين في مجال التشييد والبناء وتهدف سياسات المعهد الي إضافة المزيد  

 . من التخصصات الفنية التي تلبي حاجة سوق العمل الكويتي

 :  التمريضمعهد  .8

 : ت. ويضم ثالثة برامج وهي كاآلتيأول مؤسسة تعليمية لدراسة التمريض في الكوي هو

 ة  رنامج تخصص تمريض النساء والوالدب (1

 يبرنامج تخصص التمريض الجراح (2



8 
 

  برنامج تخصص تمريض صحة المجتمع (3

 : ويتولى القطاع المهام ااساسية التالية

 كوادر جديدة. التدريب ااساسي المنظم إلعداد  −

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

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

على    واطالعهمء وإثراء المعارف والمهارات للعاملين،  خار(، وتهدف في ااساي إلى تطوير مستوى اادا

 .  ااساليب الحديثة في وسائل اإلنتاج والخدمات

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

 . والتدريب على دور الهيئة في نشر التدريب أثناء الخدمة

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

 .  تدريبية تخصصية يتم تنظيمها محلياً أو خارج البالد

 

 لتخطيط والتنمية :نائب المدير العام لطاع ق

قطاعات الهيئة، وإعداد خطط وبرامج الهيئة التنموية بما هو القطاع المسؤول عن القيام بمهام التخطيط والتنسيق بين  

العاملة  القوى  توفير وتنمية  الهيئة وهو  أجله  أنشئت من  الذي  الهدف  لتحقيق  للدولة،  التنمية  يتناسب وتوجهات خطة 

 الوطنية بما يلبي متطلبات احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية.

 

 : تنميةاإلدارات التابعة لقطاع التخطيط وال

 : إدارة التخطيط والمتابعة •

بالدولة  التنمية  إطار خطة  البالد ووفق  امير  السمو  منبثقة من رؤية صاحب  تعنى بوضع رؤية واستراتيجية 

وبمشاركة جميع قطاعات الهيئة المعنية، و لر للوصول الى االهداف المراد تحقيقها عبر اتباع سياسات محددة  

 .  ضمن فترات زمنية معينة

 :  والتدريب إدارة التطوير اإلداري •

هي إدارة فنية  ات صفة استشارية تنسيقية تتبع نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتنمية بصفة مباشرة حسب  

( الخار بالهيكل التنظيمي اجهزة الهيئة، وتعمل اإلدارة على تطوير ااساليب،  1/2008القرار الوزاري رقم )

 .  واللوائحوالنظم، 

 : لبرامجج واالمناه مركز تطوير •

بالمهارات   وتقنيا  مهنيا  المعدة  البشرية  بالكفاءات  وامداده  الكويتي  العمل  سوق  احتياجات  دراسة  على  يقوم 

 .  والمعارف الالزمة. من خالل التعاون مع الكليات والمعاهد بالقطاعين الحكومي والخار
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 : العملإدارة متابعة الخريجين وسوق   •

الهيئة، وهي اإلدارة المسئولة لمعرفة ميزان العرض   هي إحدى اإلدارات التابعة لقطاع التخطيط والتنمية في

 . والطلب المتعلقة بمخرجات الهيئة وتزويد سوق العمل الوطني بقطاعيه الحكومي وااهلي

 : مركز دعم القرار •

التعليم والتدريب وفق رؤية صاحب السمو أمير البالد ووفق  من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في قضايا  

 . أهداف خطة التنمية في الدولة و لر من خالل رصد الواقع وتحليل الوضع الراهن

 : ويتولى القطاع المهام ااساسية التالية

الضوابط والمعايير المنظمة اقتراح السياسات الخاصة بأنشطة التخطيط والتنمية التي تقوم بها الهيئة، واقتراح   −

 . لهذه اانشطة

 .  توجيه وتطوير العمل وتنسيقه ومتابعته بين ااجهزة التابعة للقطاع −

في  − القرارات  الحكومي واتخا   العمل  وبرنامج  السياسات  التخطيط ووضع  الهيئة مع مؤسسات ومراكز  تمثيل 

 . ات الهيئةالدولة، والتنسيق معها في إعداد ومتابعة خطط وبرامج ومستهدف

اإلشراف على عمليات إعداد الخطط االستراتيجية والخطط التنفيذية السنوية وخطط القوى العاملة للهيئة ومتابعة  −

 .  تنفيذها مع القطاعات واإلدارات المختلفة و لر وفقاً لنظام الُمتابعة المعتمد

ة وتوصيف وتقييم الوظائف وإعداد أدلة  اإلشراف على عمليات التطوير اإلداري بما يشتمل على الهياكل التنظيمي −

 .  إجراءات العمل واللوائح ومراجعتها وتعديلها

اإلشراف على عمليات تصميم وتطبيق نظام إداري للجودة في الهيئة، يتم من خالله دعم خطط ومبادرات التحسين   −

  . والتطوير المستمر في القطاعات واإلدارات المختلفة

 

 قطاع الشؤون اإلدارية والمالية :     

الدعم اللوجستي لقطاعات الهيئة بما يضمن رؤى هذه القطاعات من الناحتين النوعية والكمية وتطوير يقدم هذا القطاع   

 الخدمات المقدمة وفقاً لمعايير الجودة الشاملة والعمل االلكتروني لتحقيق التمييز في تقديم الخدمة.

 

 : الشؤون اإلدارية والمالية اإلدارات التاليةيضم قطاع 

 :  إدارة التوريدات •

تقوم إدارة التوريدات بتوفير احتياجات الهيئة وقطاعاتها وإداراتها المختلفة واتخا  كافة الخطوات والترتيبات  

 .  الالزمة لتوفير مستلزمات الهيئة من خدمات سلع وبضائع وفق النظم واللوائح المعمول بها

 . إدارة الشؤون المالية •

 .  دارة المخازنإ •
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 : إدارة الشؤون الهندسية والصيانة •

عمل على خدمة جميع الموجودين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من طلبة وأسبباتذة وعاملين، من 

والصبببحية   ناسبببب للعمل ، ومن ضبببمنها أعمال الصبببيانة المدنية  توفير كل السببببل واإلمكانات لتهيئة الجو الم

وااعمال الكهربائية والتكييف وإعادة ترميم للكثير من مباني الهيئة وتشببييدها وجعلها تظهر بأحسببن صببورة.  

واإلشبراف على تنفيذ    كما أن اإلدارة تقوم بإنشباء المشبروعات الجديدة التي يتم تنفيذها خالل سبنة مالية واحدة

 . لمشاريع بالتعاون مع المكتب االستشاري المشرفا

 والسالمة.إدارة االمن  •

 : إدارة الشؤون اإلدارية •

 .  تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الخاصة بشئون العاملين، وضمان صحة تطبيقهاتقوم ب

 . إدارة الخدمات العامة •

 :  نادي العاملين •

تعزيز روح االنتماء والعطاء للهيئة. عن طريق جمع العاملين في الهيئة من فنيين واداريين واعضاء   إلى هدفي

 .  ترفيهي رياضي اجتماعي وثقافي إطارهيئتي التدريس والتدريب واسرهم في 

 :  إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب •

ين وتسهيل االجراءات والحلول لجميع االمور تسعى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والتدريب لتوفير وتمك 

 .  االدارية والمالية

 :  مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة •

فكر العمل الحر في مجال المشروعات الصغيرة وإعطاؤها الرعاية الالزمة والدعم الشامل للوصول بها إلى    يدعم

 .  أقصى درجات النجاح

 :  ويتولى القطاع المهام ااساسية التالية

 .  حفظ وترتيب الملفات اإلدارية بصورة مركزية وتصنيفها وتبويبها وإدارتها −

التعيين والتقاعد إدارة شئون أعضاء هيئتي   − قرارات  ، وإعداد    التدريس والتدريب بما يتضمنه  لر من إعداد 

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

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

 . والسالمة والتغذية

إدارة الشؤون الهندسية وأعمال الصيانة و لر لتوفير احتياجات الهيئة من ااجهزة والمعدات وإجراءات الصيانة  −

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

 .  ق ومتابعة اإلجراءات المالية واإلدارية وفقاً للقواعد المنظمة لذلراإلشراف على إعداد الميزانية وتطبي −
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 قطاع الخدمات ااكاديمية المساندة :

يسببببعى قطباع الخبدمات ااكاديميبة المسبببباندة الى تطوير كافة الخبدمات المقبدمة لكبافة أعضبببباء هيئبة التبدريس والتبدريبب  

. و لبر من خالل ميكنبة ااعمبال   العمبل اإلداري بشببببكبل مسببببتمروالطلببة والمتبدربين لتحسببببين جودة العمبل وتطوير  

تسبببتخدم  .  حيث  واإلجراءات لما لها دور كبير في تسبببهيل ةلية العمل وتوفير الجهد والوقت والمال لكافة المسبببتخدمين

حيث يتمكن المسبتفيد الى االنظمة التي سبوف يتم اسبتحداثها بناءاً على حاجة ومتطلبات العمل ب باإلضبافةاانظمة الحالية  

 . من الحصول على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان

 

 : القطاع سبعة مراكز وعمادات و لر حسب التالي يتبع

 : عمادة شئون الطلبة •

 التخرجت  التقديبم برامبج أنشبطة ورعايبة للطلببة المتدربين كاالهتمام بانتخاببات الطلببة وتنظيببم حفببتقوم على  

 .  ( حفلببة الشببيخ محمببد الصببباح للخريجين) 

 : عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر •

باإلضبافة إلى تقديم برامج   تهتم بتقديم برامج تدريبية وأنشبطة موجهة افراد المجتمع بهدف التطوير الشبخصبي •

 متكاملة إلى دور الرعاية والسجون كجزء من خدمة المجتمع .

 : عمادة شئون المكتبات •

تختص بباإلشببببراف وتلبيبة االحتيباجبات في مجبال خبدمبات المعلومبات للطلببة والعباملين ببالهيئبة العبامبة للتعليم   •

 .  التطبيقي والتدريب

 :  مركز نظم المعلومات •

التحتيبة للمعلومبات ببالهيئبة ورسببببم إسببببتراتيجيبة تكنولوجيبا المعلومبات وميكنبة العمبل ببالهيئبة   نيبةالبفي  تختص   •

 العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ودعم القرار عن طريق اانظة اآللية .

 :  مركز القياي والتقويم •

الوحبدات الفباعلبة بقطباع الخبدمبات ااكباديميبة المسببببانبدة، و لبر    أحبديعبد مركز القيباي والتقويم والتنميبة المهنيبة 

، يسبببمى بمركز  1986، حيث كان ومنذ تأسبببيسبببه العام   2008منذ إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العام  

 .  القياي والتقويم ويتبع قطاع التعليم التطبيقي والبحوث

 :  إدارة مكتبة الطالب •

تدريبية لتحديث قاعدة البيانات وطلب  علميةمع الجهات الطالبة للكتب من أقسام تقوم هذه االدارة على التنسيق 

 .  الكتب المطلوبة ومن ثم عمل طلبيات الكتب وشرائها

 : إدارة الجودة واالعتماد ااكاديمي •

والتأكد  وهي اإلدارة المسببئولة عن ضبببط الجودة واعتماد جميع إدارات الهيئة في أنظمة ضبببط الجودة العالمية 

من تنفيذ هذه اانظمة ، وكذلر تقوم اإلدارة باالعتماد المؤسببسببي لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  

 والتدريب واالعتماد ااكاديمي لجميع برامجها .
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 : القطاع المهام ااساسية التالية  ىيتولو

 . والنشاطات الطالبيةاإلشراف على تنفيذ برامج الرعاية والخدمات  −

 . إجراءات التسجيل والقبول للطلبة −

 . تنظيم برامج التنمية المهنية اعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية −

 .  توفير االحتياجات من الخدمات المعلوماتية للطلبة والمتدربين والعاملين بالهيئة −

 . للمواطنين والمقيمينتنظيم برامج لخدمة المجتمع والتعليم المستمر  −

 

 : التشريعات واللوائح التي تحكم عمل الهيئة

 :  تتضمن هذه التشريعات ما يلي

 . 1982لسنة  63قانون إنشاء الهيئة رقم   .1

 . قانون ونظام الخدمة المدنية .2

 . قرارات ولوائح مجلس اإلدارة .3

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

 .  ، وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الخاصة بشئون التوظيف  التطبيقي والتدريب

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

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

وأهم هذه اللوائح تلر التي تنظم صبببرف المكافات الخاصبببة بالمنتدبين للتدريس   ،  وطبقاً للقواعد الموضبببوعة

والتدريب ، ومكافات التدريس والتدريب في برامج خدمة المجتمع والتعليم المسببتمر ، ومكافات المشبباركين في 

ة الزائرين والمحاضبرين والخبراء الخارجيين ، وكذلر مكافات  البحوث والدراسبات التطبيقية ، ومكافات ااسباتذ

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

 بالكويت بصفة عامة ، وبااخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
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أهم اإلجنازات يف جمال النشاطات 

 األساسية للهيئة
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 حتياجات البالد من العمالة الوطنية :إاالنجازات في مجال توفير بعض 

 

تحقيقااااه افاااهائ الييماااة فاااي مجاااال إواااهاد لت فياااي القاااوو العامياااة الوطنياااة مااان م اااتوو ال نياااين لم ااااوه ي  

                                                                                                                                                                                                                              لالحااارفيين فااامن قاااال مااان  اااااي التعياااي  التابيقاااي لالبحاااوه ل اااااي التاااهد   لماااا  تبعيماااا مااان قيياااات لمعافاااه 

 لقذلك في مجال الهلدات الخاصة .

 

 :  2020/2021-2019/2020الايبة لالمتهدبين خالل وامي  وهادأمقادنة بين  -1

 

 (  1 – 1 جهلل )

  الل واميمقادنة بين اوهاد الايبة لالمتهدبين المقبولين لالمقيه ن لالخر جين بكييات لمعافه الييمة خ

  (2019/2020 - 2020/2021 ) 

  

 

بكيياااات لمعافاااه الييماااة خاااالل واااا    الخااار جينل الحااان مااان بياناااات الجاااهلل لجاااود ادت ااااي  فاااي إجماااالي واااهد 

(   طالااا  / متاااهدع خاااالل واااا  14409مااان )  لخااار جينا%، حيااار ادت ااا  واااهد 11بياااع معاااهليا  2020/2021

 .  2020/2021( طال  / متهدع خالل وا  15935إلى ) 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن يالمقبول ن  المقيه نيالخر ج

معهل   القااي 

 النمو% 
2020/2021 2020/2019 

معهل  

 النمو% 
2020/2021 2020/2019 

معهل  

 النمو% 
2020/2021 2020/2019 

15 10245 8877 4 42135 40487 7 13756 12889 

التعيي  

 التابيقي

 التهد    8329 5005 40- 15270 17859 17 5532 5690 3

 اإلجمالي  21218 18761 11- 55757 59994 8 14409 15935 11
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أوااهاد المتااهدبين  (  2 – 1 ) قمااا  بااين اللااكي، لتعيااي  التابيقااي وااهاد الايبااة بكييااات اأ ( 1 – 1) ل بااين اللااكي 

 ( :2020/2021 - 2019/2020بمعافه التهد   خالل وامي )

 

 

 2020/2021 - 2019/2020أوهاد الايبة بكييات التعيي  التابيقي خالل وامي  ( 1 – 1شكي ) 
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2021/2020ليعا  الهداسي 

ذقود  إناه
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 2020/2021 - 2019/2020 أوهاد المتهدبين خالل وامي ( 2 – 1شكي ) 
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2021/2020ليعا  الهداسي 

ذقود إناه
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 : 2020/1220البيانات الت صييية اوهاد الايبة لالمتهدبين خالل وا   - 2

 أوهاد الايبة بكييات التعيي  التابيقي : - 2/1

 

 :  لينالمقبو -أ /2/1

 

( 7193( طالااا  / طالباااة ماااني  )13756) 2020/2021بياااع واااهد المقباااولين بكيياااات التعياااي  التابيقاااي خاااالل واااا  

توز ااا  الايباااة  (  2 – 1 ، ل وضااال الجاااهلل د ااا  ) %(52لل بن ااابة )طالااا  / طالباااة خاااالل ال صاااي الهداساااي اا

 . لالجن ية لال صي الهداسي المقبولين بكييات التعيي  التابيقي لفقا ليكيية لالنوي

 

 2020/2021وهاد الايبة المقبولين في قييات التعيي  التابيقي أ (2 - 1جهلل ) 

 

 

 2019/2020بمجماااالي المقباااولين خاااالل العاااا  الماضاااي  2020/2021جماااالي المقباااولين خاااالل واااا  إلبمقادناااة 

وااهد المقبااولين بكييااات التعيااي   ادت اا %( حياار 7جمااالي المقبااولين فااذا العااا  بمعااهل )إفااي  دت ااايإ الحاان لجااود 

( طالااااا  / طالبااااة واااااا  13756الااااى ) 2019/2020( طالااااا  / طالبااااة خاااااالل وااااا  12889التابيقااااي ماااان )

2020/2021  

 الكييات 

 المجموي  ال صي الهداسي الثاني  ال صي الهداسي االلل 

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

قيية التربية  

 االساسية 

 2843 85 2758 1478 81 1397 1365 4 1361 ذقر

 3903 269 3634 2018 238 1780 1885 31 1854 أنثى

 6746 354 6392 3496 319 3177 3250 35 3215 مجموي

قيية  

الهداسات  

 التجاد ة 

 1603 459 1144 704 381 323 899 78 821 ذقر

 1729 632 1097 622 459 163 1107 173 934 أنثى

 3332 1091 2241 1326 840 486 2006 251 1755 مجموي

قيية العيو   

 الصحية 

 231 117 114 97 87 10 134 30 104 ذقر

 316 135 181 125 109 16 191 26 165 أنثى

 547 252 295 222 196 26 325 56 269 مجموي

قيية  

الهداسات  

 التكنولوجية 

 2542 114 2428 1223 88 1135 1319 26 1293 ذقر

 185 49 136 85 46 39 100 3 97 أنثى

 2727 163 2564 1308 134 1174 1419 29 1390 مجموي

قيية  

 التمر ض 

 193 118 75 86 73 13 107 45 62 ذقر

 211 119 92 125 88 37 86 31 55 أنثى

 404 237 167 211 161 50 193 76 117 مجموي

 اإلجمالي 

 7412 893 6519 3588 710 2878 3824 183 3641 ذقر

 6344 1204 5140 2976 940 2035 3369 264 3105 أنثى

 13756 2097 11659 6563 1650 4913 7193 447 6746 مجموي
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جماااالي المقباااولين بكيياااات إ%( مااان 49 لاااكيون حاااوالي )التربياااة ااساساااية  ن المقباااولين بكيياااة أقماااا  الحااان 

. فااي حااين لاا  تتجااالز ن اابة المقبااولين بكييااة  %(24بن اابة )الهداسااات التجاد ااة  التعيااي  التابيقااي تيييااا قييااة

 . المقبولين بكييات التعيي  التابيقيجمالي إمن (  في قيية التمر ض %3) ل%(  4العيو  الصحية )

 

 : 2021/ 2020ن   توز   الايبة المقبولين بكييات التعيي  التابيقي خالل وا    (  3 – 1 اللكي ) ل بين

 

 

 ن   توز   الايبة المقبولين ويى قييات الييمة    ( 3 – 1شكي )

 

  الن   في الرسومات البيانية مقربة  *

ةقيية التربية االساسي

49%

قيية الهداسات التجاد ة 

24%

قيية العيو  الصحية

4%

ية قيية الهداسات التكنولوج

20%

قيية التمر ض

3%
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 ن : المقيه - / ع2/1

 . 2020/2021 ( طال  / طالبة خالل وا   42135بيع وهد المقيه ن بكييات التعيي  التابيقي )

الجهلل د   ) ليكيية لالنوي لالجن ية لال صي  (    3  –  1  ل وضل  ه  التابيقي لفقا التعيي   المقيه ن بكييات  الايبة  توز   

 .  الهداسي

 (  3 – 1 جهلل )

 2020/2021أوهاد الايبة المقيه ن في قييات التعيي  التابيقي 

 

 المقيه ن خالل العا  ف  المقيه ن بال صي الهداسي االل أل الثاني أ يما أقبر .* 

 

%( حياار 4المقيااه ن بكييااات التعيااي  التابيقااي فااذا العااا  مقادنااة بالعااا  الماضااي بمعااهل ) ادت اااي وااهد ل الحاان

طالاا  / طالبااة خااالل  (42135إلااى ) 2019/2020( طالاا  / طالبااة خااالل وااا  40478المقيااه ن ماان ) وااهدإدت اا  

 . 2021/  2020  وا 

 الكييات 
 *المقيه ن خالل العا   ال صي الهداسي الثاني  ال صي الهداسي االلل 

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

 قيية التربية االساسية 

 5774 547 5227 6010 547 5463 5227 521 4706 ذقر

 15656 1835 13821 15650 1829 13821 15478 1835 13643 أنثى

 21430 2382 19048 21660 2376 19284 20705 2356 18349 مجموي 

 قيية الهداسات التجاد ة 

 3822 863 2959 3426 863 2563 3554 595 2959 ذقر

 5593 1130 4463 4712 1130 3582 5302 839 4463 أنثى

 9415 1993 7422 8138 1993 6145 8856 1434 7422 مجموي 

 قيية العيو  الصحية 

 831 450 381 796 450 346 784 403 381 ذقر

 1327 496 831 1217 496 721 1276 445 831 أنثى

 2158 946 1212 2013 946 1067 2060 848 1212 مجموي 

 قيية الهداسات التكنولوجيه 

 6807 289 6518 6807 289 6518 6223 212 6011 ذقر

 1022 147 875 964 147 817 991 116 875 أنثى

 7829 436 7393 7771 436 7335 7214 328 6886 مجموي 

 قيية التمر ض 

 641 415 226 626 415 211 617 391 226 ذقر

 662 405 257 742 405 357 690 355 335 أنثى

 1303 820 483 1368 820 548 1307 746 561 مجموي 

 المجموي 

 17875 2564 15311 17665 2564 15101 16405 2122 14283 ذقر

 24260 4013 20247 23285 4007 19278 23737 3590 20147 أنثى

 42135 6577 35558 40950 6571 34379 39142 5712 33430 االجماليات 
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ويااى معااهل ليمقيااه ن ماان بااين قييااات ألت ااتحوذ قااي ماان قييااة التربيااة االساسااية لقييااة الهداسااات التجاد ااة ويااى 

جمااالي إ%( ويااى التااوالي ماان 22%( ، )51التعيااي  التابيقااي حياار بيةاال ن اابة المقيااه ن بكااي منيمااا حااوالي )

 المقيه ن بكييات التعيي  التابيقي .

 

 : 2020/2021ي  التابيقي خالل وا  توز   الايبة المقيه ن بكييات التعي ن    (  4 – 1 ل بين شكي )

 

 

 ن بة توز    الايبة  المقيه ن ويى قييات الييمة   (  4 – 1شكي )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيية التربية االساسية

45%

قيية الهداسات التجاد ة 

20%

قيية العيو  الصحية

16%

ية قيية الهداسات التكنولوج

16%

قيية التمر ض

3%
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 ن :يالخر ج - /ج2/1

 (   4 – 1 جهلل )

 2020/2021وهاد الخر جين من قييات التعيي  التابيقي خالل العا  الهداسي أ

 

 لمن فنا  مكن ح اع مؤشرات التخرج ليكييات : 

 

 

 :  2018/2019ن   توز   الخر جين بكييات التعيي  التابيقي خالل وا    (  5 – 1)  ل بين اللكي

 الكييات 

 المجموي  ال صي الهداسي الصي ي  ال صي الهداسي الثاني  ال صي الهداسي االل 

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

 قيية التربية االساسية 

 1031 106 925 162 10 152 341 39 302 528 57 471 ذقر

 4068 557 3511 285 48 237 1599 212 1387 2184 297 1887 أنثى 

 5099 663 4436 447 58 389 1940 251 1689 2712 354 2358 مجموي

 قيية الهداسات التجاد ة 

 912 135 777 308 46 262 294 43 251 310 46 264 ذقر

 1900 266 1634 652 102 550 656 93 563 592 71 521 أنثى 

 2812 401 2411 960 148 812 950 136 814 902 117 785 مجموي

 قيية العيو  الصحية 

 143 78 65 60 33 27 32 9 23 51 36 15 ذقر

 394 115 279 173 41 132 70 21 49 151 53 98 أنثى 

 537 193 344 233 74 159 102 30 72 202 89 113 مجموي

قيية الهداسات  

 التكنولوجيه 

 1330 42 1288 269 13 256 493 14 479 568 15 553 ذقر

 316 48 268 83 17 66 131 17 114 102 14 88 أنثى 

 1646 90 1556 352 30 322 624 31 593 670 29 641 مجموي

 قيية التمر ض 

 65 49 16 3 1 2 36 22 14 26 26 0 ذقر

 86 64 22 2 0 2 47 37 10 37 27 10 أنثى 

 151 113 38 5 1 4 83 59 24 63 53 10 مجموي

 المجموي 

 3481 410 3071 802 103 699 1196 127 1069 1483 180 1303 ذقر

 6764 1050 5714 1195 208 987 2503 380 2123 3066 462 2604 أنثى 

 10245 1460 8785 1997 311 1686 3699 507 3192 4549 642 3907 اإلجمالي 

  

 مؤشر التخرج من التخصصات العيمية لالتكنولوجية  : .1

 100*(   إجمالي خر جين ) قيية العيو  الصحية + قيية التمر ض + قيية الهداسات التكنولوجية =

 إجمالي خر جي الييمة                                                       

                      =      2334        *100            =15  % 

                               15935 

 مؤشر التخرج من التخصصات النظر ة :.2

 100* الهداسات التجاد ة (   إجمالي خر جين ) قيية التربية ااساسية + قيية= 

 إجمالي خر جي الييمة                                                   

                       =7911     *100            =49  % 

                          15935 
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 ن بة توز   الايبة الخر جين ويى قييات الييمة  ( 5 – 1 شكي )

 

 

 

 أوهاد المتهدبين بمعافه التهد   :  - 2/ 2 

 

   ن :يالمقبول - /أ2/2

 

( 1168( متهدع / متهدبة مني  )5005)  2020/2021بيع وهد المقبولون بمعافه التهد   لالهلدات الخاصة خالل وا   

ه    (    5  –  1)  % من اجمالي المقبولين ، ل وضل الجهلل د    23بن بة    االناه  من   توز   المقبولين بمعافه التهد   لفقا

 ليمعيه لالنوي لالجن ية لال صي الهداسي .

قيية التربية االساسية

قيية الهداسات التجاد ة 50%

27%

قيية العيو  الصحية

5%

ية قيية الهداسات التكنولوج

16%

قيية التمر ض

2%
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 (   5 – 1جهلل  ) 

 2020/2021وهاد المتهدبين المقبولين في معافه التهد   لالهلدات الخاصة ليعا  التهد بي أ
 

 

 

 

 

 م توو التهد   المعيه

 ثانيال صي ال للاا  صي 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  

لالتصاالت  

 لالمالحة

 1286 459 827 28 23 5 664 241 423 0 0 0 594 195 399 دبيو  تهد  

المعيه العالي  

 لياا ة 
 650 0 650 0 0 0 388 0 388 0 0 0 262 0 262 دبيو  تهد  

معيه العالي 

ليخهمات  

 اإلداد ة 

 1035 588 447 203 82 121 493 271 222 43 43 0 296 192 104 دبيو  تهد  

الهلدات 

 التهد بية 

 الخاصة

 256 64 192 0 0 0 85 10 75 0 0 0 171 54 117 دبيو  تهد  

شيادة تهد   

 م توو م اوه فني
0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 

 معيه التمر ض

 15 4 11 0 0 0 4 2 2 0 0 0 11 2 9 دبيو  تهد  

 168 53 115 86 21 65 82 32 50 0 0 0 0 0 0 الثانو ة التمر ضية 

المعيه  

الصناوي  

 صباح ال ال 

 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 دبيو  تهد  

 الثانو ة الصناوية
48 0 

48 2 0 2 
19 0 

19 2 0 2 71 0 71 

شيادة تهد   

 م توو فني 
62 0 62 0 0 0 254 0 254 9 0 9 325 0 325 
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 (  5 – 1تاب  جهلل ) 

 

 م توو التهد    المعيه 

 ثاني ال صي ال لل اا  صي 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 

 623 0 623 0 0 0 387 0 387 0 0 0 236 0 236 دبيو  تهد  

شيادة تهد   

 م توو فني 
0 0 0 0 0 0 85 0 85 5 0 5 90 0 90 

 28 0 28 0 0 0 23 0 23 0 0 0 5 0 5 ثانو ة انلائية 

المعيه  

الصناوي  

 اللو خ

 37 0 37 0 0 0 30 0 30 0 0 0 7 0 7 دبيو  تهد  

 84 0 84 0 0 0 0 0 0 1 0 1 83 0 83 الثانو ة الصناوية

شيادة تهد   

 م توو فني 
105 0 105 0 0 0 117 0 117 25 0 25 247 0 247 

معيه التهد   

 الميني

شيادة الت فيي  

الميني م توو 

 حرفي 
0 0 0 0 0 0 46 0 46 14 0 14 60 0 60 

 المجموي

 3922 1115 2807 231 105 126 2051 524 1527 43 43 0 1597 443 1154 دبيو  تهد  

الثانو ة الصناوية 

 لالثانو ة التمر ضية 
136 0 136 3 0 3 92 32 124 67 21 88 298 53 351 

شيادة تهد   

 م توو فني 
167 0 167 0 0 0 456 0 456 39 0 39 662 0 662 

شيادة تهد   

 م توو م اوه فني
0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 

الت فيي 

 الميني)حرفي( 
0 0 0 0 0 0 46 0 46 14 0 14 60 0 60 

 5005 1168 3837 372 126 246 2687 556 2131 46 43 3 1900 443 1457 المجموي
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 :  2021/2020خالل وا   ن   توز   المتهدبين المقبولين بمعافه التهد   لالهلدات الخاصة ( 6 – 1) ل بين اللكي د   

 

 

 

 لالهلدات الخاصة (  ن   توز   المتهدبين المقبولين ويى معافه التهد    6 – 1شكي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعيه العالي لالتصاالت 

لالمالحة 

26%

المعيه العالي لياا ة

13%

المعيه العالي ليخهمات 

اإلداد ة 

21%

ةالهلدات التهد بية الخاص

5%

معيه التمر ض

4%

المعيه الصناوي صباح 

ال ال 

8%

معيه التهد   االنلائي

15%

المعيه الصناوي اللو خ

7%

معيه التهد   الميني

1%
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 :  نالمقيه - ع /2

 

 (  متاااهدع / متهدباااة15270) 2020/2021بياااع واااهد المقياااه ن بمعافاااه التاااهد   لالاااهلدات الخاصاااة خاااالل واااا  

توز ااا   (  6 – 1  )  ااا جماااالي المقياااه ن ، ل وضااال الجاااهلل دإ%( مااان 29( مااان البناااات بن ااابة )4501ماااني  )

ه ليمعيه لالنوي لالجن ية لال صي الهداسي .  المقيه ن بمعافه التهد   لفقا

 

 ألاله : البنون :  

 (   6 – 1جهلل ) 

 2020/2021اوهاد المتهدبين المقيه ن في معافه التهد   لالهلدات التهد بية الخاصة ليعا  التهد بي 

 في ال صي االل أل ال صي الثاني أ يما أقبر .خالل العا   ه نالمقي *

 

 

 

 م توو التهد    المعيه 
 المقيه ن خالل العا   ال صي الثاني  ال صي االل 

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

المعيه العالي لالتصاالت  

 لالمالحة 

 2504 22 2482 2504 22 2482 2224 18 2206 دبيو  تهد   

 172 1 171 82 1 81 172 1 171 شيادة تهد   م توو فني 

 1820 0 1820 1820 0 1820 1586 0 1586 دبيو  تهد    المعيه العالي لياا ة 

المعيه العالي ليخهمات  

 اإلداد ة 
 1058 196 862 936 196 740 987 125 862 دبيو  تهد   

 الهلدات التهد بية 

 الخاصة 

 868 1 867 843 0 843 868 1 867 دبيو  تهد   

 280 7 273 87 7 80 280 7 273 شيادة تهد   م توو م اوه فني 

 معيه التمر ض 
 63 14 49 32 11 21 63 14 49 دبيو  تهد   

 401 232 169 401 232 169 258 152 106 التمر ضية الثانو ة 

المعيه الصناوي صباح  

 ال ال  

 59 0 59 59 0 59 52 0 52 دبيو  تهد   

 421 9 412 421 9 412 368 9 359 الثانو ة الصناوية 

 1500 37 1463 1500 37 1463 1130 28 1102 شيادة تهد   م توو فني 

 معيه التهد   االنلائي 

 1378 0 1378 1378 0 1378 1150 0 1150 تهد   دبيو  

 628 21 607 628 21 607 472 12 460 شيادة تهد   م توو فني 

 164 15 149 162 13 149 136 15 121 الثانو ة الصناوية 

 المعيه الصناوي اللو خ

 139 0 139 139 0 139 127 0 127 دبيو  تهد   

 311 20 291 251 0 251 311 20 291 الثانو ة الصناوية 

 1166 104 1062 1062 0 1062 1028 104 924 شيادة تهد   م توو فني 

 معيه التهد   الميني 
شيادة الت فيي الميني م توو  

 حرفي
214 57 271 264 75 339 264 75 339 

 المجموي 

 7889 233 7656 7711 229 7482 7057 158 6899 دبيو  تهد   

لالثانو ة  الثانو ة الصناوية 

 التمر ضية 
877 196 1073 981 254 1235 1021 276 1297 

 3466 163 3303 3190 59 3213 2802 145 2657 شيادة تهد   م توو فني 

 280 7 273 87 7 80 280 7 273 شيادة تهد   م توو م اوه فني 

 339 75 264 339 75 264 271 57 214 الت فيي الميني)حرفي( 

 13271 754 12517 12562 624 12020 11483 563 10920 المجموي 
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ه : البنات :   ثانيا

 (   6 – 1) تاب  جهلل  

 2020/2021وهاد المتهدبات المقيهات في معافه التهد   لالهلدات الخاصة ليعا  التهد بي أ

 في ال صي االل أل ال صي الثاني أ يما أقبر .خالل العا   المقيهات  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م توو التهد    المعيه 

 المقيهات خالل العا   ال صي الثاني  ال صي االل 

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

المعيه العالي لالتصاالت  

 لالمالحة 

 1616 56 1560 1616 56 1560 1505 33 1472 دبيو  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 1 0 1 1 0 1 

 2012 273 1739 1836 262 1574 2012 273 1739 دبيو  تهد    المعيه العالي ليخهمات اإلداد ة 

 الهلدات التهد بية الخاصة 

 483 5 478 423 5 418 479 1 478 دبيو  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
68 4 72 51 3 54 68 4 72 

 معيه التمر ض 

 81 7 74 50 7 43 81 7 74 تهد   دبيو  

 323 178 145 323 178 145 269 164 105 الثانو ة التمر ضية 

 المجموي 

 4192 341 3851 3925 330 3595 4077 314 3763 دبيو  تهد   

 323 178 145 323 178 145 269 164 105 الثانو ة التمر ضية 

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 51 0 51 1 0 1 

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
68 4 72 1 3 4 68 4 72 

 4588 523 4065 4303 511 3792 4418 482 3936 المجموي 
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  2020/2021     ن   توز   المتهدبين المقيه ن بمعافه التهد   لالهلدات الخاصة خالل وا   (  7  –  1  ل بين اللكي د   )

: 

 

 

 (  ن بة توز   المقيه ن ويى معافه التهد   لالهلدات الخاصة 7 – 1شكي ) 
 

 

 

 

 

         

 

 

                                  

 :ن  يالخر ج - ج/2

ه ماااني   (5690) 2020/2021بياااع واااهد الخااار جين بمعافاااه التاااهد   لالاااهلدات الخاصاااة خاااالل واااا   خر جاااا

توز ااا   (  7 – 1 جماااالي الخااار جين ، ل وضااال الجاااهلل د ااا  )إ%( مااان 31( مااان الخر جاااات بن ااابة )1736)

ه ليمعيه ل  . النوي لالجن ية لال صي التهد بيالخر جين بمعافه التهد   لفقا

 

 

 

 

 

المعيه العالي لالتصاالت

لالمالحة 

24%

المعيه العالي لياا ة

10%

المعيه العالي ليخهمات 

اإلداد ة 

17%

ةالهلدات التهد بية الخاص

10%

معيه التمر ض

5%

المعيه الصناوي صباح 

ال ال 

11%

معيه التهد   

االنلائي

12%

المعيه الصناوي اللو خ

9%

معيه التهد   الميني

2%
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 (  7 – 1جهلل د   ) 

 2020/2021وهاد المتهدبين الخر جين في معافه التهد   لالهلدات الخاصة ليعا  التهد بي أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م توو التهد    المعيه 

 ثاني ال صي  ال لل اا صي  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

لالتصاالت  

 لالمالحة 

 852 329 523 38 24 14 433 167 266 2 1 1 379 137 242 دبيو  تهد   

ة تهد   م توو  شياد

 فني
0 0 0 0 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 56 

المعيه العالي  

 لياا ة 
 360 0 360 0 0 0 200 0 200 0 0 0 160 0 160 دبيو  تهد   

يه العالي  مع

 ليخهمات اإلداد ة 
 1450 988 462 80 51 29 493 407 86 145 97 48 732 433 299 دبيو  تهد   

هلدات  ال

 التهد بية 

 الخاصة 

 673 221 452 0 0 0 414 133 281 0 0 0 259 88 171 دبيو  تهد   

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
223 25 248 0 0 0 44 35 79 6 3 9 273 63 336 

 معيه التمر ض 

 119 70 49 15 5 10 36 33 3 3 0 3 65 32 33 دبيو  تهد   

 111 65 46 55 27 28 45 27 18 7 7 0 4 4 0 الثانو ة التمر ضية 

المعيه الصناوي  

 صباح ال ال  

 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 دبيو  تهد   

 310 0 310 8 0 8 302 0 302 0 0 0 0 0 0 نو ة الصناوية الثا

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 357 0 357 6 0 6 363 0 363 
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 م توو التهد    المعيه 

 ثاني ال صي  ال لل اا صي  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

معيه التهد    

 االنلائي 

 257 0 257 0 0 0 140 0 140 0 0 0 117 0 117 دبيو  تهد   

 124 0 124 13 0 13 111 0 111 0 0 0 0 0 0  ة انلائية ثانو

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 72 0 72 3 0 3 75 0 75 

المعيه الصناوي  

 اللو خ 

 31 0 31 0 0 0 8 0 8 0 0 0 23 0 23 دبيو  تهد   

 192 0 192 16 0 16 176 0 176 0 0 0 0 0 0 الثانو ة الصناوية 

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 289 0 289 17 0 17 306 0 306 

معيه التهد    

 الميني 

شيادة الت فيي الميني  

 م توو حرفي 
2 0 2 2 0 2 40 0 40 12 0 12 56 0 56 

 مجموي ال

 3761 1608 2153 133 80 53 1743 740 1003 150 98 52 1735 690 1045 دبيو  تهد   

الثانو ة الصناوية  

 لالثانو ة التمر ضية 
0 4 4 0 7 7 607 27 634 65 27 92 672 65 737 

شيادة تهد   م توو  

 فني
0 0 0 0 0 0 774 0 774 26 0 26 800 0 800 

شيادة تهد   م توو  

 م اوه فني 
223 25 248 0 0 0 44 35 79 6 3 9 273 63 336 

 56 0 56 12 0 12 40 0 40 2 0 2 2 0 2 الت فيي الميني)حرفي( 

 7571 1736 3954 272 110 162 3270 802 2468 159 105 54 1989 719 1270 المجموي 
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  : 2020/2021ن   توز   الخر جين بمعافه التهد   لالهلدات الخاصة خالل وا    (  8 – 1 ل بين اللكي د   )

 

 

 ن بة توز   الخر جين ويى معافه التهد   لالهلدات الخاصة   ( 8 – 1شكي ) 

 

 لمن جهلل خر جين المعافه  مكن ح اع مؤشر ن بة التخرج من التخصصات المينية قما فو موضل :

 

المعيه العالي لالتصاالت 

لالمالحة 

16%

المعيه العالي لياا ة

6%

المعيه العالي ليخهمات 

اإلداد ة 

26%

الهلدات التهد بية الخاصة

18%

معيه التمر ض

4%

المعيه الصناوي صباح 

ال ال 

12%

معيه التهد   االنلائي

8%

المعيه الصناوي اللو خ

9%

معيه التهد   الميني

1%

 100*  إجمالي خر جي المعافه=    التخصصات المينية مؤشر ن بة التخرج من 

 إجمالي خر جي  الييمة                                                                

5690 

 %36*100= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

15935 
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 إنجازات الكليات التطبيقية

 

 كلية الدراسات التجارية
 

 انجازات الكلية  :

 

 دمج قسمي اآللة الكاتبة والتدريب المكتبي :  .1

انطالقاً من رؤية الكلية المستقبلية بشأن تطوير العمل األكاديمي فقد كان الشروع في دمج قسمي اآللة الكاتبة والتدريب  

 .  لتكوين قسم علمي يعكس توجهات الكلية ومواكبة احتياج سوق العملالمكتبي 

( : االرتقاء بالعملية ACBSPالبدء في إجراءات الحصول على االعتماد األكاديمي من احدى المؤسسات العالمية ) .2

للحصول على االعتماد  التعليمية في الكلية وفق المعايير العالمية المعتمدة وجودة التعليم من خالل البدء في اإلجراءات  

االكاديمي وإعداد النماذج الخاصة بالمعايير المطلوبة  بالتنسيق والتعاون مع مجلس االعتماد البرامج وكليات إدارة  

( الطلبة ACBPاالعمال  الستكمال  الكويت  في  األخرى  الجامعات  مع  والتعاون  االمريكية  المتحدة  الواليات  في   )

 س  .دراستهم للحصول على البكالوريو

جديدة .3 اخرى  واستحداث  تطويرها  وإمكانية  الحالية  البرامج  واستحداث   دراسة  الحالية  الدراسية  البرامج  تطوير   :

الجديد منها وبما يتوافق مع رؤية الكلية واحتياجات سوق العمل وكذلك وضع التصورات المبدئية الستحداث نظام 

 دها . البكالوريوس وتعمل اللجان على تطوير برامجها واعتما

تدشين موقع كلية الدراسات التجارية االلكتروني تحت رعاية السيد الدكتور/مدير عام الهيئة : تم انشاء موقع كلية   .4

الدراسات التجارية االلكتروني والمتضمن جميع بيانات الكلية األساسية واألقسام العلمية والمكاتب النوعية إضافة  

 هيئة التدريس والطلبة والتحديث المستمر لهذا الموقع .الى القدرات التفاعلية على مستوى أعضاء 

 تخصيص حساب الكتروني لكل قسم علمي ومكتب نوعي . .5

الثقافية   .6 الحلقات  او  العلمية  بالتخصصات  العالقة  ذات  الكلية  في  الثقافية  واألنشطة  والمحاضرات  الندوات  اقامة 

 واالجتماعية للطلبة . 

 ع تخدم المناطق مثل مشروع تصميم مجمع تكنولوجي تجاري صحي بالجهراء  مواكبة االحتياجات المستقبلية ومواق  .7

 ادخال مادة التدريب الميداني لطلبة تخصص القانون بالكلية . .8

توحيد المقررات الدراسية بعدد  الساعات والوحدات على مستوى الكلية  ودمج المقررات الدراسية والموافقة على   .9

 .  رجاعادة ترتيب المقررات بصحيفة التخ

النظر في المقررات الدراسية من حيث المحتوى العلمي والوحدات  • تطوير صحائف التخرج وإعادة 

 والساعات . 

استكمال اجراءات الحصول على االعتماد األكاديمي وتفعيل التعاون األكاديمي والعلمي مع المؤسسات  •

 والجامعات األكاديمية الداخلية والخارجية .  
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ع الجامعات المناظرة بما يخدم عملية التطوير ومواكبة المستجدات العلمية  االستمرار في الشراكة م •

 واألكاديمية وتبادل الخبرات واألبحاث العلمية. 

 قسم االقتصاد

تم الحصول على الموافقات الالزمة على مستوى الكلية والهيئة على استحداث مادة ثقافة اقتصادية كمادة اختياري   •

 .   األساسية والتمريض من لجنة الشؤون العلمية بالهيئةعام لكليتي التربية 

تمت مشاركة القسم العلمي في لجنة المحتوي العلمي للكلية التي من خاللها تم رفع جميع مقررات القسم كمحتوى  •

إلكتروني، وتم تسجيل أعضاء هيئة التدريس لحضور الدورات التدريبية على برنامجي تيمز ومودل لتجاوز مرحلة  

 .  ة كورونا من خالل التعليم عن بعدجائح

ورشة من تنظيم األمانة العامة للمجلس األعلى    ٢من أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في    ١تمت الموافقة على عدد   •

لعدد   الممانعة  عدم  وتمت  بالهيئة.  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  وإدارة  والتنمية  تدريس    ٣للتخطيط  هيئة  أعضاء 

 .  م في وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة بالكويتباالستعانة بخبراته

 اإلحصاءقسم 

 
نسبة 

 اإلنجاز 
 م وصف الهدف  مؤشر الهدف 

 تطوير البرامج والمناهج الدراسية واستحداث الجديد منها: 

40% 

على   جديداً  دراسياً  تخصصاً  استحداث  بطلب  التجارية  الدراسات  بكلية  اإلحصاء  مستوى  تقدم قسم 

الدبلوم تحت مسمى "دبلوم اإلحصاء التطبيقي" وحاز حتى تاريخه على الموافقة باإلجماع من القسم  

 ، لجنتي الشئون العلمية بالكلية والهيئة  العلمي

استحداث برنامج 

دبلوم اإلحصاء  

 التطبيقي

 

1 

100% 

بكلية العلوم الصحية ليتناسب  (  107تم االنتهاء من تطوير محتوى مقرر إحصاء السجالت الطبية )

ساعات أسبوعية وكذلك لكونه مقرراً مسبقاً لمقرر    6مع عدد الساعات التدريسية والتي هي بواقع  

 نظم المعلومات الصحية الذي يدرس في قسم السجالت الطبية بكلية العلوم الصحية 

تطوير مقرر  

إحصاء السجالت 

بكلية  107الطبية 

 العلوم الصحية 

 

2 

70% 
 % من قوة القسم الحالية 25اعتماد خطة البعثات بالقسم بعدد يشكل  تم 

 القسم في انتظار قيام الهيئة بإدراج إعالن البعثات  

خطة البعثات  

 المستقبلية للقسم 
3 

 أنشطة رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس بالقسم 

100 % 

مستوى   على  اآللي  التعيينات  نظام  باستحداث  القسم  رئيس  )دكتوراه  قامت  والكلية  العلمي  القسم 

وماجستير( بغرض تالفي األخطاء البشرية في الحساب والرصد حيث تم ذلك بواسطة برمجة جميع  

الحسابات، تعبئة تلقائية لجميع الخاليا المرتبطة بالخاليا األصلية، برمجة إعدادات التحقق عند إدخال  

يينات بالقسم والكلية آلياً نحو ترشيح المتقدم من  بيانات كل خلية وبرمجة الرأي النهائي للجنتي التع

 عدمه وذلك بناًء على درجته التي حققها على مستوى القسم العلمي والكلية 

  2020/2021وقد تم اعتماد هذ النظام في االجتماع الثالث للجنة الشئون العلمية بالكلية للعام الدراسي  

 16/3/2021والمنعقد بتاريخ 

المساهمة بأتمتة  

عمل في القسم  ال

 العلمي والكلية 

 

1 
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      قسم الحاسب اآللي

                                                        

األلكتروني   .1 التعليم  منصات  ألستخدام  والتدريب  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  و    Ms teamsأقامة 

Moodle . 

تطبيق   .2 باستخدام  الكلية  في  والتدريب  التدريس  هيئة  ألعضاء  اإلختبارات  وانشاء  لتصميم  تدريبية  دورات  إقامة 

TerstPortal   عبر منصات التعليم االلكترونيMs Teams  . 

 .  إقامة دورة لصياغة أسئلة اإلختبارات ألعضاء هيئة التدريس والتدريب للحد من ظاهرة الغش .3

إقامة دورة ألعضاء الجدول الدراسي في األقسام العلمية بما يخص انشاء جدول دراسي كامل للقسم العلمي باستخدام  .4

 .  تطبيق اكسل

احتياجات سوق   .5 لدراسة  استبيانات  البيانات عبر  االلي ونظم تجميع  الحاسب  قسم علوم  منهج  تقييم  بغرض  العمل 

 .  المعلومات وإيجاد مسارات جديدة تخدم سوق العمل

 .  ACBSPالتقدم نحو الحصول  على اإلعتماد االكاديمي من جهة  .6

 :  كمحاضرات عامة تفيد الطالب والطالبة الخريج باإللتحاق بالعمل مثل Live Evenetجدولة األحداث العامة  .7

a. روعات الصغيرة المش 

b. حقوق وواجبات الموظف في العمل 

c.  الشخصية المهنية في الوظيفة 

d. انشاء سيرة ذاتية واإلستعداد للمقابلة الشخصية 

e. اخالقيات العمل والتعامل مع الجمهور 

في الكويت لبحث إمكانية توحيد  المقررات الدراسية وفرص استكمال الدراسة    AUKفتح افاق للتعاون مع جامعة   .8

 . للحصول على درجة البكالوريوس لطلبة قسم الحاسب االلي

 قسم التأمين والبنوك

 

 باب البرامج والمناهج الدراسية  •

النقاط المتعلقة بالمقررات الدراسية في أول اجتماع للجنة البرامج و المناهج الدراسية ، قامت اللجنة بمناقشة العديد من  

 : من أهمها

مما ترتب عليها من توقف أعمال اللجنة    2020ونظرا لجائحة كورونا التي ألمت بالدولة و توقف الدراسة منذ شهر مارس  

 . خالل الفصل الثاني و ذلك من مبدأ سالمة أعضائها

 .   إدارة الخطر و التأمين الى عميد الكلية الستكمال إجراءات اعتمادهقام رئيس القسم بإحالة مقترح دبلوم   ومن جانب آخر

 باب البحوث والمؤتمرات العلمية  •

 :  ت اللجنة اجتماعاتها التي أقرت فيها التاليدعق

 .  إضافة واعتماد بعض المجالت العلمية التي تم تقديمها من بعض أعضاء القسم عن طريق البريد االلكتروني

 ية و االجتماعية باب الشئون الثقاف •
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بعدد من األنشطة منها المشاركة بمؤتمر   2019/2020قامت اللجنة الثقافية و االجتماعية بالقسم خالل العام الدراسي  

 . 2019أكتوبر   23 - 22الكويت الثالث للتكنولوجيا المالية الذي أقيم من الفترة 

مما ترتب    2020و حتى شهر أغسطس    2020الدراسة منذ شهر مارس  ونظرا لجائحة كورونا التي ألمت بالعالم و توقف  

عليها توقف أعمال اللجنة خالل الفصل الدراسي الثاني و ذلك أخذا باإلجراءات واالشتراطات الصحية حرصا على سالمة 

   . أعضائها

 قسم القانون

 

التدريبية والمناسبات العلمية التي قام بها اعضاء هيئة بيان بالمشاركات والندوات والورش والحلقات العامية والدورات 

 .  تدريس قسم القانون

 التاريخ  مكان المؤتمر / الندوة  اسم المؤتمر / الدورة  م

 2021يوليو  اون الين  ورشة االعتماد األكاديمي  1

2 
الرقمي   التحول  لتحديات  التشريعات  تنظيم  )مواكبة  مؤتمر 

 واالبتكار المؤسسي واالعمال والذكاء االصطناعي  
 2021مارس  جمعية المحامين الكويتية

 2021مارس  جمعية المحامين الكويتية العمالت الرقمية بين التأثير االقتصادي والتنظيم القانوني  3

4 
والعقوبات   الجرائم  لشرح  الكويت  تلفزيون  على  مداخلة 

 النصوص عليها بقانون االحتياطات الصحية 
 2021 تلفزيون الكويت

5 
بقانون   عليها  النصوص  والعقوبات  الجرائم  لشرح  مداخلة 

 االحتياطات الصحية 
 2021 اذاعة الكويت 

 2020 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ملتقى المال واالعمال  6

 2020 كلية القانون العالمية  حلقة نقاشية بشأن جائحة كورونا  7

8 
  ( عمل  المناطق  ورقة  تنظيم  بشأن  الدستورية  الضوابط 

 االقتصادية الخاصة 

مؤتمر سنوي لكلية القانون الكويتية  

 العالمية 
2020 

 

 : انشطة القسم الثقافية واالجتماعية

 اسم الزائر / المحاضر  نوعية النشاط / المحاضرة 

 المجتمع والتعليم المستمر و حضور طالبات الكليةجمعية القانون وعمادة خدمة  المستجدات في حقوق وواجبات الموظف العام 

 حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الماجستير دورة البحث العلمي 
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 :   جمعية القانون

جمعية القانون بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع قدمت ندوة بعنوان " المستجدات في حقوق وواجبات الموظف العام " 

 . تركي سطام المطيري ود. فارس العجميتقديم د. 

 .  تطوير وتحديث البرامج بقسم القانون

وفي انتظار ردود سوق العمل  2+2االنتهاء من تطوير برنامج القانون ب استحداث مقترح بكالوريوس القانون  -

والمناهج بالكلية  واستكمال اإلجراءات ل اعداده وبانتظار عرضه على لجنة الشؤن العلمية بالكلية ولجنة البرامج  

 .  برئاسة لجنة البرامج والمناهج د. عايض المري

 . السير في إجراءات االعتماد األكاديمي بالتعاون مع اكاديمية باريس لالعتماد األكاديمي -

 المحاسبةقسم 

 

 : األنشطة واإلنجازات

 

فيه جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم  اجتمع قسم المحاسبة خالل العام الدراسي الحالي اجتماع األول للقسم وشارك  

العلمي حيث تم في االجتماع اتخاذ العديد من القرارات التي تهم أعضاء هيئة التدريس وطالب القسم العلمي وذلك للمساهمة 

 . الفعالة في حسن أداء العملية التعليمية للقسم والكلية

 

كل منها بمجموعة معينة من األنشطة والمهام بها سواء    جان التوعية لقسم المحاسبة تختصلوقد تم تشكيل مجموعة من  

 .  الثقافية أو العلمية أو االجتماعية أو االجتماعات الخاصة باللجان

 

 قسم اإلدارة

 

 :  والتي كانت على النحو اآلتي 2021 - 2020اإلنجازات التي تمت في قسم االداره في الكلية خالل العام الدراسي 

واالنتهاء من تطوير البرامج الدراسيه التي يقدمها القسم بتقديم خمس تخصصات جديدة في المرحله القادمه استكمال   .1

  . ( ، والموارد البشريه ، نظم المعلومات االداريه ، التسويق ، االداره الماليه االداره اللوجستيه وهي )

ترقيات   .2 القسم على  في  والزميالت  الزمالء  من  العديد  ترقيتهم بصدور  تقدم  تمت  من  منهم  مختلفه  لدرجات علميه 

 .  قراراتهم ومنهم في المراحل النهائيه للحصول على الترقيه

تقدم عدد من الزمالء في القسم لدورات تدريبيه في مجال االعتماد االكاديمي والتي تنظمها الهيئة تمهيداً لحصول   .3

 . البرامج التي يقدمها القسم لالعتماد

ع لتنظيم ملفات ومستندات القسم عن جميع السنوات السابقة كامله وارشفتها الكترونياً في نظام يسهل  القيام بمشرو .4

 .  من استرجاع الوثائق المعلومات عن الحاجه لها
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5.  

 كلية الدراسات التكنولوجية 

 الهندسة الكيميائية قسم تكنولوجيا

 

 ي :إنجازات القسم العلم

منظمة   .1 من منظمة مجلس  األكاديمي  االعتماد  الكيميائية على  الهندسة  تكنولوجيا  بكالوريوس  برنامج  حصول 

 . 2023على أن تتم الزيارة القادمة في عام  ABETاالعتماد للهندسة والتكنولوجيا  

إعداد وتسليم الملفات المطلوبة االعتماد األكاديمي لتخصص لبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية وتمت  .2

نظرا   2020عبر برنامج تيمز في شهر نوفمبر    ABET   زيارة مجلس منظمة االعتماد للهندسة والتكنولوجيا 

  31وفي    2021طلوبة في شهر يناير  وتم تسليم جميع المالحظات الم  19-للظروف الحالية بسبب جائحة كوفيد

لبرنامج    2021مايو   األكاديمي  االعتماد  بانتظار  اآلن  ونحن  المطلوبة  والتقارير  المالحظات  باقي  تسليم  تم 

 .  بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية

الخطط الدراسية  صدد االنتهاء من ب( وحده دراسية و 75 متابعة الخطط الدراسية لبرنامج الدبلوم بعدد وحدات ) .3

 . ( وحدة دراسية 87 السابقة )

 . إعداد مذكرات الجانب العملي لكل المقررات الدراسية المطورة .4

الجديدة ) .5 للخطة  الدراسية طبقا  المقررات  المصافي والصناعات    وحدة  75  إعداد  لبرامج تخصصات تشغيل   )

 .    لكل برنامجالكيميائية مع متابعة خطة توزيع المقررات حسب الفصول الدراسية 

العمل مع إدارة تطوير المناهج وعمادة الكلية واإلدارة العامة لإلطفاء لتجهيز برنامج تكنولوجيا هندسة الوقاية  .6

تطوير   إلدارة  وتسليمها  الالزمة  الملفات  إعداد  تم  وقد  والدبلوم  البكالوريوس  لمرحلتي  الحريق  والسالمة من 

 .  المطلوبة وموافقة مجلس القسم العلمي   CDC13المناهج بالهيئة وباقي استكمال ملفات

تحويل   .7 الفصل   60تم  بداية  في  الكيميائية  الصناعات  ودبلوم  المصافي  تشغيل  تكنولوجيا  دبلوم  لبرنامج  طالب 

لتخصص    2020/2021طالب في بداية الفصل الدراسي الثاني    153. كما تم تحويل  2020/2021الدراسي األول  

التنسيق مع شركة البترول الوطنية وتم تحويل    تكنولوجيا تشغيل المصافي طلبة لتخصص تكنولوجيا    10بعد 

 .   الصناعات الكيميائية

سب مع متطلبات منظمة االعتماد  ( وحدة دراسية بما يتنا  75  الدراسية بخطة )للمواد  )  CDC13  توى )إعداد مح .8

 . ABET األكاديمي

البترول   .9 شركة  مع  الشراكة  اتفاقيات  الكويتيةمتابعة  وخريجي   (KNPC) الوطنية  خطط  تطوير  يحقق  بما 

 .  تخصصات تشغيل المصافي والصناعات الكيميائية

متابعة العمل مع ادارة المشاريع الهندسية بالهيئة ومكتب نائب المدير العام للتخطيط والتنمية لالنتهاء من المبنى  .10

 . الجديد لقسم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية

اختبارات القدرات األكاديمية المطلوبة  تم التنسيق مع وحدة اللغة اإلنجليزية وقسم تكنولوجيا المختبرات لتنظيم   .11

البكالوريوس من خريجي الثانوية العامة وخصوصا في فترة التوقف اإلجباري بسبب جائحة  للقبول لطلبة برنامج
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نوفمبر    19-كوفيد شهر  في  الكلية  اإل  2020قي  استيفاء  وموافقة بعد  المطلوبة  االحترازية  الصحية  جراءات 

تم برمجة أسئلة اختبارات   .الجهات الصحية وإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لضمان جودة التعليم

المختبرات إلجراء االختبارات األكاديمية للقبول في شهري مارس  الحاسب اآللي وتجهيز  القدرات للقبول في 

    . مما جعل التنظيم بشكل أفضل 2021 وأغسطس

عمل صيانة لمختبرات القسم وتم إصالح التهوية في المختبرات وتم إزالة المواد الكيميائية من المخزن واآلن  .12

 . يتم صيانة المخزن وإصالح الثالجات الخاصة بالمواد الكيميائية

 .  هزةجتم استالم عدد من األجهزة للمختبرات وتم تدريب المدربين على هذه األ .13

 

 :   النشاط الثقافي والعلمي للقسم

 . 2020المشاركة في معرض الجمعيات العلمية لمعاهد وكليات الهيئة في سنة 

 :  التطور الفني والمهني ألعضاء هيئة التدريس والتدريب

لمواكبة   لديهم  الخبرة والمهارة  التدريس وتجديد  كفاءة أعضاء هيئة  القسم على تطوير  المعرفية و  يحرص  التطورات 

 :  التقنية و اإلدارية و االرتقاء بالمستوى النوعي و تطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خالل

 . المشاركة في دورات التنمية المهنية التي يقيمها مركز التقويم والقياس بالهيئة  •

 .  إنجاز الكثير من المشاريع البحثية ونشرها في مجالت علمية عالمية •

التحاق الكثير من أعضاء هيئة التدريس بمهام علمية داخل وخارج الكويت والمشاركة في المؤتمرات المحلية   •

 . والعالمية

التحاق الكثير من أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية داخل وخارج دولة الكويت لرفع مستواهم وكفاءتهم   •

 . العلمية والمهنية

 . ؤسسات أكاديمية خارج الهيئةندب أعضاء هيئة التدريس من وإلى م •

 

 : إنجازات التدريب الميداني

طرح التدريب الميداني األول في الفصول االعتيادية بجانب الفصل الصيفي وذلك تخفيفا على الطلبة ومساعدة لهم  .1

 .  بسرعة التخرج في المدة المحددة دون التقيد بالفصل الصيفي

طرح مقرر التدريب الميداني الثاني بواقع يومين في األسبوع وتكثيف ساعاته بدال من أربع مرات في األسبوع لتحقيق   .2

جهات التدريب على استيعاب طاقة تدريبية أكبر ، وتحيق المرجو من التدريب من   ثالثة أهداف رئيسية هي مساعدة  

الجهة التدريبية دون التزام بمحاضرات أخرى إضافة إلى فتح    خالل التزام الطالب بأيام تدريبية كاملة يقضيها في

 . المجال للطالب للتسجيل في مختلف المقررات بقية أيام األسبوع لمساعدته الستكمال متطلبات التخرج

 ميكانيكا القوى والتبريدقسم تكنولوجيا 



39 
 

 

 :   اإلنجازات العامة فيمكن إنجازها وفق لما يلي

 .  تكنولوجيا كفاءة الطاقة واستكمال موافقة ديوان الخدمة المدنيةاستحداث برنامج  .1

 .  افتتاح ورشة تعليمية متكاملة تحاكي بيئة العمل بالقطاع النفطي بدعم من شركة نفط الكويت .2

 .  انجاز اجتماع سوق العمل لبرنامجي القوى والتبريد تلبية لمتطلبات االعتماد األكاديمي .3

 المختبراتقسم تكنولوجيا 

 

 :  أعضاء هيئة التدريس

تم وضع خطة مستقبلية لزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم لمواجهة النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس   •

مع االلتزام بتعيين الكفاءات المتميزة علميا مع ما يتطلبه ذلك من توافر  بالقسم    في تخصصي الفيزياء والرياضيات

 . المتقدمين لشغل هذه الوظائفمواصفات خاصة في 

تشججججيع أعضجججاء هيئة التدريس على تقديم مقترحاتهم للمسجججاهمة في تطوير العمل األكاديمي واإلداري بالقسجججم مع  •

 . دراسة تنفيذ المقترحات البناءة بمساهمة عضو هيئة التدريس

أعضاء   • بين  العلمي  التعاون  لتشجيع  التدريس  هيئة  ألعضاء  أسبوعية  ندوات  مختلف تنظيم  من  التدريس  هيئة 

الطلب من أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بنشر أبحاثهم العلمية في مؤتمرات عالمية بان يلقوا التخصصات مع  

محاضرات في البحث المنشور مع دعوة جميع المهتمين لحضور هذه المحاضرات مما سيكون له بالغ األثر في رفع  

 . سمعة الهيئة كجهة علمية متميزة

أعضاء هيئة التدريس بالقسم عدة مشاريع بحثية تمت الموافقة عليها من إدارة البحوث بالهيئة. وجارى العمل    قدم •

   . على انجازها

ناقش المجلس العلمي للقسم الالئحة الجديدة المقترحة لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وتم اعداد مذكرة بمالحظات   •

 . وارسالها لعمادة الكليةاألعضاء واقتراحاتهم 

تم اعتماد عدد من المجالت العلمية واضافتها الى قائمة المجالت العلمية المعتمدة من القسم العلمي والتي تنطبق عليها   •

 . الشروط المحددة في الئحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة

 

 : البرامج والمناهج الدراسية

 

التكنولوجية بوجه   • الدراسات  اإلعداد للتقدم للحصول على االعتماد األكاديمي لما يمثله ذلك من اهمية كبرى لكلية 

خاص وللهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوجه عام. وفى هذا الصدد تم تكليف اعضاء هيئة التدريس بالقسم  

المطلوب الدراسة  بإعداد  التطبيقية  الفيزياء  والتحضير    (Self-Study)ة   بتخصص  المطلوبة  الخطوات  واستكمال 

 .    للحصول على االعتماد االكاديمي  (ABET)لزيارة وفد منظمة االعتماد االكاديمي 
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التعليمية ومتطلبات   • الجودة  الدراسية باستمرار والعمل على تطويرها بما يحقق معايير  البرامج والمناهج  مراجعة 

حث أعضاء هيئة التدريس على التواصل واالتصال مع مع    التكنولوجية المعاصرة وحاجة سوق العمل.مواكبة الثورة  

 .  المؤسسات المناظرة لالطالع على التطورات الحديثة لديهم

 .  إعداد مذكرات الجانب العملي لكل المقررات الدراسية المطورة •

الجديدة ) • الدراسية طبقا للخطة  المقررات  لب  75إعداد  التطبيقية مع وضع وحدة(  التطبيقية والفيزياء  الكيمياء  رامج 

 . خطة جديدة لتوزيع المقررات حسب الفصول الدراسية لكل برنامج

تعديل الخطة الدراسية لتخصصي كيمياء تطبيقية وفيزياء تطبيقية حسب توصيات لجنة المناهج والبرامج الدراسية   •

  . بالكلية

 

 :  الطالب

 

فيزياء تطبيقية   التدريب الميداني في الكلية للتنسيق مع بعض الجهات الحكومية الستقبال طلبة القسم )مكتب  مخاطبة   •

 . ( ومتابعتهم والقاء الندوات من قبل الطلبة بإشراف االساتذة المشرفين من القسم وكيمياء تطبيقية

قبل التحاقهم ببرامج الكلية المختلفة وذلك  المشاركة في الندوات التنويرية وبرامج اإلرشاد والتوجيه المهني للطالب   •

 . لمساعدتهم في اختيار التخصصات التي تتفق وميولهم وقدراتهم وأماكن العمل المناسبة بعد التخرج

 

 :  البنية التحتية

 

 .   )طالبات(  21)طلبة( و  20توفير احتياجات مختبرات الكيمياء والفيزياء في المبنيين الجديدين  •

 . )طالبات(  21)طلبة( و   20مكاتب اعضاء هيئة التدريس والتدريب في المبنيين الجديدين توزيع  •

خذ في االعتبار جميع االجهزة والمواد العلمية من المختبرات القديمة الى المبنيين الجديدين مع االاإلشراف على نقل  •

 .  زة الجديدةاحتياطات األمن والسالمة في عملية النقل مع اإلشراف على تشغيل األجه

للكمبيوتر  • تجهيز غرف  القسم   تم  الجديدين  في  المبنيين  و     20في  الكيمياء  )طالبات(    21)طلبة(  لشعبتي  خاصة 

 . التي تتطلب استخدام الحاسب األلى   التطبيقية والفيزياء التطبيقية لتدريس المقررات التخصصية

طباعة إجراءات االمن والسالمة وتعليقها في أماكن واضحة داخل  وتطبيق إجراءات االمن والسالمة لكافة المختبرات   •

 . المختبرات

•  

 المكتب الفني ومكاتب التسجيل بالكلية 

ومحاولة مخاطبة مكاتب التسجيل بإعداد قائمة بالطالب المتوقع تخرجهم وحصرهم لمعرفة المقررات المتبقية لهم   •

فتح مجموعات لهم ال تتضارب مع الجدول الدراسي. وكذلك الطلبة على قائمة اإلنذار لمحاولة مساعدتهم على التسجيل  

 في مقررات إضافية لتحسين المعدل.
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التعاون مع المكتب الفني بالكلية والرد بالسرعة الممكنة على مراسالت المكتب الفني وتزويدهم باألوراق اإلدارية   •

 وبة مثل كشوفات تكليف ومزاولة أعضاء هيئة التدريس والتدريب والمنتدبين. المطل

 قسم تكنولوجيا هندسة البترول

 القبول 

  98طالب موزعين على الشعبتين: شعبة االستكشاف والتطوير وشعبة اإلنتاج والتصدير. فقد تم قبول    204تم قبول عدد  

. أما بالنسبة لشعبة    طالب في الفصل الثاني(  46طالب في الفصل االول، و    52طالب في شعبة االستكشاف والتطوير)  

 .   ( طالب في الفصل الثاني 49ل، وطالب في الفصل األو  57طالب )  106اإلنتاج والتصدير، فقد تم قبول 

 التسجيل

، خالل الفصول الثالثة من العام 650و  600قام القسم بطرح مقررات التخصص لطلبة القسم، الذي يتراوح عددهم بين  

، والفصل    شعبة  95شعبة، والفصل الثاني    103. وكان إجمالي الشعب المطروحة في الفصل األول  2020/2021الدراسي  

 .   شعبة، تشمل شعب المحاضرات النظرية والعملية والتدريب الميداني موزعة على الشعبتين 44الصيفي 

 الخريجين

 .  والجدول التالي يوضح إحصائية الخريجين 2020/2021طالب خالل العام الدراسي  96قام القسم بتخريج ما مجموعه 

 عدد الخريجين الفصل  الشعبة 

 االستكشاف والتطوير 

 20 األول 

 9 الثاني

 7 الصيفي 

 اإلنتاج والتصدير 

 32 األول 

 14 الثاني

 14 الصيفي 

 

 لجنة البرامج والمناهج الدراسية 

قامت اللجنة بمراجعة الخطة الدراسية للشعبتين وقدمت اقتراحات على تطويرها. ومما تم التعديل عليه في الخطة الدراسية، 

لتسهيل سير الطلبة في الخطة الدراسية، وأيضا إضافة مقررات تخصصية اختيارية بما  تعديل المسبقات لبعض المقررات 

 يزيد الخيارات للطلبة، ويقلل من إمكانية وجود شعب مغلقة، وحل لمشكلة التعارض في األوقات بين المقررات المختلفة.

 :  بها عن طريق وأيضاً تقوم لجنة المختبرات في القسم بعملية متابعة المختبرات وتطوير العمل
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العمل على تطوير معامل القسم والوصول بها إلى أحدث التجهيزات العلمية لتنهض بالعمل المعملي والمختبري  .1

 .وتدريب الطالب بمستوى جيد وتحسين المستوى العلمي والعملي وتعميق المعلومات بصورة علمية دقيقة

رفع مستوى الدراسة   جهزة واألدوات الالزمة بما يكفلوضع برنامج طويل األمد لتدعيم المعامل والمختبرات باأل .2

 . العلمية

المتعاقدة مع الهيئة   التدقيق والمتابعة الشهرية مع الشركات المسؤولة عن إصالح وصيانة األجهزة المعملية .3

 . بالجودة المطلوبةالعامة للتعليم التطبيقي للتأكد من عمل األجهزة 

  .سم وتقرير مدى صالحيتها لالستعمال ومدى االستفادة منها حصر األجهزة التي تستخدم في كل الق .4

 .  الوقوف على متطلبات القسم من أجهزة جديدة وإحاللها مكان القديمة .5

 . بناء على احتياجات المختبرات تم طلب أجهزة جديدة لمختبري خواص صخور المكمن .6

 . التدريس المعنيين ثم بموافقة رئيس القسمومختبر اساسيات الجيولوجيا بعد التشاور مع أعضاء هيئة  .7

 . مراجعة تجهيزات األمن والسالمة في المختبرات بصفة دورية .8

 . طوارئ ومحطة غسل العين وصندوق إسعافات أولية داخل كل مختبر مرشاتالتأكد من توفير  .9

 .  التأكد من وجود صيانة دورية للبنية األساسية للمعامل مع نهاية كل فصل دراسي .10

 . تماشيا مع اإلجراءات االحترازية والصحية إزاء جائحة كورونا تم طلب كمامات وواقيات لأليدي .11

بالشكل المطلوب وبما    المراجعة الدورية مع أعضاء هيئة التدريب من سير العملية التعليمية داخل المختبرات .12

   . يتناسب مع الخطة الموضوعة من القسم

 لجنة التدريب الميداني 

 :  األهداف الرئيسية لعمل لجنة التدريب الميداني وكانت كالتاليتم وضع 

العام والخاص للحصول على فرصة تدريبية مالئمة لطلبة   .1 القطاعين  المختلفة في  الجهات  التواصل مع  تعزيز 

 . القسم

 . تعزيز التواصل مع مكتب التدريب الميداني في الكلية .2

 .  ئم للطلبةالتنسيق مع المشرفين لوضع برنامج تدريبي مال .3

العمل على متابعة سير التدريب الميداني من خالل التنسيق مع جهات التدريب من جهة ومع المشرفين من جهة  .4

 .  أخرى

 .  العمل على تسهيل التواصل بين الطلبة وجهات التدريب لحل أي مشكلة طارئة .5

 : وقد قامت اللجنة بالعمل على تحقيق األهداف الموضوعة من خالل

 . ستمرار مع مكتب التدريب الميداني في الكليةالتنسيق با .1

 .  التنسيق باستمرار مع جهات التدريب لضم الطلبة للبرنامج .2

 .  العمل على إيجاد آلية تواصل مع كل طلبة التدريب الميداني لتسهيل التنسيق .3

 .  ( شركة نفط الخليج العمل على إيجاد جهات تدريب جديدة ) .4

 . لتقييم طلبة التدريب الميداني في نهاية الفصلعمل اللجان النهائية  .5
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 ا. العمل على التنسيق الستمرارية التدريب خالل فترة جائحة كورون .6

 اإلسهام في الحصول على االعتماد األكاديمي لبرامج القسم العلمي بالكلية

اديمي لتخصص اإلنتاج والتصدير،  تم ارسال كتاب إلى عميد كلية الدراسات التكنولوجية بالرغبة في تجديد االعتماد األك

 .  وأيضاً الرغبة في اعتماد تخصص االستكشاف والتطوير

وتقوم لجنة االعتماد األكاديمي في القسم بالتعاون مع لجنة االعتماد االكاديمي في الكلية للتجهيز لزيارة وفد منظمة 

ABET والتعاون من أجل استكمال ملف القسم . 

 التعاون مع القطاع النفطي

البحثي، وفي التخطيط لتوقيع اتفاقية تعاون  شارك القسم بفعالية مع جهود الكلية التعاون مع شركة نفط الكويت في التعاون  

. وقد قام ممثلو من شركة نفط الكويت بزيارة مختبرات قسم تكنولوجيا هندسة البترول   بحثي بين الشركة وبين الكلية

 . ، وعن عدد االختبارات والتحاليل التي يمكن ان تتم في مختبرات القسم لالطالع على المعدات واألجهزة المتوفرة

 والبحريةالسيارات تكنولوجيا هندسة قسم 

 

 ي :إنجازات القسم العلم

 . إعداد الملف التدريسي لبعض المقررات الدراسية الجديدة تمهيدا لتقديم القسم لإلعتماد األكاديمي  .1

توزيع المفاتيح االلكترونية لجميع القاعات الدراسية والمختبرات والورش على أعضاء هيئة التدريس بالقسم   .2

 . العلمي

اعتماد بعض المجالت العلمية بعد أن قامت لجنة البحوث والمؤتمرات بالتأكد من انطباقها لشروط النشر الخاصة   .3

 .  JCRن  ضم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وايضا من التي تقع

تشكيل لجنة من شعبتي السيارات والبحرية للتواصل مع سوق العمل لمناقشة موضوع توظيف خريجي القسم    .4

 . لدى سوق العمل

 التصنيعقسم تكنولوجيا هندسة 

 

 ي :إنجازات القسم العلم

الميكانيكية استعداداً تجهيز برنامج بكالوريوس تكنولوجيا هندسة التصنيع وبرنامج دبلوم تكنولوجيا الصيانة   .1

 .  ألخذ موافقات سوق العمل

 .  تجهيز بعض المختبرات التابعة للقسم في المبنى الجديد .2

 . تجهيز بعض المختبرات الكمبيوتر التابعة للقسم في المبنى الجديد  .3

 . 4تحديث برامج الكمبيوتر التخصصية في مختبرات القسم في مبنى  .4
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 .  اإللكتروني والتعليم عن بعد في القسم ومعالجة أوجه القصور أوال بأولمتابعة التعليم  .5

 

 

 قسم تكنولوجيا الهندسة االلكترونية

 :  أنشطة وفعاليات قسم تكنولوجيا الهندسة اإللكترونية

 استراحة في 15/11/2021 الموافق األربعاء يوم التدريس"  هيئة أعضاء "أولويتي بعنوان ندوة بتنظيم المساهمة •

 .  الكهربائية الهندسة ولوجياتك قسم من دكتور األقاه والتي 21 بمبنى الثاني بالدور التدريس هيئة أعضاء

  بتاريخ التقنية" األدوار في المرأة تمكين " بعنوان  ICECS  28 العالمي بالمؤتمر نقاشية وحلقة محاضرة تقديم •

 . دبي في 28/11-1/12/2021

  الحلول " بعنوان أقيم الذي والتكنولوجيا للعلوم الخليج جامعة لمؤتمر والتنظيمية التوجيهية باللجنة المشاركة •

 . 2022مارس/ /14-12 بتاريخ "  كورونا جائحة خالل اإللكترونية



45 
 

 

 في    CERC  السيراني  األمن  وبحوث  لتعليم  الثالث  المؤتمر  لحضور  بالقسم  الحاسوب  فنيي  وتوجيه  المشاركة •

 . 11/2021/ 24-23 بتاريخ الشدادية

  6/12/2021 شهر لمدة اآللي" التحكم "أنظمة بعنوان  بلفنجر شركة مع بالتعاون تدريبية دورة إقامة •

 

 

  العجمي ضاري  م. يلقيها ندوة تنظيم •

 بتاريخ "األشياء "انترنت بعنوان

27/12/2021. 
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 . 30/12/2021 بتاريخ  والتكنولوجيا للهندسة BillFinger شركة مع بالتعاون اآللي  التحكم أنظمة مختبر افتتاح •

 

 . النفط شركة في الطلبة مشاريع بمسابقة المشاركة •

 . االنتهاء من ميكنة حجز غرف اجتماع وقاعات القسم الرئيسيةبالتعاون مع وحدة الحاسب اآللي بالهيئة تم  •

  مكتب نظمها والتي الجودة ضبط كورشة مختصة  عمل وورش بدورات أعضائها وتأهيل  الجودة ضبط لجنة انشاء •

 . 2021-12-14  بتاريخ بالهيئة الجودة وضبط األكاديمي االعتماد

 

 المدنيةقسم تكنولوجيا الهندسة 

 

تتلخص انجازات قسم تكنولوجيا الهندسة  2021-2020ملخص إنجاز قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية العام الدراسي 

   بالعناوين التالية : 2022-2021المدنية للعام الدراسي 

 

 استشارات خدمة المجتمع والبيئة :

 

ل • خاص  طابع  ذات  وحدة  إلنشاء  باقتراح  التقدم  دراسة  على  حاليا  القسم  وتقديم  يعكف  والدراسات  بالبحوث  لقيام 

االستشارات الفنية في مجال الهندسة المدنية، وذلك الستغالل الرصيد الكبير من الكفاءات العملية المتميزة ذات الخبرة  

إدارة المشاريع    –التطبيقية الواسعة التي تدعمها إمكانات وتجهيزات معملية متوافرة و ذلك في مجاالت اإلنشاءات  

المساحة و غيرها من فروع الهندسة  -هندسة النقل و المرور  -هندسة الطرق  -الهندسة الصحية  -لتربة أبحاث ا –

 .  المدنية التي تصب في مصلحة و رفاهية المواطن
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معظم   • لمنتسبي  التدريبية  الدورات  تقديم  من خالل  المجتمعية  بالتنمية  بالمشاركة  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  قام 

عبر   الدولة منها األشغال والنفط والمواصالت والبلدية وغيرها و ذلك من خالل تطبيقات التواصل والبيئيةوزارات  

 .  المنصات المختلفة

مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس في عمل التقارير الفنية الهندسية المطلوبة من إدارة الخبراء بوزارة العدل لحل   •

 . في المشاريع الهندسيةالمشاكل والمنازعات بين أطراف العقد 

 

 االعتماد األكاديمي : 

 

قرر المجلس عمل االستعدادات الالزمة للتقدم لالعتماد األكاديمي لشعبتي المساحة و الطرق و ذلك إسوة بشعبة مباني 

.   الحاصلة على االعتماد حاليا  

 

 البرامج الدراسية : 

 

 .   CDC13 الهيئة بنظام قام أعضاء هيئة التدريس بالقسم بإعداد وصف المقررات الدراسية طبقا للنموذج المعتمد من 

 

 المعدات والمختبرات :

 

اختبارات التربة لتطوير مختبر  و  حصل القسم على العديد من األجهزة المساحية الحديثة الالزمة لتطوير مختبر المساحة 

  . التربة

 

 قسم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

 

 نجازات القسم العلمي : ا

 

 .  نشر العديد من األبحاث العلمية في المجالت والدوريات الدولية المحكمة .1

   .  االنتهاء من العديد من المشاريع البحثية الممولة من الهيئة .2

   . تحكيم العديد من األبحاث العلمية للمجالت والدوريات الدولية .3

 .  تم ترشيح بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب لحضور دورات تدريبية في مركز ابن الهيثم  .4

 .   فجي لججان خجارج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبتم ترشيح بعض أعضاء هيئة التدريس لتمثيل الكلية  . 5

 . المساهمة في إقامة ندوة بعنوان التنفيذ الناجح لمشاريع الطاقة المتجددة في الكويت والخليج ودول االتحاد األوروبي 6     

 .  والقاء محاضرات علمية  2021ابريل  7بتاريخ 

 .  . اضافة معدات خاصة لمعمل الطاقة المتجددة ومعمل اآلالت الكهربائية7     
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  :  الدائمة للقسم العلميأهم إنجازات اللجان 

 

 .  ( لجنة المختبرات والورش  تم تركيب معدات جديدة لمختبرات وورش القسم ) .1

قامت لجنة المناهج بمراجعة الخطة الدراسية لتخصصات القسم وتم تعديل وحدات مادة التدريب الميداني لتكون   .2

 .  لكل تخصص  اختياريوحدات وتم أيضا إضافة مادة بواقع وحدتين  6وحدات بدال من  4

 .  المتجددةقامت لجنة المناهج بتعديل الساعات الدراسية والمتطلب المسبق لبعض مجواد تخصص الطاقة  .3

 

 

 :   النشاط الثقافي والعلمي للقسم

 

 التاريخ  المحاضر  الموضوع  م

 FESTOشركة  دورة تدريبية على جهاز منظومة الطاقة المتجددة  1
سوف يتم تنظيمها خالل الفصل  

 الصيفي 

 Opal-RTشركة  Opal-RTدورة تدريبية على جهاز  2
سوف يتم تنظيمها خالل الفصل  

 الصيفي 

3 
ة في الكويت  المتجدد الطاقة ندوة بعنوان التنفيذ لمشاريع 

 والخليج العربي ودول االتحاد األوربي 

مختصين من االتحاد األوربي  

 الخليجي ودول مجلس التعاون 
7/4/2021 

 

 : أنشطة خدمة المجتمع والعالقات مع سوق العمل

 

 التاريخ  الجهة المستفيدة  النشاط  م

 2021ابريل  الهيئة العامة للصناعة  المواصفات القياسية الخليجية مشاريع  1

 2020أكتوبر  الهيئة العامة للصناعة  مشروع الالئحة الفنية الوطنية  2
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 لتربية األساسية كلية ا

 

 اللجان العاملة في الكلية 

 : لجنة الدراسات العليا  أولا 

 :  وقامت باآلتيلجنة الدراسات العليا  شكلت 

 .  الطالع على العديد من برامج الماجستيرمن قبل اللجنة -

لبرنامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير، شمل على  ، ثمرته الدليل الخاص   وضع خطة للعمل وإعداد خارطة الطريق  -

 . الرؤية والرسالة واألهداف وتفاصيل البرنامج

ا   : لجنة دراسة مقترح المجلة العلمية التربوية  ثانيا

التدريس إلى  ، لتلبية احتياجات أعضاء هيئة    بناءا على حاجة كلية التربية األساسية الماّسة إلى مجلة علمية تربوية محّكمة

 :  نشر بحوثهم ودراساتهم التربوية والعلمية المتميّزة في مجلّة متخّصصة محّكمة. وقد تم تحديد اآلتي

 الـرؤية والرسالة واألهداف والهيكل التنظيمي للمجلة والحتياجات المطلوبة إلصدار المجلة.

ا   : لجنة إنشاء مركز البحوث والدراسات التربوية  ثالثا

 .  رؤية المركز والرسالة واألهداف ووحدات المركز وبنود الميزانية والحتياجات المتوقعة حددت اللجنة

ا   : لجنة تحديث استراتيجية الكلية  رابعا

  ، ومبادرات التنفيذ ومؤشرات النجاح   حيث قامت اللجنة بتحديد الرؤية والرسالة واألهداف الرئيسية بناءا على أهداف الكلية

ا: لجنة   العتماد األكاديمي لكلية التربية األساسية خامسا

والموافقة على العتماد األكاديمي المؤسسي، من  عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة العتماد األكاديمي المؤسسي،  

 The Council for the Accreditation of Educatorمجلس إعداد التربويين في الوليات المتحدة األمريكية  

Preparation (CAEP) وتدريب أعضاء اللجنة على إجراءات تحقيق معايير العتماد األكاديمي . . 

 إنجازات مساعد العميد للشؤون الطالبية )بنات( 

 تشكيل اللجنة التأديبية بكلية التربية األساسية وتحديد مهام اللجنة والنظر في القرارات الخاصة باللجنة.

 بالكليةاإلنجازات اإلدارية والمالية 
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 المشاريع المستقبلية لكلية التربية األساسية 

 .  أكاديمي بكلية التربية األساسيةتطوير والي ممقترح إلنشاء مكتب تجهيز   . 1

 . على مكتب التجهيز المالي والتطوير األكاديمي Double-P BM Software. تطبيق برنامج 2

 . واإلدارية بالكلية عن عمل اإلدارة المالية واإلداريه بالهيئة. فصل عمل اإلدارة المالية 3

  . . تنفيذ بناء قاعات دراسيه لسد العجز لدى القسام العلميه4

 . . بناء مبنى خاص بمكتب التسجيل والتوجيه والرشاد والرعايه الطالبيه والتربيه العمليه5

 . المخازن بالكلية. بناء مخزن لألجهزه والمعدات إلدارة 6

 . . بناء أو توسعة  كافتيريا كلية البنات نظرا لزيادة أعداد الطالبات السنوية7

 

   Double-P BM: إنجازات رئيس لجنة تطوير ميزانية الكليه باستخدام آلية  أولا 

النوعيه   والمكاتب  العلميه  األقسام  لميزانيات  السنويه  الميزانية  بنود  بالكامل، وتقديم ورشة عمل لرؤساء  تفعيل جميع 

، كما تم تدريب قسم    لبرمجة ميزانية األقسام العلميه  Double-P BM، وتطبيق آلية    ميزانية األقسام العلميه بالكليه

، كذلك تم إنجاز مشروع المختبرات     ORACLEبالكليه على برمجة الميزانية السنويه باستخدام نظام ال   المحاسبه

،  ، وبدأ العمل بتنفيذ بناء القاعات الدراسيه ، وإنجاز مشروع شاشات العرض والسبوره الذكيه العلميه والورش لألقسام 

والتربيه  الطالبيه  والرعايه  والرشاد  التوجيه  ومكتب  التسجيل  لقسم  مبنى  بناء  مشروع  إلنجاز  مقترح  وتقديم 

 . ، وتوسعة بعض المرافق والمعداتالعمليه،باإلضافة لمقترح إلنجاز مشروع بناء مخزن لألجهزه 

ا   (  قسم المحاسبه : إنجازات اإلداره الماليه ) ثانيا

العلميه لالقسام  السنويه  الميزانية  بمشروع  اللجنة  ومتابعة   قامت  السنويه  الميزانية  بنماذج  العلميه  األقسام  وتزويد   ،

ميزانية األقسام العلميه لألجهزه والمعدات ومطابقتها ودمجها  ، وتفريغ    القسام حتى إستالم ميزانيتهم بالموعد المحدد

، والمشاركه بالجتماع    ، كما تم إعداد الكتب الرسميه لرفع مشروع الميزانيه للجهات المختصه بالهيئه  بالميزانيه المجمعه

،    تحصيل الغرامات المكتبيةتم  ، كما    ، وحضور الدورات التدريبيه الخاصه بالميزانية  السنوي مع الداره الماليه بالهيئه

، وتفعيل الطوابع   وتحصيل السلفة النثرية وعمل اإلجراءات المطلوبة مع األقسام العلمية والدارة وفقا لضوابط الميزانية

اإللكترونية لستخدامها في النماذج الرسمية الخاصة بالطلبة والموظفين عن طريق جهاز كي نت الذي تم توفيره من قبل  

، كما تم استالم مزاولت منتدبي القسام العلمية )من خارج الهيئة( وعمل إجراءات الربط المالي   ة المالية في الهيئةاإلدار

 . وارسالها للسيد نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبحوث

ا   : اإلنجازات اإلنشائية لكلية التربية األساسية  ثالثا

ت، وقد تم افتتاح قاعة اجتماعات كبرى "متعددة األغراض"، كذلك تم رفع طلب للهيئة لبناء  بدأ العمل بتنفيذ بناء القاعا

 . فرع الجهراء - استراحة ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية األساسية، وتم إفتتاح كلية التربيه الساسيه
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ا   : اإلنجازات اإلدارية لكلية التربية األساسية  رابعا

، وتم تشكيل   اإلداري والمالي وإعطائه الصالحية إلصدار شهادة الراتب ألعضاء هيئة التدريس والموظفينتخويل المدير 

، كذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية كعمادة النشاط والرعاية الطالبية واتحاد الطلبة وإدارة    لجنة موقع الكلية اإللكتروني

منية لكلية التربية األساسية لتفعيل وتطبيق لئحة السلوك العام للكلية وتنظيم  المرور بوزارة الداخلية ، تم تشكيل اللجنة األ

لستقبال الطلبات الطارئة للمكاتب واألقسام     Call Centre، واستحداث مكتب    حركة السير مع إدارة المرور خارج الكلية

،    تب إلدارة المسارح بكلية التربية األساسيةالعلمية بالكلية )كالكهرباء، التكييف، المصاعد ...الخ(، كما تم استحداث مك

،    تجهيز كلية التربية األساسية من أثاث ومكاتب وأجهزة كمبيوتر على مستوى العمادة والمكاتب الفنية واألقسام العلمية

بالكلية السنويه  الطالبيه  النتخابات  سير  عملية  على  واإلشراف  التسجيل  والتنظيم  لمكتب  المساندة  وتقديم  إضافةا ،    ، 

 . للمشاركة في أعمال اللجنه األمنيه

ا   : تابع اإلنجازات اإلدارية لكلية التربية األساسية  خامسا

، والشراف    قامت اللجنة بتسهيل ومساعدة الطلبه ذوي اإلحتياجات الخاصه، والقيام بعمل جولت تفتيشيه لمباني الكليه

-intra، وعمل شبكة  ومساعدة أعضاء الهيئة التدريسيه في طباعة الختبارات ،  والمشاركة في احتفالت رايات الوطن

net   وإعادة تصميم وتجهيز مكتب تسجيل    ، وتدريب الموظفين على التراسل اللكتروني  داخلية تخدم موظفي الداره ،

 الدراسيه أثناء فترة الختبارات  ، تجهيز القاعات البنين، والشراف على تجهيز الفعاليات والنشطة من الناحية الخدماتية

 . إضافةا إلى الشراف على تنظيف الكلية وتوفير احتياجات القسام العلمية والنوعية

 

 في الكلية إنجازات األقسام العلمية 

 : قسم الدراسات اإلسالمية  أولا 

إعداد الميزانية العامة المقدرة ،  م  2021-  2020إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي األول والثاني والصيفي لعام    

، والمشاركة الفاعلة بلجنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية والتوجيه الطالبي،    للقسم، ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بالقسم

دريس،  ، إعداد كشوف أعضاء هيئة الت  المشاركة الفاعلة عبر الجمعية الدينية،    تجديد العقود الوظيفية لغير الكويتيين

، وتشكيل لجنة التظلمات   ، والرد على التظلمات بخصوص التعيين   إقرار مجموعة من الكتب الدراسية، و  وكشوف المنتدبين

، باإلضافة لتصميم استمارة من قبل لجنة المناهج والبرامج الدراسية    للنظر في التظلمات المقدمة من الطلبة والطالبات

، وعمل برتوكول استراتيجي بين كلية التربية األساسية وكلية    واعتماد أسماء المقررات الدراسية،    لتحكيم الكتب الدراسية

كما تم مراسلة جامعة األزهر لعتماد ثالثة برامج للقسم العلمي وأخذ الموافقة    .  ، في عدة مجالت  القانون الكويتية العالمية

 .  من الجامعة للتحكيم

ومراسلة عميد كلية التربية األساسية ألخذ الموافقة من إدارة الجودة والعتماد األكاديمي لعتماد ميزانية إقرار البرامج  

 .الثالثة في جامعة األزهر، واعتماد القبول األكاديمي للطلبة المبتعثين، وإعداد مشروع التميز التدريسي 
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ا   : قسم اللغة العربية وآدابها ثانيا

والترقيات  عقد   التعيينات والستقالت  منها  بالقسم  الخاصة  القرارات  والبت في عدد من  الجتماعات،  العديد من  القسم 

والتفرغات العلمية، والنتدابات والبتعاث والبحوث الممولة، كما عقد القسم عدد من الندوات العلمية والثقافية، كما كان  

 الهيئة. للقسم عدداا من المشاركات مجتمعية خارج 

ا   : قسم العلوم  ثالثا

، كما تم   مراجعة وتعديل البحوث المقدمة إلى اللجنة وتم الموافقة على البحاث التالية ورفعها إالى لجنة البحوث بالكلية

نفذت لئحة الجدول الدراسي،  ، كما أن لجنة الجدول    النتهاء من اعداد وتسليم العمادة  النسخة الخيرة لميزانية القسم

، كما قامت   تم توقيع عقود الصيانة مع الشركات المختصة، و  2020/2021إعداد وتنفيذ خطة لإلرشاد للعام الدراسي    مع

عتماد قائمة المنتدبين  ، إضافةا ل  ، مع الموافقة على تاليف بعض الكتب   بالموافقة على البرنامج  لجنة البرامج والمناهج

، واعتماد ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بالقسم،    اعضاء هيئة التدريس الوافدينتجديد عقود  ، و  لتدريس مادة الفيزياء

المبتعثين تقارير  المطلوبة  ومتابعة  المعادلت  جميع  وعمل  هيئة   ،  التقييم ألعضاء  نماذج  استكمال  على  اإلشراف  و   ،

 . التدريب 

اخيار    & Accreditation Board for Engineering and Technology collegesمؤسسة  تم 

universities (ABET)   لتتولى عملية العتماد األكاديمي لبرنامج القسم العلمي )معلم علوم ابتدائي( وتم رفع الطلب

 .  للعمادة

ا   : قسم الرياضيات رابعا

التعيينات   منها  بالقسم  الخاصة  القرارات  والبت في عدد من  الجتماعات،  العديد من  القسم  والترقيات  عقد  والستقالت 

، كما شارك أعضاء القسم بعدد من اللجان المختلفة بالكلية   ، والنتدابات والبتعاث والبحوث الممولة  والتفرغات العلمية

 .  والهيئة وجهات أخرى

ا   : قسم الدراسات الجتماعية  خامسا

  . تم خاللها إعداد الجداول الدراسية ، عقد مجلس القسم العلمي أربعة اجتماعات للقسم خالل الفصلين الدراسيين

، والتعامل القسم العلمي   واستكمال سجل اإلنجازات  كما أقام القسم العلمي بعض الندوات الخاصة على مستوى الكلية

بنجاح مع احتياجات كلية التربية األساسية من المقررات الدراسية للطالب والطالبات وكذلك الكليات الخارجية وسد النقص  

، وقد اتخذ فريق   موجود في أعداد أعضاء هيئة التدريس عبر انتداب أساتذة متخصصين وفقاا لشروط التعيين والنتدابال

تم العمل على تطوير المقررات  ، كما    عمل ولجنة تحويل قسم الدراسات الجتماعية من قسم مساند إلى قسم تخصصي أصيل

تطوير كتابي "قيم العمل والولء" و "الكويت ومسيرتها التنموية" وتشكيل  ، والبدء في    الخاصة بالتخصصات بالقسم

 .  فريقين من القسم العلمي إلنجاز المهمة

 .  ، والطالع في الستقالت المقدمةكتب جديدة من تأليف أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي 3إقرار تدريس 
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ا   : قسم علوم المكتبات والمعلومات  سادسا

، كما   نشطة خدمة المجتمع ، باإلضافة ل  ، والندوات العلمية والثقافية  نشر البحوث العلمية والكتب الدراسيةالقسم بقام  

، كما أن أعضاء القسم شاركوا بلجان مختلفة على   كان هناك عدة أنشطة ألعضاء وطلبة قسم علوم المكتبات والمعلومات

والهيئة الكلية  وإعداد    مستوى  العلم،  الدراسيةالبحوث  والكتب  والمعارض    ية  والثقافية  العلمية  الندوات  وإقامة   ،

 .  ، كما تم اعتماد ترقيات بعض أعضاء القسم والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل

ا   : قسم األصول واإلدارة التربوية  سابعا

مبادرة تربوية   عمل، و  نقاشية مختلفة مشاركة قسم في مهرجانات وملتقيات والمبادرات ومحاضرات ومعارض وحلقات  

، كما Microsoft Team ، والقيام بعمل أول فصل افتراضي تجريبي على المنصة التعليمية تحفيزية لطلبة ذوي اإلعاقة

، كذلك شارك القسم    2020ساهم القسم بعمل ورش عمل تدريبية خاصة لطلبة ذوي على منصة برنامج ميكروسوفت تيمز  

عام من الستقالل( مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم   30ني بمناسبة العيد الوطني الكويتي ويوم التحرير ) في انتاج فلم وط

 .  المستمر

ا   : قسم المناهج وطرق التدريس  ثامنا

التعليمي(،  شارك القسم بعدد من األنشطة والفعاليات أهمها سيمينار تحت عنوان ) منظومة التيباك وتوظيفها في السياق  

 في منتدى التعليم الخليجي الفتراضي الثاني.   كما شارك القسم مع معهد المرأة للتنمية والسالم،

ا: قسم التربية الموسيقية   تاسعا

، والبت في عدد من القرارات الخاصة بالقسم منها التعيينات والستقالت والترقيات    عقد القسم العديد من الجتماعات

، كما شارك أعضاء القسم بعدد من اللجان المختلفة بالكلية   ، والنتدابات والبتعاث والبحوث الممولة  والتفرغات العلمية

 .  والهيئة وجهات أخرى

 : قسم علم النفس  عاشراا 

ا لتصر  نظراا لعدم النتهاء من اجراءات تعيين رئيس قسم لقسم علم النفس ا للقسم ندبا يف العاجل من ، فقد تم تعيين رئيسا

، فقد كانت إنجازات القسم محصورة باألعمال األساسية لتسير العملية التعليمية بما تتطلب المهام الرئيسية ألي   األمور

 . قسم علمي

 : قسم اللغة اإلنجليزية  الحادي عشر

للتعليم   العامة  بالهيئة  التنفيذية  للجنة  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغة  منهج  والتدريبتقديم  ثالث   التطبيقي  ترقية  اعتماد   ،

، كما قام القسم بتجهيز كافة المتطلبات    ، كما تم تفعيل اإلرشاد العلمي خالل فترة الدراسة عن بعد  أعضاء تدريس في القسم

  . ، استعداد القسم لعداد العتماد األكاديمي والوثائق لفصل برنامج اللغة الفرنسية كقسم مستقل
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 قسم التربية الخاصة : الثاني عشر

، والبت في عدد من القرارات الخاصة بالقسم منها التعيينات والستقالت والترقيات    عقد القسم العديد من الجتماعات

، كما شارك أعضاء القسم بعدد من اللجان المختلفة بالكلية   ، والنتدابات والبتعاث والبحوث الممولة  والتفرغات العلمية

 .  أخرىوالهيئة وجهات 

 : قسم التربية البدنية  الثالث عشر

ــاء هيئة التدريس ــم عدة اجتماعات وذلك لترقية عدد من أعض ــوع التفرغات العلمية  عقد القس ، كما قام   ، والبت في موض

ــاركة في عدة ندوات تثقيفية في الجمعيات العلمية ــاء هيئة التدريس بالمشــ ــاركة في عدد من المؤتمرات  أعضــ ، والمشــ

ة ة الـتدريس  والملتقـيات والـندوات واـلدورات الـتدريبـي ، ـكذـلك تم تطوير برامج    ، كـما تم إقرار ـعدد من كـتب أعضـــــاء هيـئ

، كما أنهى القســم تطوير مناهج تخصــص التربية البدنية والرياضــة اســتعدادا   ومناهج القســم العلمي وقبول للطلبة الجدد

ك شارك أعضاء القسم العلمي في اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاللتحاق  ، كذل  للتقدم للحصول على العتماد األكاديمي

ــم العلمي ــاء هيئة التدريس بالتحكيم بالمجالت العلمية للبحوث التربوية التطبيقية بكل من جامعة  بالقسـ ، وقام بعض أعضـ

 الكويت والدول العربية .

الفصل   للمراقبة على درجات وأعمال  بالقسم  بالقسماستحداث لجنة  والمنتدبين  والتدريب  التدريس  عمل ،    لجميع هيئة 

ساهم القسم في إنشاء دليل الطالب  كما    ،  السيرة الذاتية لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والصفحة اللكترونية الخاصة

، وقام القسم كذلك بإنشاء    األجنبيةتوثيق العالقات مع الجامعات  ، كما دأب القسم ل  بالكلية وتفعيل دور اإلرشاد األكاديمي

، والتنسيق مع دور النشر    مكتبة خاصة تضم جميع المراجع والدوريات التابعة لتخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة

 . العالمية إلقامة معرض للكتاب بصورة دورية

على إنشاء قاعدة بيانات للخريجين    ، كذلك حرص القسم  كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في القسم العلمي 

 ، وتقديم مقترح لبرنامج ماجستير والدراسات العليا .  مع إيجاد آلية للتواصل معهم  ومتابعتهم

 الرابع عشر: قسم التربية الفنية 

والترق  التعيينات والستقالت  منها  بالقسم  الخاصة  القرارات  والبت في عدد من  الجتماعات،  العديد من  القسم  يات  عقد 

، كما شارك أعضاء القسم بعدد من اللجان المختلفة بالكلية   ، والنتدابات والبتعاث والبحوث الممولة  والتفرغات العلمية

 .  والهيئة وجهات أخرى

 : قسم تكنولوجيا التعليم  الخامس عشر

تجديد العتماد األكاديمي التعيينات  عقد القسم العديد من الجتماعات، والبت في عدد من القرارات الخاصة بالقسم منها  

، كما شارك أعضاء القسم بعدد من    ، والنتدابات والبتعاث والبحوث الممولة  والستقالت والترقيات والتفرغات العلمية

 .  ، كما تم تكريم عدد من األعضاء المتقاعدين اللجان المختلفة بالكلية والهيئة وجهات أخرى

 المنزلي  السادس عشر: قسم القتصاد
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، وتم اقرار والمصادقة على )صحيفة التخرج المقترحة   عقد القسم خمس اجتماعات تم خاللها اعداد قائمة بجميع المجالت

المنزلي   الخاصة  -لبرنامج القتصاد  المشترك مع قسم التربية  المقدرة للقسم  إعاقة ذهنية(  الميزانية  ،    ، كما تم إعداد 

 .  تقديم طلب تعاون بين قسم القتصاد المنزلي في التربية الساسية وقسم، كما تم  وإعداد الجداول

 لسابع عشر: قسم التصميم الداخلي ا

، كما شارك بعض أعضاء    عقد القسم عدة اجتماعات للبت في التعيينات والستقالت والبعثات والترقيات والبحوث الممولة

، كما دأب القسم للتحرك بشأن العالن عن فتح مسار    ض الجمعياتالقسم في ندوات ومؤتمرات العلمية والثقافية مع بع

، سعى القسم العلمي إلى انشاء ورشة نجارة متخصصة    جديد بالقسم العلمي بما يخدم سوق العمل الكويتي و الخليجي

المختصة بمراجعة المشكالت التي  ، كما ساهم القسم بشكل فعال في لجان الكلية  بالقسم تخدم مقرراته العملية و التطبيقية

 تواجة أعضاء هيئة التدريس فيما يخص التعليم عن بعد و منصات التعليم المستخدمة.

 ثمانية عشر: قسم الحاسوب 

قام القسم بإقامة عدد من الورش والندوات والجلسات الحوارية الفعالة لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تهم القسم  

ا   . والمجتمع معا

 إلنجازات األكاديمية ا

 الملتقيات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية 

 ملتقى كورونا والتعليم عن بعد

: "كورونا والتعليم عن بعد. قضايا وتحديات" يوم الثنين   أقام قسم تكنولوجيا التعليم الملتقى اإللكتروني األول بعنوان

 .  صباحاا عبر منصة تيمز 10، في تمام الساعة  2021المواف الخامس من ابريل للعام  
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 اللقاء اإلرشادي األول للطلبة المستجدين 

   . على فترتين 08/04/2021عقد اللقاء اإلرشادي األول يوم الخميس الموافق  

 

 معرض ابداعات طالبية 

افتتح كالا من الدكتور زعابي الزعابي والدكتورة عبير الكندري والدكتورة فاطمه العازمي وكانت فكرة المعرض التقدير  

األمامية خالل مواجهة جائحة كورونا تم عرض مجموعة من أعمال للجهود الستثنائية التي يبذلها العاملون في الصفوف  

، حيث تبلورت فكرة إقامة المعرض من نتاج أعمال مميزة و الهدف تشجيع المواهب   طالباتنا المبدعات في مقرر التصوير

  .لة شكرالشابة و غرس روح المسئولية المجتمعية وباألخص ارتباط العمال وتعبيرها عن الحدث وماهي ٕال رسا
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 علوم الصحية  كلية ال

 2020/ 1/ 19اللقاء التنويري للطلبة المستجدين بتاريخ  

في يوم األحد     2019/2020بنين لقائها التنويري للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني    -أقامت كلية العلوم الصحية  

ا، قدم ذلك اللقاء كل    10في تمام الساعة    19/1/2020الموافق     من د.اقبال الشايجي مساعد العميد للشؤون الطالبية صباحا

  . و أ.محمد العتيبي رئيس مكتب شئون الطلبة و بعض من رؤساء األقسام العلمية  بنين -

وقد تم شرح النظم واللوائح المعمول بها في الكلية وجميع األمور المتعلقة بالحياة الدراسية حضر اللقاء كل من عميد 

وعدد    ومساعد العميد للشئون الكاديمية أ.د.جعفر قاسم والمدير اإلداري والمالي أ.منى البالم   د.عبدالحكيم الصغيرالكلية  

  . من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية و اإلدارية و الطلبة في الكلية

 1/2020/ 20اللقاء التنويري لطالبات بتاريخ 

ا للطالبات المستجدات في يوم الثنين  –لية العلوم الصحية  قام مكتب النشاط والرعاية الطالبية بك الموافق     بنات لقاء تنويريا

ا في مسرح الكلية  20/1/2020  . في تمام الساعة العاشرة صباحا

الطالبية   العميد للشئون  اللقاء مساعد  الكندري و عدد من   –أدار  أ. هناء  الطلبة  بنات د.علي خريبط و ورئيسة شئون 

،وقد ركز اللقاء على توضيح النظم واللوائح المعمول بها في الكلية وسياستها األكاديمية وجميع قسام العلمية  رؤساء األ

الكلية   في  والخدمات  الدراسة  طبيعة  على  المستجدات  الطالبات  اطالع  تم  كما   ، الدراسية  بالحياة  المتعلقة  األمور 

 . األسئلة للطالبات لستيضاح بعض األمور الغامضة لديهن والتخصصات التي تقدمها ومستقبل كل تخصص وتم فتح باب

 

 18/2/2020 بتاريخ الصحية العلوم كلية عمادة مع البريطانية ريدنغ جامعة وفد لقاء

  المدير   نائب  بحضور  الصحية  العلوم  كلية  عمادة  مع  (Reading of University)  البريطانية  ريدنغ  جامعة  وفد  لقاء

  للشئون   العميد  مساعد  و   الصغير  د.عبدالحكيم  الصحية  العلوم   كلية  عميد  و  األنصاري  أ.د.جاسم  الكاديمية  للشئون  العام

  سبل  لمناقشة  اإلداريين  و   والتدريب  التدريس   هيئة  وأعضاء  العلمية  األقسام  رؤساء  من  عدد   و  قاسم  أ.د.جعفر  الكاديمية

  قاعة   في  2020  فبراير   18  بتاريخ  ،وذلك  والتغذية  األغذية  ومعل   قسم  و  الصيدلنية  العلوم  لقسم  الجهتين  بين  التعاون

 .  بنات – الصحية  العلوم كلية في السمينار

 معرض الصحة والدواء السابع تحت عنوان )الصحة النفسية والعقلية( في كلية العلوم الصحية  

برعاية المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي فهد المضف وحضور الشيخة/ شيخة عبدهللا الخليفة 

التطبيقي والبحوث أ.د.جاسم األنصاري و عميد كلية العلوم  الصباح أم المعاقين و نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم  

الصحية د.عبدالحكيم و مساعديه و عدد من رؤساء األقسام العلمية و أعضاء هيئة التدريس و التدريب و الداريين و  



58 
 

على مسرح    الطلبة و الطالبات تم افتتاح فعاليات معرض الصحة والدواء السابع تحت عنوان )الصحة النفسية والعقلية(

 .ضمن احتفاليات قسم العلوم الصيدلنية باألعياد الوطنية لدولة الكويت  بنات -كلية العلوم الصحية 

وشاركت د.هديل الفرس استشاري طب األطفال و الطب التطوري بإلقاء محاضرة بعنوان )أطياف التوحد( ، و في ختام  

 . الفعاليات تم تكريم المشاركين في المعرض

 

 

 كلية التمريض  

اتخذتها لمواجهة    التي  إجراءاتها  في مواصلة  بالعالم  األكاديمية  المؤسسات  التمريض شأنها شأن سائر  كلية  استمرت 

 . 2019/2020تحديات جائحة كورونا والتي بدأت منذ الفصل الدراسي الثاني 

تدريس المقررات العملية والميدانية حضوريا لقد تابعت الكلية تطبيق نظام التعلم عن بعد للمقررات النظرية في حين تم  

 سواء في مختبرات الكلية أو في مستشفيات وزارة الصحة وذلك استنادا لضوابط التعلم عن بعد الصادرة عن الهيئة . 

عالوة على أبرز    2021/ 2020هذا وستجدون في هذا التقرير ملخصا ألهم اإلنجازات التي حققتها الكلية في العام الدراسي  

 نشطة والفعاليات التي قامت بها األقسام العلمية خالل العام الدراسي المعني . األ

 أنشطة الكلية والرعاية الطالبية :

 عمل الهوية الطالبية اللكترونية •

 إتمام إخالء الطرف للطالبات الخريجات الكترونيا •

 إرشاد وتوجيه الطالبات فيما يستصعب عليهم خالل المسيرة الدراسية نفسيا أو تحصيليا   •

 إنجاز مكافأة صندوق طالب العلم لغير الكويتيين إلكترونيا ومن ثم رصد الحالت المستحقة وفتح ملفات لهم   •
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 أبرز اإلنجازات 

برامجها من م لكافة  التمريض على العتماد األكاديمي  لبرامج  حصول كلية  ؤسسة العتماد األكاديمي 

   ACENالتعليم التمريضي األمريكية  

، اعتماد    2021في نهاية شهر ابريل    ACENأعلنت مؤسسة العتماد األكاديمي لبرامج التعليم التمريضي األمريكية  

مجلس مفوضي المؤسسة لتوصية لجنة مراجعة التقييم بمنح كلية التمريض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

العتماد األكاديمي لبرنامج البكالوريوس بخياراته الثالث وهي بكالوريوس التمريض وبكالوريوس التمريض المدرسي 

ريض وأيضا برنامج دبلوم التمريض العام على أن تكون صالحية هذا العتماد هي خمس سنوات تنتهي في  واستكمال تم

 .  2025عام 

السير في إجراءات الحصول على العتماد األكاديمي لبرامجها    2016وتجدر اإلشارة إلى أن الكلية قد بدأت في عام     

وبالتعاون مع إدارة الجودة والعتماد األكاديمي في الهيئة ، حيث  األمريكية  ACENالدراسية وذلك بالتعاقد مع مؤسسة 

التعليم   ACENتعتبر   لبرامج  األكاديمي  العتماد  منح  في  العالم  مستوى  على  والمتخصصة  الرائدة  المؤسسات  من 

 التمريضي وحاصلة على العتراف من وزارة التعليم األمريكية .

في ختام قراره إشادته بمساهمة كلية التمريض بالجهود التي بذلت  قد سجل    ACENوكان مجلس مفوضي مؤسسة     

لمواجهة جائحة كورونا من خالل تطوع أساتذة وطلبة الكلية في الصفوف األمامية مع إخوانهم من أعضاء الطواقم الطبية   

مستجدات . كما شكر مجلس  واصفا إياها بالجهود الشجاعة ، واإلشارة إلى أن ذلك يدل علي مرونة الكلية في التعاطي مع ال

المفوضين كلية التمريض على حرصها الواضح في المحافظة على أعلى معايير التعليم التمريضي وعلى الدعم المتميز  

 الذي تقدمه لطلبتها وللمجتمع في هذا المجال . 

 

 تجديد مذكرة التفاهم المبرمة ما بين كلية التمريض و مستشفى األحمدي في شركة نفط الكويت

التوقيع    2021في إطار سعي كلية التمريض لتوجيه الشباب الكويتي نحو مهنة التمريض ، تم في شهر يناير من العام   

على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بكلية التمريض وشركة نفط الكويت  



60 
 

انبان معا بمقتضي هذه المذكرة بقبول خريجي الثانوية العامة القسم العلمي  ممثلة بمستشفى األحمدي ، حيث سيقوم الج

والحاقهم لدراسة التمريض في الكلية ، وسيخضع الطلبة إلى مقابالت شخصية قبل البت في الموافقة على تعاقد مستشفى  

ولمدة    2014األولى كانت قد أبرمت في عام  وتجدر اإلشارة إلى أن المذكرة    األحمدي معهم المنتهي لتعيينهم بعد التخرج .

 خمسة سنوات واآلن تم تجديدها لفترة زمنية مماثلة .

ووفقا لهذه المذكرة فقد تم فتح الباب لطلبة الكلية إلبداء رغباتهم الكترونيا في شأن التعاقد مع شركة نفط الكويت استنادا 

ة خضعوا جميعهم للمقابالت الشخصية من قبل لجنة مشكله من  طالبا وطالب  170لبنود المذكرة ، وقد تقدم ما يقارب من  

برامج البكالوريوس عالوة على طالبين من الدبلوم وطالبة من البرنامج   طالب من  10طالبة و  20الجانبين ، وتم قبول  

 ذاته ، وقد قاموا جميعهم بتوقيع العقود الالزمة مع شركة نفط الكويت .

 

 كلية لمساندة الطواقم التمريضية استعانة وزارة الصحة بطلبة ال

  500( بالموافقة لوزارة الصحة بالستعانة بعدد  500/2021، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )  2021في شهر مايو    

من طلبة التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لسد العجز في الطواقم التمريضية . واستجابة لهذا القرار  

ية بفتح المجال للطلبة والطالبات إلبداء رغباتهم الكترونيا في شأن المساهمة في مساعدة الطواقم الطبية بوزارة  قامت الكل

طالبا وطالبة في قوائم أعدت خصيصا لهذا الغرض وتتضمن جميع البيانات الالزمة   473الصحة ، حيث سجل ما يقارب  

ة الصحة المساعد لشئون الخدمات الطبية المساندة ، حيث تم بناء  لهؤلء الطلبة والطالبات وتم إرسالها إلى وكيل وزار

على تلك القوائم التصال بالطلبة والحاقهم بالمراكز الطبية حسب الحتياج . وقد تلقت الكلية العديد من اإلشادات بأداء  

ب نفخر  يجعلنا  الذي  األمر  الطبية وهو  الطواقم  مساندة  في  لواجباتهم  تنفيذهم  بسبب روحهم  طلبتها خالل  الطلبة  هؤلء 

 الوطنية العالية وأدائهم العملي المتميز .
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 التعاون مع وزارة الداخلية في شأن طلبهم تأهيل كوادر تمريضية للعمل في المراكز الطبية التابعة للوزارة  

نظرا لكون الخدمات الطبية في القطاعات العسكرية تعتبر أحد ركائز سوق العمل لطلبة كلية التمريض ، فقد استكملت الكلية  

ت مع المسئولين في اإلدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية تم خاللها  تواصلها مع هذه القطاعات من خالل عقد اجتماعا

بحث أفضل السبل التي يمكن من خاللها تلبية احتياجات وزارة الداخلية من الكوادر الوطنية في مجال التمريض للعمل في 

في هذا الخصوص وتسخير كافة اإلمكانات المراكز الطبية التابعة للوزارة ، حيث أبدت الكلية استعدادها للتعاون مع الوزارة  

إمكانات بشرية من خالل أعضاء هيئة   الذكر ، سواء كانت  الوزارة سالفة  الكلية لتلبية احتياجات  التي تملكها  المتميزة 

ة التدريس والتدريب في الكلية المؤهلين وفق أعلى معايير التعليم التمريضي ، أو إمكانيات فنية تتمثل بالتجهيزات التقني

 الحديثة المتوفرة في مختبرات الكلية ، أو اإلمكانيات األكاديمية المتمثلة بالخطط والبرامج الدراسية المعتمدة عالميا . 
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 إنجازات المعاهد التدريبية  

 المعهد العالي للخدمات اإلدارية 

 

 

 .  الصحةاستحداث برنامج تفتيش خدمات فندقية تابع لوزارة  .1

  .  بياناتاستحداث برنامج مسجل  .2

 .  الكويتاستحداث دورة مشغل حاسب آلي تابع لنفط  .3

   . لعمل جداول االختبارات النهائية والدور الثاني )غير موحدة(  tasتفعيل نظام  .4

 . المختلفةاعتماد تفعيل المراسالت االلكترونية الداخلية بين أقسام المعهد  .5

 .  القادماعتماد منهجية التدريب المدمج للفصل التدريبي  .6

   . جديدةدراسة احتياجات سوق العمل الستحداث برامج  .7

 .  معهدللتصميم واعتماد شعار  .8

الجودة   .9 ادارة  وممثلين  الشركة  ممثل  بحضور  المانحة  الشركة  قبل  من  الخارجي  التدقيق  عملية  تمت 

   .  بالهيئة وتم رفع التقرير من الشركة المانحة بعدم وجود حاالت عدم المطابقة األكاديميواالعتماد 

بالمعهد   .10 التقليدية  للدراسة  االنتقال  للتجهيز  عمل  فريق  التدريبي  تشكيل  العام  بداية  من  اعتبارا 

2021/2022 . 

االهتمام بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريب واإلداريين وذلك من خالل دورات مركز الحسن بن الهيثم   .11

 .  والقياس والتقويم )اون الين(

 معهد.تفعيل دور فرق العمل واللجان ووضع آليات العمل ومهام جميع اللجان على مستوى األقسام وكذلك ال .12

حفل تكريم ألعضاء هيئة التدريب المتقاعدين وكذلك الذين انهوا تكليفهم بمناصب إشرافية وذلك باستخدام  .13

 . teamsبرنامج ال 

 

 صباح السالم  -المعهد الصناعي 

 . 2021/  2020للعام التدريبي   ISO  9001- 2015الحصول على تجديد شهادة الجودة اإلدارية  .1

 .  األكاديمي للموافقة على تجديد االعتماد األكاديمي من أكاديمية باريس لبرامج المعهداإلعداد  .2

 .اعداد وتطوير المناهج التدريبية لمواكبة اإلجراءات االحترازية لمتدربين المعهد الصناعي أثناء جائحة كورونا .3

 .  لتدريب في قسم المعادنالحصول على موافقة إلنشاء المبني اإلداري الجديد للمعهد الصناعي وورشة ا .4
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تم استحداث برنامج تدريبي جديد )معاين فني( في قسم السيارات حسب االتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية   .5

 .  للدورات الخاصة

استمرار قبول المتدربين لتخصص )صيانة كهربائية( في قسم الكهرباء حسب اتفاقية المبرمة مع شركات العقود   .6

 .  النفطية

ق  .7 وزارة استمرار  مع  المبرمة  االتفاقية  حسب  السيارات  قسم  في  مركبات(  )فاحص  لتخصص  المتدربين  بول 

 . الداخلية للدورات الخاصة

المستحدثة  .8 التخصصات  الكهرباء والسيارات الستيعاب  المبدئي للتوسعة لقسم  تم طرح االحتياجات والتصميم 

 .  والزيادة في عدد المتدربين

 .  ( لقسم المعادن حسب المواصفات المعتمدة عالميا4ادن بالمبني الجديد )تم إنشاء مختبر الطالء للمع .9

   . (TEAMSاعداد واجراء دورات تخصصية تدريبية عن طريق المنصة االلكترونية ) .10

 :                   تشكيل لجنة للطوارئ واالحترازات الصحية للعمل على تطبيق اإلجراءات التالية .11

a. ( حرارة دقيقه + ملصقات ارشادية للتوعية الصحية + اعداد مستلزمات ضرورية أجهزة قياس    توفير

 .  ( الستقبال العودة الفعلية للتدريب بالمعهد الصناعي

 

 لالتصاالت والمالحة  المعهد العالي

 . إلى قسم )أنظمة التحكم( وقسم )السنتراالت( )االتصاالت( تم تغيير مسمى قسمي )التراسل( إلى قسم .1

 . من وضع مواصفات معمل المالحة المتعدد الوظائف لقسم المالحة وإرساله إلى الهيئة  االنتهاءتم  .2

 .  من تركيب معمليين لغات لقسم اللغة اإلنجليزية االنتهاءتم  .3

   من وضع مواصفات معمل الخوادم لقسم الكمبيوتر لتخصص أمن نظم المعلومات وإرساله إلى الهيئة  االنتهاءتم   .4

من وضع مواصفات معملي أجهزة الكشف والرصد اإللكتروني لقسم الكهرباء واإللكترونات وإرساله   االنتهاءتم   .5

   . إلى الهيئة

 . من وضع مواصفات معمل البداالت اإللكترونية لقسم السنتراالت وإرساله إلى الهيئة االنتهاءتم  .6

 .  من وضع مواصفات معمل األلياف الضوئية لقسم التراسل وإرساله إلى الهيئة االنتهاءتم  .7

جنة في الل  االعتماد( والمتبقي إجراءات    تدقيق جمركي  ، )  (  تفتيش جمركي  من تطوير برنامجي )  االنتهاءتم   .8

الخدمة  ديوان  ومراسلة  القطاع  مستوى  على  التدريب  شئون  ولجنة  المعهد  مستوى  على  والتدريبية  العلمية 

 . المدنية

األكاديمي لبرنامجين تدريبين    االعتمادمن أجل    ABETتمت مراسلة البورد األمريكي للهندسة والتكنولوجيا   .9

 .  تابعيين لقسم السنتراالت
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اديمي للبرامج التدريبية المعتمدة سابقاً من البورد األمريكي للهندسة التكنولوجيا  األك  االعتمادتم طلب تجديد   .10

ABET لقسمي الكمبيوتر والتراسل . 

 . من كافة األمور ذات العالقة االنتهاءتركيب معمل قسم المالحة الخاص بالسالمة في البحار حيث تم  بانتظار .11

السادس ذو العالقة بإدارة نظم السالمة ليكون المعهد أول جهاز   االعتمادالتدقيق النهائي للحصول على  بانتظار .12

 .  سوى التدقيق يتبقمن دليل اإلجراءات ولم  االنتهاءحيث تم  االعتمادتعليمي تدريبي يحصل على هذا 

 

 معهد التدريب اإلنشائي

مع حاض .1 بالتعاون  الخريجين  للمتدربين  ندوات  العاملة  عمل  القوي  هيكلة  إعادة  وبرنامج  الحرفية  الشويخ  نة 

 . للدولة

تشكيل لجنة التوظيف ومتابعة الخريجين بالمعهد للتنسيق والعمل على إيجاد وظائف لخريجين المعهد بالقطاع   .2

 .  الخاص

 .  عمل مذكرة تعاون مع وزارة الدفاع الستقطاب خريجي تخصص مساح أراضي .3

ميدانية للمتدربين لبعض الشركات والمصانع الطالعهم على سوق العمل وتشجيعهم على العمل  عمل زيارات   .4

 .   بعد التخرج

تسهيل حصول المتدربين على النتائج والدرجات والغيابات وكل ما هو جديد ويخص المتدرب عن طريقة بوابة  .5

  . الهيئة اإللكترونية

 .  عمل على تحفيزهم وتشجيع المنافسة فيما بينهمتنظيم أنشطة رياضية وثقافية بين المتدربين لل .6

 .  تقديم محاضرات توعوية ودينية للمتدربين بالتعاون مع أجهزة ووزارات الدولة المختلفة .7

 .  اقامة لقاءات تنويرية للطلبة استعدادا لنظام الدراسة عن بعد .8

ليمية )تيمز( وتشغيل إيميالتهم عن التواصل مع المتدربين بداية الفصل الثاني لتسهيل دخولهم على المنصة التع .9

 . طريق مركز نظم المعلومات بالهيئة

 .  عمل مجموعة تضم جميع متدربين المعهد يتم من خاللها الرد على جميع استفساراتهم وحل مشاكلهم .10

 .  اجراء دورات خاصة على منصة تيمز للمتدربين .11

 .  ًإقامة اللقاءات التنويرية للمستجدين الكترونيا .12

 .  الحصول على فرص توظيف حقيقية لخريجين المعهد في وزارة الدفاع .13

  التدريبيةزيادة السعة المكانية المترتبة على زيادة أعداد المقبولين وذلك بإنشاء قاعات تدريبية في مباني الورش   .14

 

 

 



65 
 

 :  عضاء هيئة التدريب بالمعهدأ

 

 .  ( عضو93عدد أعضاء هيئة التدريب بالمعهد ) .1

 .   زيادة المهارات لدى أعضاء هيئة التدريب عن طريق إشراكهم بدورات تدريبية في مجال عملهمالعمل على  .2

 .  ( أعضاء7حصول مجموعة من أعضاء هيئة التدريب على تفرغ علمي وعددهم ) .3

 .  ( من أعضاء هيئة التدريب على إجازة الستكمال الدراسة )بكالوريوس(2حصول عدد ) .4

 .  ( عضو هيئة تدريب23لتدريب على شهادات مهنية وعددهم )حصول مجموعة من أعضاء هيئة ا .5

قيام مجموعة من أعضاء هيئة التدريب بعمل بحوث علمية محكمة ومعتمدة من لجنة البحوث بالهيئة وعددهم   .6

 .  ( بحوث7)

 .  ( عضو هيئة تدريب للدرجة األعلى24تم ترقية عدد ) .7

 .  وضع وتنفيذ خطة طوارئ للتعامل مع جائحة كورونا .8

هيز أعضاء هيئة التدريب للقيام بالتدريس عن بعد من خالل المنصة التعليمة )تيمز( وذلك بإشراكهم بدورات  تج .9

 . تدريبية مكثفة بداية الفصل الثاني

 .  مدرب لتغطية الساعات الزائدة ١٠٠انتداب أكثر من  .10

 .  اجراء دورات خاصة على منصة )تيمز( للمدربين .11

   . منصة )مودلز(إجراء دورات خاصة للمدربين على  .12

 

 :   المناهج

 . تشكيل لجان للمناهج بجميع األقسام لمراجعة المناهج ورفع تقرير بالتعديالت المطلوبة .1

2.  ً  .  تم تحويل جميع المناهج والمذكرة بالمعهد إلكترونيا

 .  تحميل جميع المناهج على منصة التعليم عن بعد )تيمز( .3

 .  التدريب عن بعدتعديل جميع الخطط التدريبية للتناسب مع  .4

تم تحويل مجموعة من مناهج التدريب العملي )التمارين( إلى فيديوهات توضحيه يتم عرضها للمتدربين أثناء   .5

 .  التدريب عن بعد

 . إنشاء مناهج الكترونية وتحميلها على المنصات االلكترونية المعتمدة في الهيئة .6

 

 :  البرامج التدريبية

 .  آبار بالتعاون مع شركة نفط الكويتقبول وتنفيذ برنامج حفار  .1

 . اعتماد وتشغيل مختبر المواد الفاب الب .2
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 .  برامج جديده من لجنة شئون التدريب استعداد لفتحها بعد االنتهاء من ورش العمل 8اعتماد عدد  .3

 تنفيذ برنامج التدريب الميداني خالل الجائحة. .4

عمل تم توقيع مذكرة تفاهم مع اإلدارة العامة من خالل تطوير واستحداث برامج تواكب متطلبات سوق ال .5

 . ( أمن وسالمة رقيب )لإلطفاء لتنفيذ برنامج مستحدث  

 . تم اعداد مذكرة تفاهم مع قسم الجغرافيا بجامعة الكويت لتبادل الخبرات العملية والميدانية والتدريبية .6

 : االعتماد األكاديمي

   وحصول المعهد على تجديد واالحتفاظ بشهادة االيزو لسنتين قادمتيناجتياز عملية التدقيق الخارجي بنجاح  .1

 . عمل اتفاقية شراكة تبادل خبرات مع جمعية المهندسين الكويتية في مجال التدريب واالستشارات .2

 . OSHAالتعاون مع معهد الدراسات العالية للبدء بعملية اإلجراءات المطلوبة للحصول على شهادة  .3

في الواليات المتحدة األمريكية لالستفسار عن كيفية الحصول على شهادة    Arizona Stateمراسلة جامعة   .4

OSHA  . 

 :  الهيئة اإلدارية بالمعهد

 .  الهيئة الخاصة بجائحة كوروناتنفيذ توصيات مجلس الوزراء وقرارات  .1

 .  التحول االلكتروني في جميع اإلجراءات االدارية .2

تم وضع معايير لجودة الجداول التدريبية واعتماد الجداول الثابتة والتي تهدف إلى رفع جودة التدريب وتحقيق   .3

 . العدالة والشفافية في توزيع األعباء التدريبية

 :   األنشطة والفاعليات

 : التدريب المتميز السادس أسبوع  ▪

تدريبية مجانية   يقدم من خالله دورات  تدريب تطوعي سنوي(  اإلنشائي )أسبوع  التدريب  يقيمه معهد  أسبوع  هو 

لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة بدولة الكويت ودول الخليج العربية يحصل المشاركين فيه على شهادة معتمدة  

   ( شخص 1741( دورة تدريبية استفاد منها )80التطبيقي والتدريب، حيث قدم هذا العام عدد )من الهيئة العامة للتعليم  

 : معرض التدريب اإلنشائي األول ▪

( شارك  CTI EXPO 2020هو معرض تم تنظيمه ألول مره مصاحب ألسبوع التدريب المتميز السنوي بعنوان )

 (  ....مؤسسة محمد عبدالرحمن البحر –أبيات شركة  فيه كبرى الشركات الخاصة بالتشييد والبناء مثل )
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 :  اليوم الرياضي ▪

هو يوم يقيمه المعهد سنوياً للحفاظ على التواصل والتالحم بين المدربين والمتدربين وتدعيماً لروابط األخوة والوئام  

التنس    –المشي    –الطائرة  كرة    –كرة القدم    بين جميع المنتمين للمعهد يتخلله العديد من المسابقات الرياضية مثل )

 .  ( ..... طاولة

 :  احتفالية العيد الوطني ▪

القطاعين   ▪ المؤسسات من  العديد من  للتشييد والبناء على منصة )تيمز( بمشاركة  افتراضي  أكبر ملتقى  إقامة 

 .  الخاص والعام

 .  إقامة دورات تدريبية في مجال التشييد والبناء لخدمة المجتمع ▪

المعرض   ▪ المقدمة  تدشين  والخدمات  المعهد  ببرامج  التعرف  إلى  يهدف  والذي  التدريبية  المعهد  ألعمال  الدائم 

  . لخدمة المجتمع

 : اإلصدارات

 .  مجلة اإلنشائي ▪

 . تحديث دليل معهد التدريب اإلنشائي ▪

 .   بروشور تخصصات المعهد ▪

 

 معهد التمريض

 

وحصول المعهد    والمهنية،تعديل البرامج والمناهج واعتمادها من أكاديمية باريس لتتماشى مع التطورات التقنية   .1

 .  من أكاديمية باريس لبرنامجي فني خدمات التمريض وفني تثقيف صحي األكاديميعلى االعتماد 

  فني تعقيم  –فني سجالت طبية   –فني فاصد دم    –تثقيف صحي    فني  ) جديدة في معهد التمريض    برامج  4 افتتاح .2

) . 

 :  تطوير أساليب تدرب الطلبة إلكترونياً في ظل التدريب عن بعد ومنها .3

 تحويل جميع المذكرات التدريبية من ورقية إلى إلكترونية. ▪

 عملية.تحويل طرق التدريب والتدريس الى الكتروني وعرض الكتروني ومقاطع فيديو للتطبيقات ال ▪

 .  تسجيل المحاضرات التدريبية لجميع المقررات الطالع الطالب عليها في أي وقت ▪

تحويل الواجبات واألنشطة اليومية للمقررات واالمتحانات الفصلية والنهائية الكترونيا تماشيا مع  ▪

  . العالميةالظروف 
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  ليستخدمها الطالب دون مراجعة المعهد.تحويل المستندات والنماذج الخاصة بالطلبة إلى إلكترونية   ▪

التنسيق مع جهات الدولة المختلفة في القطاعين العام والخاص لتدريب الطلبة ميدانياً بالمشاريع التي يستخدم  .4

 : بها التقنية الحديثة بالعمل الصحي والتمريضي

المحافظات  المراكز الصحية في    -   الجهراء    -  االميري  – الفروانية    –مستشفى الصباح   ▪

 . الخمس

  -   وزارة الدفاع  تم عقد شراكات استراتيجية مع بعض الجهات بالدولة لتدريب وتوظيف طلبة المعهد ومنها ) .5

 .  ( التربيةوزارة   –مستشفيات القطاع الخاص  - الحرس الوطني  –وزارة الصحة 

 . تدشين قناة على اليوتيوب لبث اإلعالنات والفعاليات الخاصة بالمعهد .6

 .  متتاليةثالث سنوات  لمدة ISO-9005الجودة المعهد على حصول  .7

واالسعافات األولية    BLSاعتماد معهد التمريض من قبل جمعية القلب االمريكية لدورات دعم الحياة األساسية   .8

 .  الي يومنا هذا 9/3/2017من تاريخ 

 

 الشويخ   –المعهد الصناعي 

  

 : 2021 – 2020خالل العام التدريبي فيما يلي مختصر ألهم اإلنجازات التي تمت 

الكويت   .1 نفط  النفطية لمصلحة شركة  للمنشأة  دقيقة  فني آالت  برنامج  مدة    KOCاستحداث  وبالتعاون معها، 

البرنامج عام تدريبي واحد بعدها يتم تعيين الخريجين مباشرة في شركات المقاوالت التي تعمل مع شركة نفط 

 .  2021 - 2020الكويت. وقد تم استقبال الدفعة األولى من مدخالت البرنامج مع بداية العام 

، باإلضافة إلى تقديم بحوث علمية    شهادات مهنية مختلفةحصول مجموعة كبيرة من مدربي األقسام العلمية على   .2

 . محكمة ومنشورة في مجالت عالمية وذلك في مجاالت تخصصهم 

 . لمدربي المعهد MS TEAMSإقامة مجموعة من الدورات االفتراضية التخصصية عبر تطبيق   .3

  ، مركز القياس والتقويم  ممركز ابن الهيث مشاركة مجموعة من مدربي المعهد في تقديم دورات تخصصية في ) .4

 . ( ، مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
 

لجميع  .5 افتراضية  زيارة  تمت  حيث  بنجاح،  السنوي  الخارجي  للتدقيق  ومكاتبه  وأقسامه  المعهد  إدارة  اجتياز 

الخارجي لشركة   المدقق  قبل  المعهد من  التنظيمية في  المانحة لشهادة    TUVNORDالوحدات  الجهة  وهي 

 .  ISO 9001-2015 الجودة

 .  استيفاء متطلبات أكاديمية باريس لحصول خريجي هذا العام التدريبي على شهادة اليوروباس .6
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 معهد التدريب المهني 

 

 .  قبل الشركة المانحة لشهادة الجودة من ISO 9001:2015تجديد رخصة  .1

 . األكاديميالحصول على االعتماد األكاديمي من قبل أكاديمية باريس لالعتماد  .2

 .  تطبيق نماذج الجودة في جميع األقسام العلمية وإدارة المعهد .3

 . تحديث وتفعيل موقع المعهد االلكتروني على موقع الهيئة االلكتروني .4

 .  اعتماد شعار المعهد .5

 . اعتماد مقرر االوتوكاد لمتدربي المعهد في السنة الثالثة والرابعة .6

                     . بحث علمي ألعضاء هيئة التدريب 16اعتماد ونشر عدد  .7

  . أعضاء هيئة تدريب 9ترقية عدد  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة االوتوكاد 

 شعار المعهد 

 جانب من االجتماع الرسمي بين القطاع النفطي والمجلس العلمي للمعهد  
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 المعهد العالي للطاقة

 

 :  التدريبيةاوال: انجازات على مستوى العملية 

 . اتمام عملية التدريب للفصل التمهيدي وانجاز جميع المهام  .1

انتهاء لجنة مراجعة الرؤية والرسالة واالهداف من اعداد رؤية ورسالة واهداف بما يخدم تطوير ورفع كفاءة   .2

 . المعهد العالي للطاقة

بمساهمة      الكهرباء واساسيات الميكانيكااعتماد تغيير مقرر فيزياء للفصل التمهيدي ليصبح مقررين اساسيات   .3

 .  االقسام المختصة وتفعيل تطبيقهم من الفصل التمهيدي القادم

 . استحداث مذكرات جميع المواد بالمعهد وفق نظام موحد لجميع االقسام بما فيها الفصل التمهيدي  .4

 .  اعادة توصيف جميع المواد لجميع االقسام باللغتين العربية واالنجليزية .5

 . Course Outlineتماد نموذج اإلطار العام للمقررات التدريبية اع .6

استحداث تخصصات جديدة مع القطاع النفطي باسم صيانة حقول نفط وغاز وشبكات كهربائية نفط وغاز وتم   .7

 .  طرح التخصص للتسجيل

العلمية والمكاتب    والقيام بعميلة التدقيق الداخلي على االقسامISO 9001:2015وتنفيذ مهام واجراءات الجودة   .8

 .  والمراجعة االدارية

 .  مراجعة االجراءات والنماذج والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد .9

 .  العمل على تطوير الموقع االلكتروني باللغة العربية واإلنجليزية .10

 . والتعليم عن بعد في التراسل االلكتروني MS-Teamsتفعيل نظام  .11

 .  عملية ادخال جداول االختبارات الشهرية والنهائية الى االدخال االليتحويل  .12

 .مراجعة واعتماد توصيات لجنة الترقيات واألبحاث العلمية  .13

 .  رفع جميع البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريب في المعهد لعمل قاعدة بيانات خاصة بالبحوث .14

 . والتفرغ العلميمراجعة وتدقيق اسماء المرشحين للبعثات  .15

 . 6و5االنتهاء من تقييم االعضاء لنماذج  .16

 .  Oracleاالنتهاء من اعداد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها باستخدام نظام  .17

 . 2021/2022االنتهاء من اعداد الجداول التدريبية للعام الدراسي  .18

 . اعتماد السياسة العامة للمعهد فيما يخص اعمال الصيانة .19

 .  ية العام الدراسي الجديداعداد ميزان .20

 .  اعداد قاعدة بيانات الخرجين وذلك لعقد لقاءات بينهم وبين المتدربين لالستفادة من الخبرات .21

 .  اعداد خطة العودة للتعليم المباشر بالتنسيق مع ادارة المعهد واالقسام التدريبية .22

 .ارير للمعهد الى الدورة االلكترونية ميكنة إجراءات العمل للبدء بتحويل الدورة اليدوية للمستندات والتق .23



71 
 

 

   : تركيب وتجهيز وتطوير المخثرات والورش التالية .24

 مختبر الحاسب االلي  •

 ورشة الجهد المنخفض  •

 تكوير مختبر محاكي الشبكات الكهربائية  •

 التمديدات الكهربائية •

 محاكي المقطرات •

 محاكي التناضح العكسي  •

 . التطوعية للموظفين االداريين والمساهمة الفعالة في انشطة المعهدتشجيع روح المبادرة والجهود  .25

عقد شراكة واتفاقية مع جمعية المياه الكويتية لرعاية انشطة المعهد واقامة الندوات وتصميم مناهج وبرامج   .26

 .  تدريبية

 . الميدانية واالمن والنظافةتجهيز وتوفير االحتياجات لألقسام التدريبية والمعهد من باصات للزيارات  .27

رفع كفاءة الموظفين االداريين واعضاء هيئة التدريب من خالل ترشيحهم للدورات التدريبية داخل وخارج   .28

 . الكويت

 . العمل على تيسير االمور المالية واالدارية داخل المعهد .29

 : عقد عدد من االجتماعات مع سوق العمل .30

 وزارة االوقاف  •

 وزارة االشغال •

 الكهرباء والماء  وزارة •

 وزارة االسكان •

 شركة نفط الكويت  •

 وزارة التربية  •

 الطيران المدني •

 وزارة الداخلية •

 وزارة الصحة  •

 شركة كولكس •

 شركة كيبالت الخليج  •

 لأللبان الشركة الكويتية  •

 الشركة االهلية  •

 : وذك لمناقشة استحداث وتطوير تخصصات جديدة منها 
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 معالجة محطات التنقية (1

 تشغيل ومراقبة كفاءة وجودة المياه  (2

 مدقق مخططات كهربائية (3

 صيانة اجهزة وقاية وتحكم للمولدات (4

 صيانة معدات فندقية  (5

 : ثانيا: انجازات مهنية

 

 .  اعضاء الهيئة التدريبيةوتقديم عدد من ورش العمل من قبل  2تنفيذ اسبوع طاقات  .1

  . عقد "ندوة تثمين الميته" ليوم المياه العالمي مع جمعية المياه الكويتية ومنظمة جرين ويف .2
 

 

 :  ثالثا: انجازات اجتماعية وثقافية واعالمية وانشطة على مستوى خدمة المجتمع

 

 .م التدريبي عبر البريد اإللكترونيإرسال شهادات شكر الى أعضاء الهيئة التدريبية واإلدارية في بداية العا .1

 . 2020/ 19/12عمل فيديو تعريفي خاص بالمعهد العالي للطاقة بتاريخ:  .2

 .  19/12/2020عمل توزيعات أقالم ودفاتر ومغلفات خاصه بالمعهد بتاريخ:  .3

 . 21/12/2020تنظيم زيارة شركة النفط للمعهد العالي للطاقة بتاريخ:  .4

 . 01/01/2021تم نشرها بموقع الهيئة بتاريخ:  2021عمل فيديو تهنئة للعام الجديد  .5

 . 19/01/2021:  محاضره الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ .6

 .  2021بالمعهد العالي للطاقة للعام التدريبي عمل رزنامة خاصة  .7

 . 10/02/2021للمتدربين والمدربين بتاريخ:  teamsعمل مسابقة ثقافية عبر نظام   .8

تنظيم وتنسيق االجتماع مع وزارة األوقاف واالشغال ووزارة التربية الستحداث برنامج فني كفاءة ونوعية المياه  .9

 .  16/02/2021بتاريخ: 

 .  24/02/2021بتاريخ:  25/26ال بشهر فبراير  توزيعات لالحتف .10

 . فبراير  26 – 25عمل فيديو تهنئة لالحتفال ب  .11

 .  06/03/2021تنظيم وتنسيق زيارة جمعية المياه الكويتية للمعهد العالي للطاقة بتاريخ:  .12

تعريفي  .13 فيديو  ونشر  المائية  المصادر  قسم  مع  بالتعاون  العالمي  المياه  اليوم  بفعالية  المياه   المشاركة  بأهمية 

 .  22/03/2021بتاريخ:

 .  09/04/2021تنظيم تكريم المهندسين المتقاعدين بالتعاون مع قسم المصادر المائية بتاريخ:  .14

 .  12/04/2021فيديو تهنئة لقدوم شهر رمضان الكريم بتاريخ:  .15

خ طوال شهر رمضان  شوي  –تنظيم وتوزيع وجبات إفطار صائم بشهر رمضان الكريم على جميع العاملين بالهيئة   .16

 . المبارك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني

 .  18/04/2021تنظيم محاضرة توعوية بعنوان وصايا للصائمين بشهر رمضان الكريم بتاريخ:  .17
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 . 27/04/2021تنظيم محاضرة توعوية بعنوان وقفات صحية بشهر رمضان الكريم بتاريخ:  .18

 .  27/05/2021-23الثاني بالتعاون مع مركز ابن الهيثم بتاريخ:   الموسم 2تنظيم وتنسيق طاقات  .19

 . إنشاء استيديو تصوير خاص بالمعهد العالي للطاقة .20

 . تكريم أعضاء اللجنة اإلعالمية والثقافية على مجهودهم  .21

/ 2020التدريبي تصوير لقاءات مع خريجين المعهد وطلبة المعهد العالي للطاقة خالل التدريب الميداني للعام  .22

2021 . 
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 :التعليم عن بعد  اإلنجازات في مجال

  

واجهت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب تحديا كبيرا عند بدء جائحة كرونا في تحويل تعلميهما من تعليم تقليدي  

 :  ، وبدأت بتشكيل لجان و وضع خطة اعتمدت فيها على ما يلي بالكامل الى تعليم الكتروني

    . المحتوى العلمي للمقررات الدراسية ورفعها على منصات التعليم االلكترونيجمع  .1

 .  التركيز على تدريب اعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة كأساس في تغيير ثقافة المعلمين والمتعلمين .2

 .  منصات التعليم عن بعدتوفير الدعم الفني المتميز وعلى مدار الساعة كضمانه للمستخدمين الستمرار التعليم على  .3

توفير الضوابط القانونية لجميع األمور الخاصة بالتعليم عن بعد، لضمان تعليم عن بعد  متوافق مع اللوائح  .4

 .  االساسية للهيئة

 . وضع التقويم الدراسي المناسب للطلبة وبما يناسب السياسات العامة للهيئة .5

% من اجمالي  90، فقد تم انجاز أكثر من    الدراسية ورفعها على المنصات التعليميةفي جزئية جمع المحتوى العلمي للمقررات  

، االول خاص بتدريب    . أما خطة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد انقسمت الى جزئين  مقررات الهيئة

اله كليات ومعاهد  في  للتدريس  والمنتدبين  والتدريب  التدريس  بالطلبة  يئةأعضاء هيئة  والثانية خاصة  لتدريب    ،  بالنسبة   ،

أعضاء هيئة التدريس والتدريب فقد تم اعطاء جميع االعضاء الفرصة للتدريب على نظام ميكروسوفت تيمز حيث تم تسجيل  

وني بالهيئة  جميع اعضاء هيئة التدريس والتدريب في هذه الدورات، باإلضافة الى ذلك فقد تم تدريبهم على منصة التعليم اإللكتر

(Moodle وميكروسوفت اوفيس )365 (Office 365)   . 

والتي تشتمل على دورات للبرامج المذكورة آنفا أو محاضرات  (Live eventsكذلك تم عمل العديد من المحاضرات المفتوحة )

 تثقيفهم لتقديم الدعم الفنيتوجه ألعضاء هيئة التدريس والتدريب لتمكينهم من التعامل مع المنصات في بداية الدراسة أو  

الهيئة بتشكيل لجان تدريبية داخل   العديد من كليات ومعاهد  فقد بادرت  الى ذلك  المحاضرات، باإلضافة  المالئم وغيرها من 

، أما بالنسبة لطلبة الهيئة العامة   الكليات والمعاهد وذلك إلعطاء دعم لجهود لجنة تطوير منظومة التعليم االلكتروني بالهيئة

( يتم من خاللها تمكينهم من استخدام Live events، فقد تم تدريبهم على شكل محاضرات مفتوحة )  للتعليم التطبيقي والتدريب

، وكذلك    ، حيث شهدت هذه المحاضرات اقباال متميزا وكذلك حضور أكثر من مرة للطلبة في تلك المحاضرات  ميكروسوفت تيمز

هم بالدراسة عن بعد واالجابة على جميع استفساراتهم من قبل عمداء كل من التسجيل  تم عمل محاضرة مفتوحة للطلبة لتعريف 

 .   والقبول وشئون الطلبة وغيرهم من المعنيين

( كم أنها وضعت الضوابط القانونية للتعليم عن بعد وتم  24/7وقد وفرت الهيئة الدعم الفني للمستخدمين على مدار لساعة )

 تنفيذية ومجلس اإلدارة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اعتمادها من قبل اللجنة ال

،    6/8/2020إلى    7/2020/ 19المرحلة التجريبية "للتعليم عن بعد" بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدأت بتاريخ  

بية حيث تم التأكيد على إمكانية خالل هذه المرحلة يقوم أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلبة وتقديم محاضرات تجري
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، باإلضافة   ، ومعالجة أي خلل فني ربما يواجهه أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة  دخول الطلبة على المنصات التعليمية

أ خلل  أي  لمعالجة  الثاني  باألسبوع  التجربة  بتقييم  بالهيئة  االلكتروني  التعليم  تطوير  منظومة  تطوير  لجنة  قامت  ذلك  و  الى 

مصاعب قد يواجهها أعضاء هيئة التدريس والتدريب من خالل استطالع للرأي و بيانات فرق الدعم الفني، وكذلك تم عمل  

التطويرات الالزمة على المنصات التعليمية ألنظمة المعلومات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وكذلك الطلبة من خالل  

ريبية بنجاح حيث ساهمت بشكل فعال في سهولة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس  ، وقد تمت المرحلة التج  فرق التطوير

 . والتدريب والطلبة خالل استكمال الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي االستثنائي

 

الى   9/8/2020أما بخصوص استكمال الفصل الدراسي الثاني  فقد بلغ عدد المحاضرات االفتراضية التي عقدت من تاريخ  

بمعدل    238,359عدد    24/9/2020 افتراضية  المحاضرات  96.5محاضرة  من  المحاضرات    %  من  العدد  هذا  ويعتبر   ،

االفتراضية عالي جدا ويبين اهتمام أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة في استئناف الدراسة بشكل متميز في الهيئة العامة  

التطبيقي والتدريب الفص  للتعليم  أما  المحاضرات االفتراضية في  ،  فقد وصل أن يصل عدد  الدراسي الصيفي )االستثنائي(  ل 

تاريخ   من  عقدت  والتي  )االستثنائي(  الصيفي  الدراسي  محاضرة    66,117عدد    30/11/2020الى    18/10/2020الفصل 

 .  افتراضية تقريبا  

كينهم من التخرج بأقرب وقت ممكن، وكذلك تراعي أخيرا، فإن من المهم كخيار استراتيجي للهيئة أنها تراعي طلبتها في تم

الخريجين سنويا العامة للهيئة والتي تتأثر بعدد  الجديد    السياسات  الدراسي  التقويم  ، لذلك تم مراعاة هذه االمور في وضع 

الفترات    والذي شمل جميع الفصول الدراسية االعتيادية ولم تلغي أي فصل دراسي وأخذت على عاتقها العمل بشكل مجهد في

 .   القادمة في سبيل توفير سبل التعليم لطلبتها

 :  2020/ 8/ 9دور الهيئة بعد قرارات مجلس الوزراء الموقر بوقف الدراسة وإعالن استئناف الدراسة 

عقدت عدة اجتماعات برئاسة مدير عام الهيئة مع اللجان المختصة للنظر في كيفية استكمال الفصل الدراسي الثاني  •

( في ضوء تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين أو أكثر، حيث قرر  مجلس الوزراء  الموقر  في اجتماعه  2019/2020)

، وعليه    2020بتعطيل الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية حتى بداية شهر أغسطس      19/03/2020المنعقد في  

التنفيذية للهيئة اجتماعها  رقم ) اللجنة  المنعقد بتاريخ  3/2019عقدت  الموافقة على تعديل    2/4/2020(  وقررت 

للعام   الدراسي  للعام     2019/2020التقويم  الدراسي  التقويم  تقتضيه  1)مرفق    2020/2021واعتماد  لما  وفقا   )

 .  مصلحة العمل بالهيئة

  Office 365وبرامج     Moodleتم دراسة إمكانية اعتماد البوابة اإللكترونية للهيئة  ومنصة التعليم االلكتروني   •

 .   كأنظمة مساندة أو بديلة للتدريس  التقليدي
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تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة نائب المدير العام للخدمات األكاديمية المساندة وعضوية مجموعة من قطاعات   •

 .  الهيئة المختلفة وذلك لرفع المحتوى العلمي للمقررات الدراسية والتدريبية على منصتي التعليم االلكتروني

إعداد خطة شاملة لنقل الهيئة من طريقة التدريس التقليدي بشكل كامل الى التحول اإللكتروني بالكامل كأسوء تم   •

 :   سيناريو قد تواجهه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقد تم االخذ باالعتبار التالي بالخطة الموضوعة

  MS Teamsوبالتحديد تطبيق ميكروسوفت تيمز  Office 365مع الـ   Moodleربط منصة التعليم اإللكتروني   .1

استئناف   سيناريوهات  تعددت  مهما  التعليمية  العملية  سير  لضمان  واالساتذة  الطلبة  ألبنائنا  عائد  أعلى  لتحقيق 

 . الدراسة

بعد    إعداد خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب لتدريبهم على التعامل مع  أنظمة التعليم اإللكتروني عن .2

 .  وذلك عبر شبكة االنترنت على أن تبدأ في شهر يونيو بشكل اختياري ألعضاء هيئة التدريس والتدريب

تولي إدارة الهيئة اهتماما بالغا  لالستمرار في استخدام أنظمة التعليم اإللكتروني كوسيلة مساندة وخيار استراتيجي   .3

 .  الهيئة بالتواصل مع العديد من الجامعات الخاصة والمؤسسات المختلفة، لذا  فقد قامت  بعد انقضاء أزمة كورونا

تشكيل اللجان الفنية الداعمة للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك لضمان انتاجية أعلى وأكثر تخصصية لضمان   .4

 .  تنفيذ الخطة باحترافية

 : تغيرات أنظمة التعليم بالهيئة والتحديات التي تم مواجهتها

تم اعداد خطة للتحول اإللكتروني بشكل كامل وعلى الرغم من وجود أنظمة إلكترونية منذ عدة سنوات إال أن استخدامها كان 

 .  متواضعا  و لذلك واجهت الهيئة تحديا في التحول من التعليم التقليدي الى اإللكتروني بشكل كامل
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 :   االلكتروني والتحول الى التعلم عن بعدخطة الهيئة في تطوير منظومة التعليم 

المحتوى .1 الدراسية لجميع مقررات   مرحلة جمع  للمقررات  االلكتروني  المحتوى  يتم تسليم  المرحلة  : في هذه 

 .  قطاع التعليم التطبيقي والتدريب حيث تم رفعها على منصة التعليم االلكتروني

والتدريب .2 التجهيز  االول  مرحلة  المرحلة  اعداد  تم  التدريبية  :  الخطة  العامة من  المحاضرات  والثانية وخطة  ى 

. باإلضافة الى ذلك تم عمل العديد من    ، كذلك تم إعداد خطة تدريب الطلبة  ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب

 . المحاضرات المسجلة وتطوير موقع التعليم االلكتروني على بوابة الهيئة االلكترونية

 . العلمي للمقررات لمنصات التعليم اإللكترونيمرحلة نقل المحتوى  .3

: هناك جزئين مهمين يجب أن يتم تجهيزهم للعمل على أنظمة التعليم    مرحلة تجهيز البنية التحتية واالنظمة .4

، االمر األول هو تجهيز البنية التحتية لتتحمل كمية    االلكتروني بكفاءة عالية في جميع السيناريوهات الموضوعة

وكث المخزنةالحركة  المعلومات  وكمية  بجميع   رتها  االلكتروني  التعليم  أنظمة  تشغيل  هو  الثاني  االمر  أما   ،

 . خصائصها بالشكل األمثل

 . مرحلة تدريب وتجهيز فرق العمل .5

 المرحلة التجريبية للتعليم عن بعد . .6

 

 الهيئة  في بعد عن والتعليم االلكتروني للتحول الزمنية الخطة
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  : للجنة تطوير منظومة التعليم االلكتروني بالهيئةالهيكل العام 

نظرا لحجم المشروع من حيث عدد المستخدمين وكذلك عدد الكليات والمعاهد، وتوزيعهم الجغرافي فذلك يتطلب جهد كبير في  

االلكتروني كمساعد ألستاذ أو  توفير الخدمات خالل تنفيذ العملية التعليمية سواء  من خالل  للتعليم عن بعد أو استخدام النظام  

، لذلك تم تشكيل هذه الفرق لتكون فرق فنية جاهزة لتقديم    (Virtual Classroomsمدرب المقرر في الفصول االفتراضية )

، وهذه الفرق سوف يعتمد عليها    المطلوب منها سواء  كان عمل فني وتطويري لألنظمة أو تدريبي أو حل لمشاكل المستخدمين

 :   ، التشكيل الهيكلي لتلك الفرق كما هو موضح بالمخطط التالي فنية إلدارة المشروع قبل وبعد بدأ الدراسةكفرق 

 

 والتدريب  التطبيقي للتعليم العامة بالهيئة االلكتروني التعليم ةظوممن تطوير للجنة العام الهيكل
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 :  الجدول التالي يبين مهام هذه اللجان

 الفريق مهام  الفريق م

 فريق التطوير  1

 عمل أي تطوير على أنظمة التعليم االلكتروني. .1

( بين أنظمة التعليم اإلكتروني وانظمة معلومات بيانات الطلبة والمتدربين Integration)  التوافق اللحظي .2

 وأعضاء هيئة التدريس والتدريب .

 .  Office 365مع نظام ميكروسوفت تيمز وأنظمة  الـ   Moodleدمج أنظمة التعليم االلكتروني  .3

 دراسة احتياجات االنظمة من البنية التحتية، وذلك لكي يقوم الفريق الفني بتوفير جميع االحتياجات.  .4

 دراسة جميع االعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في الفصل وتوفير المرادف على االنظمة اآللية.   .5

 من القطاع التعليمي وتوفير الحلول المناسبة. دراسة أي متطلبات  

 فريق الدعم الفني 2

 مراقبة عمل االنظمة وكفاءتها 

 مراقبة استمرارية عمل االنظمة وبكفاءة عالية.  .1

 حل المشاكل الخاصة بعمل االنظمة بسرعة.  .2

 %.99.9ضمان عمل االنظمة بنسبة  .3

 والمشاكل التي حصلت. تقديم تقارير يومية بحالة عمل االنظمة   .4

 

 Help Deskخدمة 

 حل المشاكل المتعارف عليها.  .1

 توجيه األسئلة التي ترد من المستخدم للشخص المسئول في الفرق الفنية.  .2

 تقديم االحصاءات المختلفة عن أداء النظام والموظفين.  .3

 

 الدعم الفني ألنظمة التعليم االلكتروني 

من حل اي مشكلة خاصة بأنظمة التعليم االلكتروني يتم تحويلها    Help Deskفي حال عدم قدرة مكتب الخدمة  

 الى مكتب الدعم الفني ألنظمة التعليم االلكتروني ليقوم بتلك المهام :

 حل مشاكل المستخدمين الخاصة باستخدام أنظمة التعليم االلكتروني. .1

 أو صفحات الكترونية أو فيديو وغيرها.   PDFتوفير الموارد االزمة )وثائق الكترونية على صيغة  .2

 البحث عن الخصائص الجديدة في بيئة أنظمة التعليم االلكتروني وتفعيلها واالعالن عنها والتوعية فيها.  .3

 تغذية أنظمة حل االسئلة الشائعة بأي استفسارات جديدة. .4

ميع منتسبي الهيئة بشكل يومي عن التحديثات و رسائل توعية لكيفية استخدام االنظمة )ادارة  ارسال رسائل ايميل لج 

 (. Change managementالتغيير 

 فريق التدريب  3

 اعداد خطط التدريب ألعضاء هيئتي التدريس و التدريب  والطلبة والمتدربين.  .1

تزويد الجهات التنفيذية لتنفيذ الخطة )مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية، عمادة شئون الطلبة وغيرها   .2

 من االدارات(. 

 تنفيذ خطة التدريب. .3

 مراجعة خطة التدريب ورفع التقارير.  .4



80 
 

4 

توى  فريق نقل المح

العلمي على منصات  

 التعليم االلكتروني

 دراسة الوثائق التي تم تقديمها من قبل منسقي الكليات والمعاهد.   .1

 وضع خطط نقل المحتوى الى أنظمة التعليم االلكتروني.   .2

 توزيع مهام نقل المحتوى على فريق العمل حسب كليات أو معاهد.   .3

 مراجعة تطبيق المحتوى بالتعاون مع منسقي الكليات والمعاهد.  .4

 تحديث بيانات الخطة وتحديد االنجاز.  .5

5 

فريق ضبط الجودة  

منظومة التعليم  

 االلكتروني 

 م بالطريقة الصحيحة )خطة إدارة الجودة(. وضع خطة الختبار النظام والتأكد من ان عملية اختبار النظام تت .1

تحديد مقاييس الجودة التي سوف تعمل عليها انظمة التعليم االلكتروني والية استخدامها مع التأكد تنفيذها   .2

 بأعلى معايير الجودة. 

 إعداد قوائم مراجعة الجودة.  .3

 ( للتأكد من فاعلية االنظمة وقت الذروة. Stress Testإجراء اختبارات الجهد ) .4

 رفع تقارير عن جودة األداء لمحاولة تصحيح مسار المشروع وحل المشاكل إن وجدت.  .5

 تأكيد إغالق المشروع كالتالي: .6

a.  .التأكد من االنتهاء من المتطلبات 

b.  .استخراج تقرير بانتهاء العمل وجودة المخرج 

c.  .التأكد من رضا المستخدم 

 عمل جميع العمليات على أنظمة التعليم االلكتروني.التأكد من  .7

التأكد من ان جميع الرسائل والتنبيهات التي يصدرها النظام قد تمت صياغتها بصورة واضحة ومفهومة  .8

 )ضبط الجودة(. 

التأكد من ان جميع االرشادات وأدلة االستخدام والتشغيل قد تم صياغتها بصورة واضحة ومفهومة )ضبط   .9

 الجودة(. 

 ديد ضوابط ضبط الجودة وأخذ الموافقات االدارية والقانونية. تح .10

6 
فريق ضبط جودة التعليم  

 عن بعد

من أجل ضمان جودة التعليم والحصول على مؤشرات الجودة فإن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي سوف تعتمد على 

 ثالثة محاور رئيسية في قياس مؤشرات الجودة هي التالي:  

االستطالع الطالبي:  مركز التقويم والقياس والتنمية المهنية هي الجهة المختصة حيث سوف يتم تطوير   .1

 طلبة استبيان لل 

استبيان جميع المشاركين في التعليم عن بعد من المدرسين والمدربين يتم من خاللها تقييم تجربتهم من خالل  .2

 التعليم عن بعد، وكذلك تقارير الدعم الفني والفرق المختلفة. 

م  ( بمقارنة بيانات ونتائج التعليBig Dataالبحث عن مؤشرات لجودة التعليم من خالل البيانات الضخمة )  .3

 عن بعد مع التعليم التقليدي.

 

( سوف تقوم اللجنة العليا لتطوير التعليم االلكتروني بالهيئة العامة 2020-2019في نهاية الفصل الثاني التكميلي )

للتعليم التطبيقي والتدريب بإعداد التقرير الخاص بتجربة التعليم عن بعد والتركيز على عوامل الجودة وأهمية نقل 

 هارات للطلبة.المعرفة والم

7 

فريق تنفيذ الخطة  

االعالمية لمنظومة 

 التعليم االلكتروني

 

 إعداد وتنفيذ الخطة االعالمية لمنظومة التعليم االلكتروني  بالهيئة   .1

 متابعة ما ينشر بخصوص التعليم االلكتروني والتعامل معه.   .2

 نشر آخر أخبار منظومة التعليم االلكتروني بالهيئة.   .3

 نقل رسالة لجنة منظومة التعليم االلكتروني بالهيئة الى جميع القطاعات داخل وخارج الهيئة.  .4
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 :  جمع ونقل المحتوى العلمي للمقررات لمنصات التعليم االلكتروني

اللجان   .1 قررت  فقد  االلكتروني  التعليم  استمرارية  الدراسيةلضمان  المقررات    .   المشكلة جمع ونقل جميع محتويات 

 .   والتدريبية لمنصات التعليم االلكتروني المعتمدة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 . % لجميع المقررات الدراسية90تم تجميع كل المحتوى العلمي للمقررات، حيث فاق نسبة االنجاز  .2

 .  التعليم االلكتروني بالهيئةتم نقل جميع المقررات لمنصات   .3

 .    في مرحلة المراجعة واالعتماد النهائي .4

 

 :  تجهيز البنية التحتية لألنظمة

 

 . تم عمل دراسة على احتياجات المجموعات الدراسية من بنية تحتية .1

 .   ألنظمة التواصل المتزامن  Public Cloudاالعتماد على بيئة السحابة العامة  .2

 .   ألنظمة التعليم االلكتروني  Private Cloudاالعتماد على بيئة السحابة الخاصة  .3

 .   والتأكد من صالحية االنظمة Stress Testتم عمل اختبارات الجهد  .4

 

 :  خطة تدريب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب

والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي اعتمدت على تدريب أعضاء هيئتي التدريس  خطة التدريب ألعضاء هيئة التدريس  

 :  والتدريب على ثالثة تطبيقات هي كالتالي

: هذا البرنامج الخاص بعمل المحاضرات واالختبارات البسيطة والواجبات ويمكن أن  MS Teamsتطبيق تيمز   .1

 .   يكون مناسب لوحده للتخصصات النظرية

: وهذا التطبيق يشمل جميع اجراءات التعليم    (Moodleتطبيق التعليم االلكتروني للهيئة باستخدام نظام مودل ) .2

 .   االلكتروني ويشمل الخطة الدراسية للمقرر وجميع العمليات من اختبارات وواجبات وغيرها

اوفيس   .3 ا  (Office 365)  365تطبيقات  هيئة  بها عضو  يتعامل  التي  االنظمة  العملية : وهي  في  لتدريس سواء 

واالختبارات   للمحاضرات  التجهيز  أو  العلمية  االقسام  في  االعمال  خالل  من  االلكتروني  التعامل  في  أو  التعليمية 

 وغيرها.  

 :   وهي كالتالي live-eventsتم تنفيذ الخطة التدريبية خالل مرحلتين والعديد من المحاضرات على شكل 

 (9/7/2020الى   2020/ 3/5تاريخ المرحلة األولى )من  •

 ( 14/8/2020الى   4/7/2020المرحلة الثانية )من تاريخ   •
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 :  الكليات المستفيدة

 دورات تطبيق تيمز  .1

 عدد المستفيدين  المعهد  \الكلية  م

 1028 كليه التربية االساسية  1

 68 كليه التمريض  2

 418 كليه الدراسات التجارية  3

 404 الدراسات التكنولوجية كليه  4

 115 كليه العلوم الصحية  5

 122 الشويخ  -المعهد الصناعي  6

 132 صباح السالم  -المعهد الصناعي  7

 152 المعهد العالي للخدمات االدارية  8

 91 المعهد العالي للطاقة  9

 185 معهد االتصاالت والمالحة  10

 95 معهد التدريب اإلنشائي 11

 82 التدريب المهني معهد  12

 71 معهد التمريض  13

 2963 العدد اإلجمالي 

 

 (  Moodleتطبيق التعليم االلكتروني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) .2

 المعهد  \ الكلية
 مودل المستوى الثالث  مودل المستوى الثاني مودل المستوى األول 

 مستفيدين عدد ال مستفيدين عدد ال مستفيدين عدد ال

 38 103 366 كليه التربية االساسية 

 5 12 41 كليه التمريض 

 9 38 136 كليه الدراسات التجارية 

 7 45 142 كليه الدراسات التكنولوجية 

 3 11 52 كليه العلوم الصحية 

 1 7 37 الشويخ  –المعهد الصناعي 

 2 6 46 صباح السالم  -المعهد الصناعي 

 1 15 50 للخدمات االدارية المعهد العالي 

 0 3 22 المعهد العالي للطاقة 

 1 6 68 معهد االتصاالت والمالحة 

 3 7 50 معهد التدريب اإلنشائي

 2 5 26 معهد التدريب المهني 

 0 5 34 معهد التمريض 

 72 263 1070 العدد اإلجمالي 
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 Office 365 – 365تطبيق اوفيس  .3

 المعهد  \ الكلية
 مودل المستوى الثالث  مودل المستوى الثاني المستوى األول مودل 

 مستفيدين عدد ال مستفيدين عدد ال مستفيدين عدد ال

 253 61 97 كليه التربية االساسية 

 19 7 10 كليه التمريض 

 82 22 28 كليه الدراسات التجارية 

 92 15 22 كليه الدراسات التكنولوجية 

 41 4 4 كليه العلوم الصحية 

 28 3 6 الشويخ  –المعهد الصناعي 

 42 1 2 صباح السالم  -المعهد الصناعي 

 42 1 3 المعهد العالي للخدمات االدارية 

 22 1 2 المعهد العالي للطاقة 

 51 3 5 معهد االتصاالت والمالحة 

 45 4 8 معهد التدريب اإلنشائي

 18 1 3 معهد التدريب المهني 

 35 4 8 معهد التمريض 

 770 127 198 العدد اإلجمالي 

 

 : الطلبة  تدريب خطة

 *عدد المستفيدين اكبر من عدد الطلبة وذلك نظرا الن العديد من الطلبة حضرو التدريب أكثر من مرة 

 عدد المستفيدين  الجنس  التاريخ  نوع الدورة  م

 7,592 بنين  7/6/2020 ميكروسوفت تيمز 1

 15,076 بنات 8/6/2020 ميكروسوفت تيمز 2

 10,161 بنات 17/6/2020 ميكروسوفت تيمز 3

 7,298 بنين  18/6/2020 ميكروسوفت تيمز 4

 4,922 بنين  30/6/2020 ميكروسوفت تيمز 5

 11,428 بنات 1/7/2020 ميكروسوفت تيمز 6

 8,609 بنات 7/7/2020 ميكروسوفت تيمز 7

 4,666 بنين  8/7/2020 ميكروسوفت تيمز 8

 5,142 بنات 21/7/2020 ميكروسوفت تيمز 9

 4,020 بنين  22/7/2020 ميكروسوفت تيمز 10

  بنات 28/7/2020 )ذوي االحتياجات الخاصة ( ميكروسوفت تيمز  11

  بنين  29/7/2020 ميكروسوفت تيمز )ذوي االحتياجات الخاصة (  12

 78,914* اجمالي المستفيدين 
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 :  الدعم الفني

مهم جدا في دعم التعلم عن بعد،  لذلك أولى فريق  عامل  نظرا لحجم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فإن الدعم الفني  

 الهيئة اهتمام كبير في تكوين هذا الفريق بالشكل التالي :  

الفني ، تم توزيع فنيي الدعم    فني دعم فني من جميع العاملين في مركز المعلومات  150توفير عدد   .1

 :  ( التالي4كما هو موضح بالشكل )

 

 الهيكل التنظيمي للفرق الجانبية لفريق الدعم الفني ويوضح عدد الفنيين في كل فريق جانبي

 

 تدريبهم على جميع االستفسارات والحلول التي قد يواجهونها.  .2

 . 24/7توفير خدمة الدعم الفني  .3

4. ( الفني  للدعم  مختلفة  منصات  المباشر  توفير  ،    التواصل  االلكتروني  الموقع   ،Live Chat   ،      

 ( .  وغيرها

 

 

 :  التشريعات الالزمة لشرعنة التعليم عن بعد

 :  في اطار وضع الضوابط الخاصة بالتعليم عن بعد فقد قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب االجراءات التالية

 . إقرار  ضوابط التعلم عن بعد  .1

 .  إعداد دليل التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد ألعضاء هيئة التدريس والتدريب .2

 .  إعداد دليل التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد للطالب .3

  . إعداد دليل استخدام منصات التعليم االلكتروني .4
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 :   الفصول الدراسية والتدريبية للتعليم عن بعد

  : الخطة الزمنية للمرحلة التجريبية

 البيان التاريخ  اليوم 

 المرحلة التجريبية للتعليم عن بعد 

 بدء المرحلة التجريبية 19/7/2020 االحد 

 5/8/2020 –  29/7/2020 الخميس
توزيع " استطالع رأي لتقييم جهوزية نظام التعليم عن بعد  

 والتدريب"في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

 6/8/2020 الخميس

 تحليل بيانات االستطالع  .1

 تحليل بيانات فريق الدعم الفني  .2

تحليل بيانات المنصات التعليمية لتحديد تفاعل   .3

 منتسبي الهيئة خالل الفترة التجريبية

 تقرير عن الفترة التجريبية 8/8/2020 السبت 

 الفصل التكميلي الثاني 

 الدراسة ودوام اعضاء هيئتي التدريس والتدريب بدء  9/8/2020 االحد 

 آخر يوم في الدراسة  24/9/2020 الخميس

 فترة االختبارات النهائية  2020/ 6/10الى  26/9/2020 السبت الى الثالثاء 

 نهاية الفصل الدراسي التكميلي الثاني  8/10/2020 الخميس

 

 تقييم المرحلة التجريبية : 

التجريبية نحتاج إلى بيانات من المستخدمين )أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والطلبة( لتقييم جاهزية الهيئة لتقييم المرحلة 

من انظمة وشبكات ودعم فني، باإلضافة الى ذلك نحتاج الى تحليل للمشاكل المتكررة التي تم رصدها من قبل فريق الدعم الفني  

، وبعد    لمنصات التعليمية لتحديد مدى تفاعل منتسبي الهيئة خالل الفترة التجريبيةوإمكانية معالجتها. وأخيرا  تحليل بيانات ا

 :   تحليل تلك البيانات يتم الحصول على المعلومات التالية

 :  تحليل بيانات استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس والتدريب

لهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب" بواسطة  تم تطوير استبانة " استطالع رأي لتقييم جهوزية نظام التعليم عن بعد في ا 

 :   لجنة متخصصة هي لجنة ضبط جودة التعليم عن بعد حيث تم وضع األسئلة لتجميع بيانات عن التالي

 المشاركين المنصات واالجهزة المستخدمة   .1
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 التدريب   .2

 الدعم الفني المقدم من قبل فرق الهيئة  .3

 الهيئة للتعليم عن بعد   جاهزية منظومة التعليم االلكتروني ب .4

  

 : نتيجة االستطالع

 .    % من الشريحة المستهدفة وتوزيع العينات على الكليات والمعاهد بنفس الدرجة تقريبا30شارك باالستطالع حوالي 

 :   تحليل بيانات المشاركين والمنصات المستخدمة تبين التالي

   استخداما  يليها المستخدمين الذين يستخدمون تيمز مع مودل برنامج ميكروسوفت تيمز هي المنصة األكثر  .1

 .  أجهزة الالبتوب هي االجهزة االكثر استخداما وتليها أجهزة الهاتف النقال .2

 :   تحليل بيانات رأي المشاركين بالتدريب تبين التالي

 .  أغلب المشاركين تدرب على نظام تيمز ونظامين التيمز ومودل •

 :  المشاركين حول الدعم الفني المقدم من فريق الهيئة تبين التاليتحليل بيانات راي 

 : وجود آليات عديدة للتواصل مع الدعم الفني واألكثر استخداما هي .1

الكتابة   - األسئلة واالستفسارات، الهاتف المباشر، الموقع اإللكتروني - فريق تيمز •

 .  Help Desk ، البريد اإللكتروني النصية

 وافق المشاركين على :   .2

التعليم   • بمنصات  المتعلقة  المشاكل  لحل  متخصص  فني  دعم  لفريق  الهيئة  توفير 

 . اإللكتروني

 . توفير الهيئة االرشادات واضحة الستخدام منصات التعليم اإللكتروني •

 .  توفير الهيئة لمعلومات واضحة عن كيفية التواصل مع فريق الدعم الفني •

 .   لفني التي تقدمها الهيئة الحتياجاتهممناسبة خدمات الدعم ا •

 :    وقد اختلف المشاركين حول .3

سهولة التواصل مع فريق الدعم الفني عند مواجهة مشكلة متعلقة بمنصات التعليم   •

  . اإللكتروني

 :   وقد تبين القصور في التالي .4

 .  المحاضرةفي تقديم فريق الدعم الفني المساعدة لحل المشاكل التقنية اثناء  •

 .  في قيام فريق الدعم الفني بالرد الفوري عند طلب المساعدة •
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 .  حول تواجد فريق الدعم الفني على مدار الساعة •

 

 .  بيانات رأي المشاركين حول جاهزية منظومة التعليم االلكتروني بالهيئة للتعليم عن بعد .5

 .  الدراسة وافق أغلب المشاركين على جاهزية المنصة االلكترونية الستئناف •

التعليم  • منصة  استخدام  أثناء  المشاكل  بعض  ظهور  حول  المشاركين  واختلف 

 االلكتروني بسبب الضغط على النظام أو الشبكة. 

)االستكمال   الثاني  الدراسي  والفصل  التجريبية  المرحلة  تمت خالل  التي  المحاضرات  الدراسي  2019/2020عدد  والفصل   )

 . (2019/2020االستثنائي الصيفي )

الجدول التالي يبين عدد المحاضرات المجدولة حسب الجدول الدراسي وعدد المحاضرات المنفذة من قبل أعضاء هيئة التدريس 

، لكن من المالحظ من الجدول التالي ان نسبة المحاضرات    ، ونظرا  لعدم إلزامية الدخول خالل االنطالق التجريبي   والتدريب

، وقد لوحظ االستمرار بالمحاضرات خالل عطلة   متميزة في أول اسبوع، وانخفضت باألسبوع الثانيااللكترونية المنفذة نسبة 

، هذه المشاركة المتميزة ساهمت بشكل فعال في انطالقة سلسة للتعليم عن بعد بتاريخ    نهاية االسبوع وعطلة عيد األضحى

9/8/2020  . 

 

 المحاضرات المنفذة  الدراسي المحاضرات حسب الجدول  التاريخ  اليوم 

 10,011 7624 19-07-2020 االحد 

 7,159 8156 20-07-2020 االثنين

 5,747 8345 21-07-2020 الثالثاء 

 5,012 8047 22-07-2020 االربعاء 

 2,901 6304 23-07-2020 الخميس

 505 0 24-07-2020 الجمعة 

 865 0 25-07-2020 السبت 

 3,725 7624 26-07-2020 االحد 

 3,369 8156 27-07-2020 االثنين

 2,740 8345 28-07-2020 الثالثاء 

 2,260 8047 29-07-2020 االربعاء 

 579 إجازة عيد االضحى  30-07-2020 الخميس

 98 إجازة عيد االضحى  31-07-2020 الجمعة 

 183 إجازة عيد االضحى  01-08-2020 السبت 

 739 إجازة عيد االضحى  02-08-2020 االحد 
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 المحاضرات المنفذة  الدراسي المحاضرات حسب الجدول  التاريخ  اليوم 

 1,071 إجازة عيد االضحى  03-08-2020 االثنين

 1,851 8345 04-08-2020 الثالثاء 

 1,950 8047 05-08-2020 االربعاء 

 1,409 6304 06-08-2020 الخميس

 670 0 07-08-2020 الجمعة 

 2,128 0 08-08-2020 السبت 

 54,972 االجمالي 

 

محاضرة وهذا عدد كبير يبين اهتمام وتفاعل أعضاء    54,972 بلغ اجمالي المحاضرات االفتراضية في المرحلة التجريبية عدد   

 .    هيئة التدريس والتدريب للدخول والتأكد من دخول الطلبة وتفاعلهم قبل بدء الدراسة الفعلية

 ( 2019/2020الفصل الدراسي الثاني )االستكمال 

محاضرة افتراضية بمعدل    238,359عدد    24/9/2020الى    9/8/2020بلغ عدد المحاضرات االفتراضية التي عقدت من تاريخ  

 :  ، موضحة بالشكل التالي % من المحاضرات 96.5
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مخطط يبين المحاضرات المتوقعه حسب الجدول الدراسي 

والمحاضرات التي عقدت فعليا

المحاضرات التي عقدت فعليا المحاضرات المتوقعة
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ئناف  هذا الرقم من المحاضرات االفتراضية يعتبر عالي جدا ويبين اهتمام اعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة في است

 .   الدراسة بشكل متميز في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 ( 2019/2020الفصل الدراسي االستثنائي الصيفي )

الى   18/10/2020وصلت عدد المحاضرات االفتراضية في الفصل الدراسي الصيفي )االستثنائي( والتي عقدت من تاريخ 

 .  محاضرة افتراضية تقريبا   66,117عدد  30/11/2020

   : ملخص اإلنجازات في مجال التعليم عن بعد

لتمكين الهيئة من التعلم عن بعد وتم اعتماد  عملت الهيئة منذ اللحظة االولى من ظهور الجائحة العمل وفق خطة   .1

. هذه الخطة التي ساهمت وبجدارة في تحول الهيئة من تعليم تقليدي إلى تعليم الكتروني   المنصات التعليمية

 .   بشكل كامل

تطوير منظومة التعليم االلكتروني بالهيئة إلى مستوى لم تصل اليه من قبل لتتحمل دخول ما يزيد عن ستين ألف   .2

 .   مستخدم واستضافة المحاضرات االفتراضية واالختبارات

تم اقرار ضوابط التعليم عن بعد، حيث إن هذه الضوابط تم إقرارها ألول مرة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي   .3

 .   والتدريب

 .   لكتروني% من المحتوى االلكتروني للمقررات الدراسية الى منصات التعليم اال90تجميع ونقل ما يزيد عن  .4

تدريبية  .5 خطط  عبر  بجدارة  التعليمية  المنصات  استخدام  من  والطلبة  والتدريب  التدريس  هيئة  أعضاء  تمكين 

   متميزة.

بتوفير   .6 اعاقتهم  نوع  فيها  تراعى  خاصة  دورات  في  الخاصة  االحتياجات  ذوو  من  والمتدربين  الطلبة  تدريب 

 .   المساعدات الفنية كمعلمين االشارة وغيرها

ل أكبر مكتبة مصورة للمحاضرات التي تمت لتدريب أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة حيث يمكن تم عم .7

 .   الرجوع لها في أي وقت

عمل فريق دعم فني متميز قادر على تقديم الدعم الفني لجميع مستخدمي االنظمة في الهيئة والذي يتجاوز عددهم  .8

 .  مستخدم 60,000

 .  الى خدمات إلكترونية بوقت قياسيتحويل أغلب خدمات الهيئة  .9

التعليم   .10 منصات  استخدام  في  والطلبة  والتدريب  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المستخدمين سواء  ثقافة  تغيير  تم 

 .  اإللكتروني واالبداع في استخدامها لخلق بيئة تعليمية متميزة

طالب ومتدرب    51,873  بعد وقد تم بمشاركة( بالتعليم عن  2019/2020اتمام الفصل الدراسي الثاني )االستكمال   .11

تذكر تقنية  أي مشاكل  تاريخ    بدون  التي عقدت من  االفتراضية  المحاضرات  بلغ عدد  الى    9/8/2020، حيث 
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 3779حيث تخرج عدد     % من المحاضرات،  96.5محاضرة افتراضية بمعدل    238,359عدد    24/9/2020

 .  ل الدراسي الثانيطالب ومتدرب في كليات ومعاهد الهيئة في الفص

( باستخدام التعليم عن بعد حيث شارك   2019/2020االستثنائي )  –في طور االنتهاء من الفصل الدراسي الصيفي   .12

الصيفي   33,413 الدراسي  الفصل  في  االفتراضية  المحاضرات  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن  ومتدرب  طالب 

، ومن    محاضرة افتراضية  66,117عدد    30/11/2020الى    18/10/2020)االستثنائي( والتي عقدت من تاريخ  

 طالب ومتدرب في كليات ومعاهد الهيئة في الفصل الدراسي الصيفي.   4,119المتوقع ان يصل عدد الخريجين الى  

تم    2020  -  2019باستخدام التعلم عن بعد للفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي للسنة الدراسية   .13

 .   دربطالب ومت 7,898تخريج 

  21426وضعت ميزانية لقبول    2020/2021ميزانية القبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للعام الدراسي   .14

طالب تم قبولهم وفقا  لرغباتهم في حال اكتمال    21111طالب ومتدرب وحاليا عدد المتقدمين يصل عددهم الى  

، باإلضافة الى ذلك يتم    الحقا    2020/2021ي  طلبهم، وسوف يكون هناك قبول للشواغر للفصل الدراسي الثان 

 .  قبول منح الوزير ومنح الدول العربية والدول الصديقة
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 اإلنجازات في مجال التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة :

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

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

 هذا التنوع معظم االحتياجات لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية . 

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

 إجمالي عدد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة :  -1

من مختلف العاملين بهيئات ومؤسسات الدولة ، وبلغ عدد    2021/2020عام  ( موظفاً    1666  شارك في البرامج )

دورة    (  4)  نفذ منها  ة  مخطط  دورة  (47  )  منها،  ورة  ( د  47)الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خالل هذا العام  

إلحتياجات التدريبية الخاصة دورة زيادة عن الخطة لتلبية ا(  43و )  لم تنفذ ،    دورة 43ومنها    ،تدريبية وفقا للخطة  

تأثر بسبب قرار وقف الدورات  وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المشاركين في هذه البرامج  جهات العمل والهيئة ،  لدى  

الوزراء الجدول رقم    ،  بسبب جائحة كورونا وإيقاف األنشطة بناءا على قرار مجلس  نشاط    (    8  –  1)  ويوضح 

 . 2020/2021التدريب أثناء الخدمة خالل عام  

 

 (  8 – 1) جدول 

 2020/2021نشاط التدريب أثناء الخدمة لعام  

 أنواع البرامج  م
 المتدربون  مدة التدريب  عدد الدورات المنفذة 

 % العدد  % باليوم  % المجموع  زيادة  بالخطة 

 %24 405 % 25.2 55 % 27.7 13 13 - برامج في المجال اإلداري والمالي  1

2 
المجال الفني  برامج في 

 التخصصي 
- 3 3 6.4% 16 7.3% 37 2% 

 %16 269 %24 52 %17 8 7 1 برامج في مجال التدريب  3

 %44 726 % 23.4 51 % 29.8 14 13 1 برامج في مجال الحاسب االلي  4

5 
برامج في مجال العالقات العامة  

 واالعالم 
- 1 1 2.1% 5 2.3% 41 3% 

6 
الوسطى  برامج في مجال الوظائف 

 واالشرافية 
1 6 7 14.9 % 34 15.5 % 169 10% 

 %1 19 %2.3 5 %2.1 1 - 1 برامج في مجال القانون  7

 - - - - - - - - برامج في مجال اللغة اإلنجليزية  8

 % 100 1666 % 100 218 % 100 47 43 4 إجمالي 
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 . 2020/2021عدد الدورات المنفذة خالل العام (  8 – 1) يوضح شكل 

 

 2020/2021( عدد الدورات المنفذة خالل العام  8 - 1شكل ) 

 

المجاالت التدريبية    أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة على  (    9  –  1)  يوضح شكل  

 .  2020/2021خالل العام 

 

( أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدوله على المجاالت التدريبية عام   9 - 1شكل ) 

2020/2021 

 

( دورة وتليها    14  )  الحاسب اآللي هي برامج في مجال    ن أعلى عدد من الدورات المنفذة ( أ  9  –  1  )يالحظ من الشكل  

 .  دورة  (  13) بعدد  إلداري والماليبرامج في مجال ا

 

 .(  %44 ) بنسبة (726) الحاسب الآلليالمشاركين في برامج  من عددأكثر(  10 – 1) ويالحظ أيضا من الشكل 
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 - 2019/2020  )  ميعاالتـدريب أثنـاء الخدمة خالل  عـدد المشاركين في برامج مجال    (    9  -  1)  ويوضح الجدول رقم  

2020/2021 ) . 

 

 (  9 – 1) جدول 

 المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة خالل عاميعدد 

  (2019/2020 – 2020/2021 ) 

 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 

2019/2020 1014 109 91 71 962 26 45 17 2335 

2020/2021 405 169 726 37 269 41 19 - 1666 

معدل النمو  

% 
-60 % 55% 698 % -48 % -72 % 58% -58 % 0 -29 % 

 

ــال  ــتحوا  مج ــدول اس ــيويتضــح الج ــ  ) الحاســب اآلل ــ  بلغ ــو حي ــدل النم ــن مع ــبة م ــى نس ــى أعل (  %698 عل

عالقـــات عامـــة وإعـــالم ، يليهـــا البـــرامج فـــي مجـــال  2019/2020زيـــادة مـــن اعـــداد المشـــاركين عـــن العـــام 

 ( من أعداد المشاركين . %55 بنسبة ) الوسطى واإلشرافية( ، ثم برامج  %58 بنسبة )

ــذا  - ــداد المشــاركين ه ــي أع ــو ف ــدل النم ــاب بمع ــغ )انخف ــام بل ــ   %29- الع ــام الســابث ، حي ــة بالع ( مقارن

ــدد ) ــرامج عـ ــذه البـ ــي هـ ــارك فـ ــاركا   1666 شـ ــام ) مشـ ـــ ) ( 2021 /2020 ( عـ ــة بـ ــاركا  2335 ، مقارنـ (  مشـ

 خالل العام السابث .
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 –  2019/2020  )  أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة خالل عامي(    10  –  1)  ويوضح الشكل رقم  

2020/2021 : ) 

 

 

 (  مقارنة أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة خالل عامي 10 - 1شكل ) 

 (2019/2020 – 2020/2021 )  

 

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

 2020/2021( التوزيع النسبي للمتدربين بين جهات العمل بالدولة والهيئة خالل عام   10 – 1جدول ) 
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 أنواع البرامج  م
 الهيئة  من جهات العمل بالدولة  إجمالي المتدربين

 أنثى   كر
مجمو

 ع
 % مجموع أنثى   كر % مجموع أنثى   كر %

 27% 305 135 170 18% 100 - 100 24 405 135 270 برامج في المجال اإلداري والمالي  1

 1% 9 3 6 5% 28 1 27 2 37 4 33 برامج في المجال الفني التخصصي  2

 58% 641 434 207 %15 85 2 83 %43.5 726 436 290 برامج في مجال الحاسب االلي  3

 %11 121 63 58 27% 148 - 148 %16.5 269 63 206 برامج في مجال التدريب  4

5 
برامج في مجال العالقات العامة  

 واإلعالم 
29 12 41 2.5% 29 12 41 %7 - - - - 

6 
برامج في مجال الوسطى  

 واالشرافية 
153 16 169 10.5% 152 5 157 28% 1 11 12 %1 

 2% 19 10 9 - - - - %1 19 10 9 برامج في مجال القانون  7

 - - - - - - - - - - - - برامج في مجال اللغة االنجليزية  8

 100 1107 656 451 100 559 20 539 100 1666 676 990 اإلجمالــي 
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 ويالحظ من بيانات الجدول ما يلي : 

ــة  ــاء الخدمـ ــدريب أثنـ ــثم للتـ ــن الهيـ ــز ابـ ــرامج مركـ ــي بـ ــة فـ ــوظفي الهيئـ ــن مـ ــاركين مـ ــدد المشـ ــغ عـ ــام بلـ للعـ

ــوالي ) 1107 ) 2019/2020 ــبته ح ــا نس ــاً بم ــدد 66 (  موظف ــغ ع ــين بل ــي ح ــاركين ، ف ــالي المش ــن إجم % ( م

  % ( من إجمالي المشاركين34 ( موظفاً بنسبة ) 559 المشاركين في هذه البرامج من موظفي الدولة )

ــال  ــي المج ــرامج ف ــأتي الب ــي ت ــرامج ف ــرافية و ب ــطى واإلش ــال الوس ــي مج ــرامج ف ــدريبب ــال الت ــة  مج ــي مقدم ف

ــرامج حــوالي ) ــة  حيــ  شــارك فــي هــذه الب ــدربين مــن جهــات العمــل بالدول ــي التحــث بهــا مت ــرامج الت %، 28الب

ــال  27% ــي مج ــرامج ف ــدم الب ــين تتق ــي ح ــات  ، ف ــذه الجه ــن ه ــاركين م ــالي المش ــن إجم ــي و ( م ــب اآلل الحاس

 %58 مـــن حيـــ  عـــدد المشــــــاركين مـــن الهيئـــة حيـــ  شـــارك فيهـــا ) بـــرامج فـــي المجـــال المـــالي واإلداري

 ( من إجمالي المشاركين من الهيئة . 27%،

 

   

       

 .2020/2021أعداد المشاركين بين جهات العمل بالدولة والهيئة خالل عام  ( 11 – 1) يوضح الشكل 

 

 

 2020/2021( أعداد المشاركين بين جهات العمل بالدولة والهيئة خالل عام  11 - 1شكل ) 
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 ع النسبي للمتدربين وفقاُ للجنسية والنوع : يالتوز -2

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

 للجنسية والنوع .

 

 

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

 2020/2021للجنسية والنوع خالل عام 

 

 

 ويالحظ من الجدول : 

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

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

( مــن إجمــالي المشــاركين وهــذه  النســبة تزيــد عــن عــدد المشــاركين  % 59 حــوالي ) الــذكوريشــكل  -

  % ( .41) الذي شكل حوالي  اإلناث

 

 

 أنواع البرامج  م
 اإلجمالي  غير كويتي كويتي

 % مجموع  أنثى  كر % مجموع  أنثى  كر % مجموع  أنثى  كر

1 
برامج في المجال  

 اإلداري والمالي 
252 129 381 24% 18 6 24 50% 270 135 405 %24 

2 
برامج في مجال الفني 

 التخصصي 
31 4 35 2% 2 - 2 4% 33 4 37 %2 

3 
برامج في مجال  

 التدريب 
200 61 261 16% 6 2 8 17% 206 63 269 %16 

4 
برامج في مجال  

 الحاسب االلي 
286 427 713 44% 4 9 13 27% 290 436 726 %44 

5 

برامج في مجال  

العالقات العامة  

 واإلعالم 

29 12 41 3% - - - - 29 12 41 %3 

 1% 19 11 8 2 1 - 1 %1 18 10 8 برامج في مجال القانون  6

7 
برامج في مجال اللغه  

 االنجليزية 
- - - - - - - - - - - - 

8 
برامج في مجال  

 الوسطى واالشرافية 
153 16 169 10% - - - - 153 16 169 %10 

 100% 1666 677 989 100% 48 17 31 % 100 1618 659 959 اإلجمالــي 
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 2020/2021أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة وفقا للجنسية للعام   (  12 – 1) يوضح الشكل 

 

 

 2020/2021(  أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة وفقا للجنسيه للعام 12 - 1شكل ) 

 

 ( .  %97 الجنسيه بنسبة ) يمن المشاركين في برامج التدريب كويتأعداد أن أكثر  ( 12 – 1) يالحظ من الشكل 

 

 ( أعداد المشاركين في برامج التدريب أثناء الخدمة حسب النوع : 13-1شكل )

 

 

 ( .   %60 بنسبة ) من اإلناث ( أن أكثر أعداد من المشاركين في برامج التدريب  13 – 1يالحظ من الشكل ) 

97%

3%

كويتي

غير كويتي

ذكر
59%

انثى
41%

ذكر

انثى
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   ة :بين جهات العمل بالدولة والهيئتوزيع 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

 . 2019/2020عام  الجهات المستفيدة بالدولة  

 

 (   12 – 1) جدول 

 2019/2020خالل عام  اء الخدمة على الجهات المستفيدة  توزيع المتدربين المشاركين في برامج التدريب أثن

 الجهة  م
 عدد المتدربين 

 مجموع  إناث  كور 

 379 - 379 الرئاسة العامة للحرس الوطني  1

2 
 معهد سعود الناصر الصباح 

 الدبلوماسي الكويتي
29 12 41 

 72 - 72 قوة اإلطفاء العام  3

 25 1 24 الهيئة العامة للغذاء والتغذية  4

 29 - 29 شركة اإلمتياز  5

 3 2 1 الهيئة الهامة للصناعة  6

 3 - 3 الخليج شركة الكويتيه لنفط  7

 6 4 2 الصندوق الوطني  8

 1 1 - أفراد  9

 559 20 539 اإلجمالي             

 بإستثناء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .  ❖

 

 ويالحظ من الجدول ما يلي :

ــوطنييتضــح مــن الجــدول أن  ــرامج  الرئاســة العامــة للحــرس ال ــع الجهــات المســتفيدة مــن ب ــى جمي تقــدم عل

ــبة  ــة بنس ــاء الخدم ــدريب أثن ــا  %68 )الت ــام( تليه ــاء الع ــوة اإلطف ــبة ق ــا%( ، 13)  بنس ــعود  تليه ــد س معه

 إجمالي المشاركين من خارج الهيئة .( من  %7 بنسبة )  الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي
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 المجتمع والتعليم المستمر : اإلنجازات في مجال برامج خدمة 

 

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 

المختلفةالبرامج   المجاالت  في  معارفهم  كورونا    ،  وزيادة  جائحة  و  انخفضوبسبب  المشاركين    تشغيل تم  أعداد 

شارك في    2020/2021وخالل عام  ،  بناءا على قرار مجلس الوزراء    Online   الدورات من الحضور الفعلي إلى ال

 % . 86كويتياً بنسبة  ( 237 ( فرداً منهم ) 277هذه البرامج ) 

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

 . ( 2020/2021، 2019/2020لهذه البرامج خالل عامي )

      ، ويوضح الشكل رقم   توزيع النسبي للمشاركين في هذه البرامج وفقاً للجنسيةال  (  15  –  1)  كما يبين الشكل رقم  

يوضح أعداد المشاركين في   (    17  –   1)  التوزيع النسبي للمشاركين حسب الفصول الدراسية والشكل    (  16  –  1)  

 ع . ة المجتمبرامج خدم

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

 2019/2020 – 2020/2021 

 معدل النمو %  2020/2021 2020/2019 المجال 

 % 66- 2 6 برامج تقنية المعلومات 

 % 81- 130 667 برامج اللغات 

 - - 21 مجال العلوم الهندسية والتطبيقية 

 % 95- 13 267 برامج العلوم الصحية 

 % 69- 5 16 برامج العلوم اإلدارية والمالية 

 - - 165 برامج العلوم المهنية والحرفية 

 % 83- 7 41 برامج العلوم التربوية والتعليمية 

 % 99- 3 558 برامج الهوايات 

 - - 165 برامج وزارة الداخلية )المؤسسات اإلصالحية( 

 % 52- 54 112 الصحة )الطب النفسي( برامج وزارة 

 % 48- 63 121 برامج وزارة الصحة )عالج اإلدمان( 

 - - 130 برامج وزارة الشؤون )إدارة رعاية األحداث( 

 - - 8 برامج وزارة الشؤون ) الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني (

 % 88- 277 2277 اإلجمالي 
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 (2020/2021 – 2019/2020ه البرامج خالل عامي ) ذ (  مقارنة بين أعداد المشاركين في كل من المجاالت المختلفة له 14 – 1شكل ) 
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 :  2020/2019جنسية للبرامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر  يف   النسبي للمشاركينتوزيع ال ( 15 – 1)  شكليوضح ال
 

 

2020/2019توزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر على حسب الجنسيه  (  15 – 1) شكل 

كويتي
86%

غير كويتي
14%
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 :يوضح التوزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر  (  16 – 1) شكل يوضح ال

 

توزيع النسبي للمشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر على الفصول الدراسية ال(   16 – 1شكل ) 

 2020/2019خالل عام 

 

 حسب النوع   يوضح أعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر (  17 – 1) شكل ويوضح ال

 

2020/2019(  أعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر حسب النوع  17 – 1شكل ) 

الفصل الخريفي
19%

الفصل الشتوي
40%

الفصل الربيعي
41%

135.5

136

136.5

137

137.5

138

138.5

139

139.5

140

ذكور  إناث

140

137
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فــي إجمــالي عــدد المشــاركين فــي بــرامج خدمــة المجتمــع والتعلــيم إنخفــاب (   14 – 1مــن بيانــات الشــكل )  −

ــا (  %-88 بمعـــدل ) 2020/2021 المســـتمر  خـــالل عـــام ــابث بســـبب تـــأثير جائحـــة كورونـ ــام السـ مقارنـــة بالعـ

ــ   ــضحي ــن )  انخف ــرامج م ــذه الب ــي ه ــدد المشــاركين ف ــام  2277ع ــالل ع ــدرباً خ ــى ) إ 2019/2020( مت ( 277ل

 . 2020/2021خالل عام 

 

 على جميع البرامج  وزارة الصـــحة )عالج اإلدمان ((  تقدم  كل من برامج اللغات وبرامج   15 – 1يالحظ الشـــكل )  −

     ( مـتدرـباً على التوالي بـما يمـثل  63  ) ، ( 130  ـي  شــــارك فيـها )ح 2020/2021من حـي  ـعدد المشــــاركين في ـعام 

 .%  ( من إجمالي عدد المشتركين %23 ، 47) 

 

(  237  ( يوضـح أن أعداد المشـاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم المسـتمر من الكويتيين ) 16 – 1الشـكل )   -

 ( .  %86 بنسبة )

 

ــدم الفصــل ال − ــييتق ــذا الفصــل ربيع ــي ه ــ  شــارك ف ــ  عــدد المشــاركين حي ــن حي ــع الفصــول األخــرى م ــى جمي     عل

ــه الفصــــــل 41( مشـــاركاً بنســـبة )  113 ) ( مشـــاركاً 112 ) الشـــتوي% ( مـــن إجمـــالي المشـــاركين ، و يليـ

 ( . %19 ( مشاركاً بنسبة )52)   الخريفي% ( يليه  40بنسبة  ) 

 

ــاث نســبة ) 17 – 1يوضــح الشــكل )  − ــكل اإلن ــع 49(  يش ــة المجتم ــرامج خدم ــي ب ــالي المشــاركين ف ــن إجم % ( م

      ( متدربـــة مـــن إجمـــالي عـــدد المشـــاركين وعـــددهم 137والتعلـــيم المســـتمر حيـــ  يشـــارك فـــي هـــذه البـــرامج ) 

 ( متدرباً . 277 )
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 الفصل الثاني

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  

القوى   وتنمية  تطوير  إلى  تسعى  الهيئة  فإن   ، الدولة  لموظفي  المجاالت  مختلف  في  تدريبية  برامج  من  تقدمه 

 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 " 1107ك "شااار

 على النحو التالي :  2020/2021عام و خارجية  في دورات تدريبية داخلية  

 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   1107 ) شاااارك 

الاادورات  توزيااا المشاااركين فااي هااذه (  1 – 3 الخدمااة فااي المجاااالت المختلفااة ، ويوضااق الجاادول ر اام )

 . 2020/2021عام   على المجاالت التدريبية
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 (  1 – 3 جدول )

برامج   ىعل  (  رير أعضاء هيئة التدريس والتدريبمن    )عداد المشاركين من موظفي الهيئة  التوزيا النسبي أل

 2020/2021) التدريب الداخلي ( خالل عام  التدريب أثناء الخدمة

 

 أنواع البرامج  م
 المتدربون من الهيئة 

 % المجموع  ان ى   ذكر 

 27 305 135 170 برامج في المجال اإلداري والمالي  1

 1 9 3 6 برامج في المجال الفني التخصصي  2

 58 641 434 207 برامج في مجال التدريب  3

 11 121 63 58 برامج في مجال الحاسب االلي  4

 - - - - برامج في مجال العال ات العامة واالعالم 5

 1 12 11 1 برامج في مجال الوظائف الوسطى واالشرافية  6

 2 19 10 9 برامج في مجال القانون   7

 - - - - برامج في مجال اللغة اإلنجلي ية  8

 100 1107 656 451 إجمالي 

 

 : ب / التدريب الخارجي لموظفي الهيئة 

 تسعى الهيئة إلى تدريب موظفيها لتطوير األداء و تحقيق األهداف التالية : 

 (   2 - 3جدول ) 

 نسبة اإلنجاز  مؤشر الهدف  وصف الهدف  م

1 
إ امة الدورات الداخلية و الخارجية لتطوير أداء موظفي 

 الهيئة 

عدد المشاركين بالدورات التدريبية 

 خاجيا و محليا 

0% 

 كورونا( )بسبب جائحة 

2 
تقييم الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية في 

 القطاع الخاص 
 %15 عدد المتقدمين و اعتماد شهاداتهم 

 %50 األعداد المطلوبة خالل الخمس سنوات  دراسة احتياجات الوزارات و المؤسسات الحكومية  3

4 
عمل برامج تخصصية حسب احتياج الوزارات و  

 الحكومية المؤسسات 
 %50 عدد البرامج المطلوبة 

5 
استحداث و تطوير برامج  طاع التدريب حسب حاجة 

 الوزارات و المؤسسات الحكومية 
 %30 عدد البرامج المنفذة 
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لم يتم مشاركة الموظفين في الدورات الخارجية سواء كانت داخلية ) داخل الكويت ( او   2020/2021و في عام  

 خارجية وذلك بسبب جائحة كورونا .  

استمرت البرامج التدريبية ) الدورات الخاصة ( التي يتم استحداثها حسب طلب الجهات المختلفة بالدولة ، و فيما 

 يلي جدول بالمقيدين و جدول بالخريجين .  

 العدد  البرنامج التدريبي  م الدفعة  فصل القبول  م

1 2020/2021 /2 20-21/2 

 37 تحضير مختبر علوم  1

 13 كريمتحفيظ  رآن  2

 28 تفتيش خدمات شامل  3

 78 المجموع 

2 2020-2021/1 20-21/1 

 7 تحضير مختبر علوم  1

 26 تحفيظ  رآن كريم 2

 80 تفتيش خدمات شامل  3

 45 تفتيش عمل 4

 158 المجموع 

3 2019-2020/2 20-19/2 

 132 امن و سالمة  1

 35 تحضير مختبر علوم  2

 14 تحفيظ  رآن كريم 3

 70 3تفتيش جمركي  4

 61 تفتيش خدمات بلدية ن افة  5

 312 المجموع 

4 2019-2020/1 20-19/1 

 117 امن و سالمة  1

 97 تحضير مختبر علوم  2

 17 تحفيظ  رآن كريم 3

 135 تفتيش خدمات بلدية ن افة  4

 42 تفتيش عمل 5

 408 المجموع 

5 2019-20218/2 19-18/2 

 101 تحضير مختبر علوم  1

 20 تحفيظ  رآن كريم 2

 121 المجموع 

 1077 المجموع الكلي 
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 :   2021/  2020إحصائية بأعداد الخريجين حسب البرامج التدريبية للفصل األول و ال اني للعام 

 الفصل األول

 اسم البرنامج  م

 العدد 

 بنات بنين 

 - 139 امن و سالمة  1

 62 11 تحضير مختبر علوم  2

 12 - تحفيظ  رآن كريم 3

 14 21 تفتيش عمل 4

 

 الفصل ال اني

 البرنامج اسم  م
 العدد 

 بنات بنين 

 - 116 امن و سالمة  1

 92 12 تحضير مختبر علوم  2

 17 - تحفيظ  رآن كريم 3

 9 32 تفتيش عمل 4

 14 121 تفتيش خدمات بلدية شامل  5

 

 التنمية المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب :  2/ 1

 تسعى الهيئة إلى رفا مستوى الكفاءة المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب من خالل :  

 الدورات التدريبية الخارجية .1

 البع ات الدراسية والمهمات العلمية  .2

 تقويم أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية  .3

 30/6/2021 وة العمل بالهيئة في  .4

 

 الدورات التدريبية الخارجية :   .1

 

ماان  ( 64) وهااي تلااك الاادورات التااي تن مهااا جهااات رياار الهيئااة سااواء داخاال أو خااارج الكوياات و ااد شااارك 

بيااان هااذه  ( 4 – 3 أعضاااء هيئتااي التاادريس والتاادريب بالهيئااة فااي هااذه الاادورات ، ويوضااق الجاادول ر اام )

 : 2021/  2020الدورات وأماكن انعقادها خالل عام  
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 (  4 – 3جدول ) 

التي تن مها جهات رير الهيئة سواء داخل ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب الدورات التدريبية الخارجية 

  2020/2021لعام   أو خارج الكويت

 مكان االنعقاد  الجهة المن مة  اسم الدورة  م

 التكلفة المالية  عدد المشاركين 

 للفرد 

 )د.ك(

التكلفة  

 االجمالية 

 إناث  ذكور )د.ك(

1 
المهارات االدارية و الفنية لمدراء  

 المكاتب و السكرتارية التنفيذية 

 التطبيقي و البحوث 

 كلية الدراسات التجارية 
 2014 2014 1 - اسطنبول 

2 ATD  التربية االساسية 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمريكية 
1 - 3257 3257 

3 ATD  التكنولوجيا 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمريكية 
1 - 2788 2788 

4 ATD  كلية الدراسات التجارية 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمريكية 
1 - 2788 2788 

5 modern training tech  2346 2346 - 1 المملكة المتحدة  التربية االساسية 

6 
Measurement & control of 

hazardous substance 
 2528 2528 1 - اسطنبول -تركيا االساسية التربية  

7 Mechanical skills  2242 2242 - 1 المملكة 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 
العال ات المتكاملة  بين التدريب و  

 المسار الوظيفي 
 2322 2322 1 - تركيا الدراسات التجارية كلية 

12 
senior international project 

manger 
 2743 2743 - 1 دبي  الدراسات التكنولوجية 

13 
developing executive 

leadership skill 

كلية الدراسات  

 التكنولوجية 
 3634 3634 - 1 المملكة المتحدة 

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 االمريكية 
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 - الكويت  معهد االتصاالت  مؤتمر الكويت ال اني إلدارة المشاريا 20

21 
معرض الكويت السابا للمباني  مؤتمر و  

 الخضراء 
 250 250 - 1 الكويت  معهد االتصاالت 

 350 350 1 - الكويت  معهد االتصاالت  مؤتمر الكويت الخامس للجودة  22

 90 90 1 - الكويت  معهد االتصاالت  تشكيل فرق العمل و اإلشراف عليها  23

24 MCSA  500 500 - 1 الكويت  معهد االتصاالت 

 250 250 1 - الكويت  معهد االتصاالت  مؤتمر الكويت للتحول الر مي  25

26 AUTO CAD 3D  80 80 - 1 الكويت  معهد االتصاالت 

 200 200 - 1 الكويت  معهد االتصاالت  TOT تدريب المتدربين 27

 1000 200 2 3 الكويت  معهد االتصاالت  ادارة المشروعات الصغيرة  28

29 
تشغيل و صيانة  تطوير و تنفيذ خطة 

 شاملة 
 240 80 1 2 الكويت  معهد االتصاالت 

30 ATD  معهد الطا ة 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمريكية 
1 - 3257 3257 

31 ATD  معهد الطا ة 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمريكية 
1 - 2788 2788 

32 
mastering management and 

leadership skill 
 2312 2312 - 1 المملكة المتحدة  الطا ة معهد 

 1200 300 - 4 الكويت  معهد الطا ة  تصميم مشاريا الطا ة الكهروضوئية  33
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34 
Visionary  leadership and 

strategic thinking 
 3668 3668 - 1 المملكة 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 الليا ة البدنية  38

39 Making aside Table course  1556 1556 - 1 المملكة المتحدة  المهني 

40 ATD  2437 2437 - 1 فلوريدا  المهني 

 250 250 - 1 الكويت  المهني  مؤتمر الكويت ال اني إلدارة المشاريا 41

42 ATD  االنشائي 
الواليات    -سان ديغو 

 المتحدة االمريكية 
1 - 3257 3257 

43 
Competition preparation 

week 2019 
 5368 2684 - 2 روسيا   -كازان  االنشائي 

 90 90 1 - الكويت  االنشائي  مستجدات ن ام الخدمة المدنية  44

45 
برنامج الئحة البع ات و االجازات  

 الدراسية و الدورات التدريبية الخارجية 
 90 90 1 - الكويت  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   طاع التدريب 

49 
لقيادة االستراتيجية و وضا الرؤيا  

المستقبلية و اعداد اتجاهات العمل و  

 تحقيقها 

 2320 2320 - 1 دبي   طاع التدريب 

50 

المن ومة القيادية المتكاملة  للتفكير  

االستراتيجي الحيوي و االداء االبداعي  

 لتحديد و تحقيق االهداف 

 1125 375 3 - الكويت   طاع التدريب 

 97216 89901 18 46 اإلجمالي 
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 ب/ البع ات الدراسية والمهمات العلمية : 

العلمااي والنااوعي ألعضاااء هيئااة التاادريس والتاادريب بكليااات والمعاهااد حرصاااً ماان الهيئااة علااي التطااوير 

ق اااااااافاااإن الهيئاااة تاااولي أهمياااة كبيااارة لبااارامج البع اااات واالجاااازات الدراساااية والمهماااات العلمياااة ويوض

بيااان بااالمبعوثين الجاادد والمسااتمرين ماان بع ااات سااابقة مااوزعين علااى الكليااات  (  5 – 3 الجاادول ر اام )

 .والمعاهد 

 

 (  5 – 3جدول ) 

 2020/2021أعداد المبعوثين من الكليات خالل عام 

 

 

 (  5 – 3 تابا جدول )

 2020/2021أعداد المبعوثين من المعاهد 

 

 

 

 كلية التربية األساسية مجال البع ة
كلية الدراسات  

 التكنولوجية 

كلية الدراسات  

 التجارية 
 كلية العلوم الصحية  كلية التمريض 

 ماجستير 

 1 - 10 1 - المرشحين

 2 - 5 1 - المستمرين

 دكتوراه

 - - 8 - 1 المرشحين

 4 2 36 19 2 المستمرين

ماجستير و 

 دكتوراه

 - 3 - - 12 المرشحين

 - 2 - - 53 المستمرين

 7 7 59 21 68 اإلجمالي 

 مجال البع ة

المعهد العالي  

لالتصاالت  

 والمالحة

المعهد العالي  

 للطا ة 

معهد التدريب 

الصناعي  

 )الشويخ(

معهد التدريب 

 الصناعي

)صباح 

 السالم( 

معهد  

 التمريض 

معهد التدريب 

 المهني

معهد التدريب 

 اإلنشائي 

المعهد العالي  

للخدمات  

 اإلدارية 

 ماجستير 

 3 - 1 1 1 3 - 3 المرشحين 

 1 1 1 2 - 3 - 5 المستمرين 

 4 1 2 3 1 6 - 8 اإلجمالي 
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 (  5 – 3 تابا جدول )

   2020/2021 اإلجازات الدراسية وبع ات الكادر العام

 الكليات : 

 

 المعاهد و الديوان العام : 

 

 مجال البع ة

المعهد  

العالي  

لالتصاالت  

 والمالحة 

المعهد  

العالي  

 للطا ة 

معهد  

التدريب  

الصناعي  

 )الشويخ( 

معهد  

التدريب  

 الصناعي 

)صباح  

 السالم( 

معهد  

 التمريض 

معهد  

السياحة  

 والتجميل 

 واالزياء 

معهد  

التدريب  

 اإلنشائي 

المعهد  

العالي  

للخدمات  

 اإلدارية 

الديوان  

 العام 

اإلجازات  

 الدراسية 

 الدبلوم 

 - - - - - - - - - المرشحين 

 - - - - - - - - - المستمرين 

لبكالوريوس ا  

 6 - 1 - 2 - - - 1 المرشحين 

 13 2 - - - - - 1 1 المستمرين 

بع ات  

الكادر  

 العام 

 الماجستير 

 13 - - - - 1 - - 1 المرشحين 

 10 1 - - - - 1 1 - المستمرين 

 الدكتوراه 

 1 - - - - - - - - المرشحين 

 1 - - - - - - - - المستمرين 

 44 3 1 - 2 1 1 2 3 اإلجمالي 

 مجال البع ة 
كلية التربية  

 األساسية 

كلية الدراسات  

 التكنولوجية 

كلية  

الدراسات 

 التجارية 

كلية  

 التمريض 

العلوم  كلية 

 الصحية 

اإلجازات  

 الدراسية 

 الدبلوم 
 - - - - - المرشحين

 - - - 2 - المستمرين 

 البكالوريوس 
 - 1 - 3 1 المرشحين

 3 - 3 5 4 المستمرين 

بع ات الكادر 

 العام 

 الماجستير

 1 - 1 - 2 المرشحين

 - - 1 - 1 المستمرين 

 الدكتوراه 
 - - 1 - - المرشحين

 - - 1 - 3 المستمرين 

 4 1 7 10 11 اإلجمالي 
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 (  5 – 3  تابا جدول )

 2020/2021 التفرغ العلمي

 

 

 

 (  5 – 3 تابا جدول )

 2020/2021 البع ات الطالبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجال  

 البع ة 

كلية التربية  

 األساسية 
كلية الدراسات  

 التكنولوجية

كلية  

الدراسات  

 التجارية

كلية  

 التمريض 

كلية العلوم  

 الصحية

المعهد  

العالي  

لالتصاالت 

 والمالحة 

المعهد  

العالي  

 للطا ة

معهد 

التدريب  

الصناعي 

 )الشويخ( 

معهد 

التدريب  

 الصناعي 

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض 

معهد 

التدريب  

 المهني 

معهد 

التدريب  

 اإلنشائي

المعهد  

العالي  

للخدمات  

 اإلدارية

 - 2 - 4 5 3 2 13 11 1 18 8 26 المرشحين 

 - 6 4 1 2 7 4 11 5 1 11 10 27 المبعوثين 

 - 8 4 5 7 10 6 24 16 2 29 18 53 اإلجمالي 

 مجال البع ة 
كلية  

التربية  

 األساسية 

كلية الدراسات  

 التكنولوجية

كلية  

الدراسات  

 التجارية

كلية  

 التمريض 

كلية  

العلوم  

 الصحية

المعهد  

العالي  

لالتصاالت  

 والمالحة 

المعهد  

العالي   

 للطا ة

معهد 

التدريب  

الصناعي 

 )الشويخ( 

معهد 

التدريب  

 الصناعي 

)صباح 

 السالم(

معهد 

 التمريض 

معهد 

التدريب  

 المهني 

معهد 

التدريب  

 اإلنشائي

المعهد  

العالي  

للخدمات  

 اإلدارية

 بكالوريوس 

 - - - - - - 6 5 10 - 12 57 - المرشحين 

 - - - - - - 22 24 32 - 21 211 - المستمرين 

 ماجستير 

 - - - - - - - - - - - 3 - المرشحين 

 - - - - - - - - 2 - - 8 - المستمرين 

 - - - - - - 28 29 44 - 33 279 - اإلجمالي 
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 (  5 – 3 تابا جدول )

 2020/2021المهام العلمية 

 

( بشااأن 5/2020مالح ااة : لاام يااتم االيفاااد فااي مهااام علميااة خااالل الفتاارة و ذلااك بناااء علااى التعماايم ر اام )

 و ف االيفاد الخارجي لمنا انتشار فايروس كورونا المستجد .

 الهيئة التدريسية :تقويم األداء ألعضاء  /ج

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 الو ااوف علااى مسااتوى 

دراساااية ومحتواهاااا العلماااي األداء التدريساااي ألعضااااء الهيئاااة التدريساااية ومعرفاااة رأيهااام فاااي المقاااررات ال

    ،  امااات الهيئاااة بتقيااايم األداء التدريساااي لعااادد 2020/2021األول 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 ر م )وذلك وفقاَ للجدول  ، تدريس  العضواَ بهيئة ( 1402)لعدد   ياألداء التدريس

عاادد المشاااركين ماان أعضاااء هيئااة التاادريس فااي اسااتطالع الاارأي الطالبااي  ( 7 – 3 كمااا يبااين الشااكل ر اام )

 : ( 2020/2021في الفصلين األول و ال اني من العام الدراسي )

 (  7 – 3 جدول )

 عدد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس في إستطالع الرأي الطالبي

 2020/2021خالل عام 

 الدراسي ال اني الفصل  الفصل الدراسي األول  الكلية 

 616 605 كلية التربية األساسية 

 329 321 كلية الدراسات التجارية 

 340 342 كلية الدراسات التكنولوجية 

 92 91 كلية العلوم الصحية 

 43 44 كلية التمريض 

 1420 1403 المجموع 

مجال  

 البع ة 

كلية  

التربية  

 األساسية 

الدراسات  كلية 

 التكنولوجية

كلية  

الدراسات  

 التجارية 

كلية  

 التمريض 

كلية  

العلوم  

 الصحية 

المعهد  

العالي  

لالتصاالت 

 والمالحة 

المعهد  

العالي  

 للطا ة 

معهد  

التدريب  

الصناعي  

 )الشويخ( 

معهد  

التدريب  

 الصناعي 

)صباح  

 السالم( 

معهد 

 التمريض 

معهد  

التدريب  

 المهني 

معهد  

التدريب  

 اإلنشائي 

المعهد  

العالي  

للخدمات  

 اإلدارية 

مهمة  

 علمية 
- - - - - - - - - - - - - 
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 (  1 – 3شكل ) 

 من أعضاء هيئة التدريس في استطالع الرأي الطالبي عدد المشاركين

 

 (  8 – 3جدول ) 

البيانات االجمالية باألنشطة المتعلقة برفا مستوى األداء ألعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية خالل عام  

2020/2021 

 البيان
 عدد المشاركين

 مجموع  إناث ذكور 

 6406 3032 3374 الدورات التدريبية

 - - - المؤتمرات 

 - - - الدورات 

 - - - ال يارات العلمية 

 - - - الحلقات الدراسية 

 6406 3032 3374 االجمالي 

 

مرك  القياس و التقويم و التنمية المهنية يختص فقط بالدورات التدريبية التي يعقدها العضاء هيئتي التدريس    *

 و التدريب . 
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 (  9 – 3جدول ) 

 2021/  2020الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب خالل العام 

 الجهة المن مة  مكان االنعقاد  الدورة  م

 التكلفة المالية  المشاركين عدد 

 التكلفة للفرد  إناث  ذكور
التكلفة  

 اإلجمالية 

 كفايات التمي  و االبداع الوظيفي  1
منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 المهنية 
35 65 N/A N/A 

 1فن الكتابة و التأليف و النشر المجموعة   2
منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 المهنية 
35 22 N/A N/A 

 2فن الكتابة و التأليف و النشر المجموعة   3
منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 المهنية 
30 22 N/A N/A 

4 
ماذا بعد تيم  ) مهارات و أدوات ل يادة  

 التفاعل في بيئة التعليم اإللكتروني (  

منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 المهنية 
25 43 N/A N/A 

5 
اساسيات بناء و انجاز الدروس التفاعلية  

  powerpoint & swayباستخدام 

منصة تيم   

 االلكترونية 

القياس و التقويم و التنمية  مرك  

 المهنية 
19 32 N/A N/A 

6 
اختبارات المودل بين السهولة و االبداع  

 1مجموعة  

منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 24 38 المهنية 
N/A N/A 

 مهارات أساسية في االكسل   7
منصة تيم   

 االلكترونية 

التنمية  مرك  القياس و التقويم و 

 30 31 المهنية 
N/A N/A 

 تطبيقات مايكروسوفت ) تيم  (   8
منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 المهنية 
27 34 N/A N/A 

 الرسم التصويري في التعليم   9
منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 N/A N/A 39 22 المهنية 

 التصوير التعليمي بالموبايل   10

منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 38 22 المهنية 
N/A N/A 

 االنفوجرافيك في التعليم  11
منصة تيم   

 االلكترونية 

مرك  القياس و التقويم و التنمية  

 المهنية 
20 41 N/A N/A 

 -- 390 304 دورة تدريبية  11عدد  اإلجمالي 

 

 القياس والتقويم والتنمية البشرية : على مستوىنجازات اإل

 تطوير استبانة استطالع الرأي الطالبي لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس .  .1

تشكيل لجنة تتكون من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصااين لتصااميم اسااتبانة اسااتطالع الاارأي  .2

 ليات والمعاهد أسوة بأعضاء هيئة التدريس في الكليات باادءاً الطالبي لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريب في الك

 . 2020/2021من العام التدريبي  

 تقديم تصور متكامل لتفعيل دور  سم القياس والتقويم بالمرك  .  .3

لمرك  والتي تمت الموافقة عليها ماان اللجنااة التنفيذيااة ، وبانت ااار اعتمادهااا لنتهاء من الالئحة التن يمية  اإل .4

 مجلس اإلدارة .من 

 إ رار برنامج تدريبي لتأهيل أعضاء هيئااة التاادريس الجاادد ماان  باال اللجنااة التنفيذيااة وتشااكيل لجنااة إلعااداد .5

 . 2020/2021م الدراسي عامحتواه، على أن يتم البدء به في ال

رفين التواصل ما ديوان الخدمة المدنية  لرفا المخصصااات الماليااة للمحاضاارين بالاادورات التدريبيااة والمشاا  .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 وخارج الهيئة لتع ي  دور المرك  من خالل مد جسور التكامل والتعاون. .7
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خاال بالهيئااة ) الااروابط ، مركاا  اباان زيادة الدورات التدريبية من خالل التعاااون مااا جهااات عدياادة خااارج ودا .8

الهي م ، الجودة واالعتماد األكاديمي ، الكليات والمعاهد ، فريق خطة التنمية ، الملحقية ال قافيااة األمريكيااة ، 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( . 

 . ISO:9001:2015حصول مرك  القياس والتقويم والتنمية المهنية على شهادة األي و  .9

 المرك  على مو ا الهيئة اإللكتروني الرسمي ، و إضافة خدمات جديدة . تحديث صفحة .10

إعداد هيكل تن يمي جديد للمرك  ، بحيث يتماشى ما أهمية ودور المرك  في تطوير جوانب العملية التعليمية  .11

األ سااام وبانت ار إ راره من  بل الجهات المعنية ، و وضا اختصاصااات كاال ماان اإلدارة و المرا بااة و جميااا 

 التابعة للمرك  .

 العمل ما مرك  الحاسب ا لي على إصدار شهادات إلكترونية لدورات التنمية المهنية . .12

 

 ( : 30/6/2021  وة العمل بالهيئة في ) - 1/3

%(  40( كااادر عااام بنسااابة )  2219 ( موظفااا ماانهم )5319) 30/6/2021بلغاات  ااوة العماال بالهيئااة فااي 

مااان إجماااالي  ( %94 ( ، وتشاااكل  اااوة العمااال الكويتياااة نسااابة ) % 58 بنسااابة )( كاااادر خااااص  3100 )و

و ااد بلغاات نساابة الكااويتيين العاااملين  .كويتياااً ( موظفااا  4997)   ااوة العماال بالهيئاااة حيااث بلغااات هاااذا العاااام

% ( ماان إجمااالي العاااملين فااي الكااادر الخاااص ، كمااا بلاال عاادد العاااملين الكااويتيين  93بالكااادر الخاااص ) 

 % ( من إجمالي العاملين في الكادر العام . 95في الكادر العام ) 

 ويوضق الجدول التالي بيان عام بقوة العمل بالهيئة : 

 (   10 – 3 جدول )

 

 

 

بيان تفصيلي بأعداد  وة العمل موزعة حسب الجنسية والكادر العام والكادر   (   11  – 3 ويوضق الجدول ر م )

 الخاص ومرك  العمل .

 

 

 المجموع  الكادر الخاص  الكادر العام  نسية الج

 4997 2878 2119 كويتي

 322 222 100 رير كويتي

 5319 3100 2219 المجموع 
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  (  11 – 3 ) جدول

  30/6/2021 ك  العمل فيا وة العمل بالهيئة موزعة حسب الجنسية والنوع والكادر العام والكادر الخاص ومر

 اإلجمالي 

 الكلية / المعهد 

 كويتي  رير كويتي 

 كادر عام  كادر خاص  كادر عام  كادر خاص  مراك  العمل 

 ذكر أن ى مجموع  ذكر أن ى مجموع  ذكر أن ى مجموع  ذكر أن ى مجموع 

 كلية التربية االساسية 10 70 80 478 688 1166 1 0 1 51 15 66 1313

 كلية الدراسات التكنولوجية  45 72 117 225 81 306 7 0 7 43 2 45 475

 كلية الدراسات التجارية 43 125 168 194 159 353 3 1 4 3 1 4 529

 العلوم الصحية كلية  18 71 89 45 56 101 0 0 0 1 1 1 191

 كلية التمريض  2 45 47 8 24 32 0 1 1 1 13 14 94

 إجمالي الكليات  118 383 501 950 1008 1958 11 2 13 99 32 130 2602

 معهد االتصاالت والمالحة 11 46 57 98 108 206 2 1 3 7 0 7 273

171 10 0 10 2 0 2 126 3 123 33 16 17 
معهد التدريب الصناعي  

 )الشويخ(

202 30 0 30 3 0 3 125 21 104 44 27 17 
)صباح    معهد التدريب الصناعي

 السالم( 

 المعهد العالي للطا ة  1 9 10 67 13 80 2 0 2 21 0 21 113

 معهد التدريب اإلنشائي  1 17 18 87 30 117 4 0 4 10 1 11 150

 معهد التدريب المهني 15 1 16 52 0 52 5 0 5 9 0 9 82

 المعهد العالي للخدمات اإلدارية 4 112 116 67 89 156 0 0 0 1 0 1 273

 معهد التمريض 0 11 11 1 57 58 1 1 2 0 3 3 92

 إجمالي المعاهد  66 239 305 599 321 920 19 2 21 88 4 92 1338

 الديوان العام  219 1094 1313 0 0 0 47 19 66 0 0 0 1379

 اإلجمالي العام 403 1716 2119 1549 1329 2878 77 23 100 187 36 222 5319
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 فير الرعاية للطلبة والمتدربين :ي مجال تو االنجازات ف /2

 من النظام اليدوي إلى النظام اآللي وال بعض األعمال التي تم تحويلهاأ

 الطرف : تم تحويله من النظام اليدوي إلى النظام اآللي عن طريق موقع الهيئة .  إخالء نموذج •

 االجتماعية : تم تحويل التقديم اليدوي للمكافأة االجتماعية إلى التقديم االلكتروني .المكافأة  نموذج •

 تم عمل شاشات لتقييم أداء موظفي مكاتب الشئون الطالبية بالمعاهد والكليات .  •

 للرد على استفسارات الطلبة . الكترونيةعمل منصات  •

الكتروني   • تطبيق  طريق  عن  للطلبة  الكترونية  هوية  توفيرا  استحداث  التقليدية  الهوية  من  بدال  الستخدامها  وذلك 

 . للوقت والجهد والميزانية

 .  خدمة آلية للرد على استفسارات الطلبة المتعلقة بإعادة القيد ومدة البقاء •

 .  استحداث نموذج لالنسحاب الكلي للمقررات )جاري العمل عليه(  •

 

 مكافأة التفوق : 2/2

  العام خاللالهيئة ب كليات ال  ةطلبك ل د.  (  718750  )بمبلغ تشجيعاً من الهيئة للطلبة المتفوقين فقد تم صرف مكافأة التفوق 

. 2020/2021الدراسي   

 

 (   16 –  3جدول )  

 أعداد طلبة التفوق 

 
 

2020/2021الفصل الثاني   

 

2020/2021 االولالفصل   

 م الكلية 

 عدد الطلبة  المبلغ  عدد الطلبة  المبلغ 

639250 2557 

 ال يوجد صرف  

 1 كلية التربية األساسية  

 2 كلية الدراسات التجارية   161 40250

 3 كلية العلوم الصحية   16 4000

 4 كلية الدراسات التكنولوجية  86 21500

 5 كلية التمريض  55 13750

 اإلجمالي  2875 718750
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: مكافأة التخصص النادر 3/ 2  

 

وفقاااً للقاارارات والطااواب  بشااأن التخصصااات النااادرة بكليااات الهيئااة ف فقااد تاام صاارف مكافااأة التخصااص النااادر للطلبااة خااالل 

ماان عااام  ( األول الدراسااي الفصاال -الصاايفي  الدراسااي الفصاال -الثاااني  الدراسااي الفصاال )  2020/  2019العااام الدراسااي  

 ( . 20 – 3)   والجدول رقم (  19 – 3)   والجدول رقم   ( 18 –  3)  على النحو المبين بالجدول رقم   2020 / 2019

 

 

 

(   81 –  3جدول )    

 التخصص النادر    طلبةاحصائية بأعداد             

 

 

 

 

 

 

 

 الفصول الدراسية 

 

 م الكلية 
 

2020/2021الفصل األول   

 

2019/2020الفصل الصيفي   

 

2019/2020الفصل الثاني   

 

 عدد الطلبة  المبلغ  عدد الطلبة  المبلغ  عدد الطلبة  المبلغ 

 

 

 

 

 ال يوجد صرف 

 

 

 

 

 ال يوجد صرف 

 1 كلية التربية األساسية   3478 1090250

 2 كلية الدراسات التجارية  143 71500

 3 كلية العلوم الصحية  54 13500

 4 كلية الدراسات التكنولوجية  937 234250

 5 كلية التمريض  420 717750

 اإلجمالي  5032 2127250
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  : 2021/   2020سي الدرا للعام الخاصة االحتياجات ذوي قسم إنجازات

 

.  2021 /5/8إدارة التعليم الخاصف بخصوص توفير مترجمين لغة اإلشارة بتاريخ  -تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم    

 :   2021/ 2020للعام الدراسي     )بنات – بنين  (الحكوميةسكن طلبة المنح  إنجازات

 

نظرا لجائحة فيروس كورونا تم إيقاف كل األنشطة بسكن الطالبات والطلبة حرصاً على صحتهم وإتباع إجراءات التباعد االجتماعي 

 لتجنب انتشار المرض .   واإلجراءات االحترازية

 1/8/2021يخ زيارة ميدانية لسكن الطلبة والطالبات بتار .1

بالعارضية بحطور   الطلبة والطالبات  الى سكن  المنح واإلسكان بزيارة ميدانية  قام رئيس قسم  المعني منحيث  ) عمادة    الموظف 

 شئون الطلبة ( لالطالع على السكن واالحتياجات المطوبة والنواقص .

 .حيث تم عمل الكتب الالزمة ومتابعتها قي ادارات الهيئة المختلفة 

 17/8/2021زيارة ميدانية لسكن الطالبات بتاريخ  .2

 

بالعارضقام   الطالبات  سكن  الى  ميدانية  بزيارة  الطالبي  واإلسكان  المنح  قسم  الخاصة رئيس  االحتياجات  على  لالطالع  وذلك  ية 

المعنيةبال المهندسة  الجولة  في  ورافقته  والسكن  لسكن   طالبات  ثاني  دور  لبناء  التنسيق  لمتابعة  والمتابعة  التخطي   إدارة   من 

 الطالبات . 

 عمل المخصصات المالية لطلبة المنح يصفة شهرية ومتابعتها باالدارة المالية  .   •

 للطلبة المستمرين والخريجين .  حجز تذاكر سفر  •

 تجديد اقامات بعض الطلبة وإلغاء إقامة الخريجين .   •

 متابعة الطلبة اللذين يدرسون بخارج الكويت وحل مشاكلهم والرد على استفساراتهم .   •

 .  2021/2022ول العام الدراسي االول أالطلبة من خارج الكويت على  ةالتنسيق لعود  •

 

 

 :  2020/2021قسم المنح الدراسية واإلسكان الطالبي للعام الدراسي  –إنجازات فرق المنح 

 

 
المنح   • قسم  التنفيذية   الدراسيةقام  اللجنة  قرار  الترشيح حسب  ملفات  مع  المنح  توزيع  جداول  بإعداد  الطالبي  واالسكان 

 . واعداد المراسالت والمخاطبات الرسمية وتسليمها الى وزارة التعليم العالي
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المنح   • قسم  م  الدراسيةقام  هاتفيا  بالتواصل  الطالبي  الدراسية   عواالسكان  للسنة  التنفيذية  اللجنة  بقرار  المحددة  الجهات 

لوزا الملفات  ارسال  حال  التعليمات رإلبالغهم عن  مع  لكل جهة  المخصصة  والمقاعد  التقديم  مواعيد  مع  العالي  التعليم  ة 

 وطريقة التقديم لعمادة شئون الطلبة .

مع   • القبول  ترشيح  ملفات   ( الخاصة  الطلبات  استالم  سفاراتتم  من  الدراسية  المنح  لطلبة   ) األصلية  دولهم    المستندات 

والجهات الموفدة األخرى )اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة / وزارة األوقاف / الهيئة الخيرية العالمية االسالمية ( للفصل  

 .  وذلك عن طريق وزارة التعليم العالي 2020/2021الدراسي الثاني للعام الدراسي 

التطبيقي    تم مراجعة • للتعليم  العامة  الهيئة  في  للدراسة  قبولهم  لتأمين  الالزمة  االجراءات  القبول واستكمال  ملفات ترشيح 

 والتدريب مع ارسال طلبات الترشيح لعمادة القبول والتسجيل ومتابعة نتائج القبول . 

(  68( طالب )39وعددهم )  2020/2021تم قبول طلبة المنح الحكومية المستجدين لفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   •

 ( جهة . 16( طالب وطالبة ف موفدين من )107طالبة بإجمالي )

ادارات   • ( ومن  والسفارات  العالي  التعليم  )وزارة  الرسمية  الجهات  من  المنح  لفريق  الواردة  الرسمية  الكتب  الرد على  تم 

بواسطة الجهات  هذه  من  العديد  مع  التواصل  تم  وكذلك  المختلفة  الهاتفي  الهيئة  التواصل    ةالمكالمات  تطبيقات  عبر  أو 

 االجتماعي .

سماء وجنسيات طلبة المنح الحكومية الذين تم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني للعام  أو  بأعدادتم اعداد احصائية وتقارير   •

 والجهات الموفدة والكليات التي يدرسون فيها .   2020/2021الدراسي 

 تم التواصل مع اللجنة التنفيذية بخصوص زيادة عدد المقاعد لبعض الجهات الموفدة .  •
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 العلم ) بيت الزكاة (اعداد طلبة صندوق طالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية / المعهد  م

 الفصل األول 

2020/2021 

 الفصل الثاني 

2020/2021 

 المجموع  بنات بنين  المجموع  بنات بنين 

 المبلغ  العدد  المبلغ  العدد  المبلغ  العدد  المبلغ  العدد  المبلغ  العدد  المبلغ  العدد 

 35200 176 29400 147 5800 29 25600 128 19200 96 6400 32 التربية األساسية   1

 57200 286 34400 172 22800 114 15400 77 9800 49 5600 28 الدراسات التجارية   2

 33800 169 20400 102 13400 67 23000 115 15400 77 7600 38 العلوم الصحية   3

4 
الدراسات 

 التكنولوجية 
7 1400 3 600 10 2000 11 2200 4 800 15 3000 

 37200 187 21000 105 16400 82 26600 133 14000 70 12600 63 التمريض كلية  5

 5000 25 3200 16 1800 9 2200 11 1000 5 1200 6 االتصاالت والمالحة  6

 600 3 200 1 400 2 600 3 200 1 400 2 معهد التمريض  7

 5400 27 5000 15 2400 12 800 4 400 2 400 2 الخدمات اإلدارية   8

 200 1 - - 200 1 200 1 - - 200 1 صناعي الشويخ  9

 177600 889 114400 562 65400 327 96400 482 60600 303 35800 179 المجموع 
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 الكلية / المعهد  م
 الفصل الثاني  الفصل األول 

 المبلغ  العدد  المبلغ  العدد 

1 
 5290100 5099 2951200 4393 كليه التربيه االساسيه بنين

2 
 14498400 13180 9290400 13200 كليه التربيه االساسيه بنات 

3 
 2405200 2436 1814350 2732 كليه الدراسات التجاريه بنين

4 
 3634800 3789 3090400 4725 كليه الدراسات التجاريه بنات

5 
 373200 368 289700 420 كليه العلوم الصحيه بنين

6 
 748800 729 614600 914 الصحيه بنات كليه العلوم 

7 
 6227800 6023 3901900 5745 كليه الدراسات التكنولوجيه بنين 

8 
 838800 798 598600 889 كليه الدراسات التكنولوجيه بنات

9 
 345200 318 225200 307 كليه التمريض بنين 

10 
 344000 330 238800 334 كليه التمريض بنات

11 
 750500 765 891850 1199 تمهيدى  -التدريبية الخاصة الدورات 

12 
 3005600 3055 2272550 3081 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 

13 
 94400 96 107700 210 متوس    -الدورات التدريبية الخاصة 

14 
 539000 552 358400 485 معهد التمريض 

15 
 1262400 1299 1011050 1419 المعهد العالي للطاقة 

16 
 1196850 1249 866750 1188 معهد التدريب اإلنشائي

17 
 1220050 1253 841600 1071 صباح السالم  -المعهد الصناعي 

18 
 1154450 1164 906150 1244 الشويخ  -المعهد الصناعي 

19 
 261650 279 195550 291 معهد التدريب المهني 

20 
 1742200 1866 1779350 2891 اإلدارية المعهد العالى للخدمات 

 45933400 44648 32246100 46738 اإلجماااااااااااااالي 
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 حسب الجهات الموفدة  2021 –  2020طلبة الدراسة للفصل الدراسي الثاني  إحصائية

 

 عد المرشحين  عدد المقبولين  الجهة الموفدة 

 9 10 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

 2 2 اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 

 10 10 الهيئة الخيرية العالمية اإلسالمية 

 0 0 بيت الزكاة الكويتي

 5 5 السفارة الفلسطينية

 12 12 المملكة العربية السعودية 

 3 4 مملكة البحرين 

 0 0 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 0 0 دولة قطر 

 10 10 عمان سلطنة 

 10 10 جمهورية مصر العربية 

 5 5 الجمهورية العربية السورية 

 3 3 الجمهورية اللبنانية 

 3 3 المملكة األردنية الهاشمية 

 4 4 المملكة المغربية 

 2 2 دولة ارتريا 

 10 10 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 0 0 جمهورية السنغال 

 15 15 جمهورية اليمن 

 0 0 جمهورية منغوليا 

 4 5 الجمهورية العراقية 

 0 0 جمهورية بنين 

 0 0 جمهورية جزر القمر المتحدة 

 0 0 جمهورية طاجيكستان 

 107 110 المجموع 
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 حسب التخصصات 2021  – 2020إحصائية طلبة المنح الدراسية للفصل الدراسي الثاني 

 

 عدد المقبولين  التخصص 

 6 اإلدارة 

 1 إدارة مواد 

 1 التأمين 

 5 حاسب آلي 

 15 اللغة اإلنجليزية 

 16 اللغة العربية 

 7 بنوك

 15 مختبرات طبية تكنولوجيا 

 16 دبلوم تمريض عام 

 6 رياضيات 

 8 الرياضيات تربية خاصة 

 7 طوارئ طبية

 9 علوم 

 2 علوم تغذية 

 5 محاسبة 

 119 المجموع 
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 المخصصة الغير مستقلة   2021/ 2020إحصاية مقاعد المنح الدراسية للفصل الدراسي الثاني  

 

 المقاعد المستغلة  المقاعد المخصصة  الجهة الموفدة 

 

 المقاعد الغير مستقلة 

  

 2 10 اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
8 

 10 0 10 بيت الزكاة الكويتي

 4 12 البحرين مملكة 
8 

 12 0 12 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 0 12 دولة قطر 
12 

 3 4 7 المملكة المغربية 

 0 5 جمهورية السنغال 
5 

 5 0 5 جمهورية منغوليا 

 0 2 جمهورية بنين 
2 

 2 0 2 جمهورية جزر القمر المتحدة 

 0 2 جمهورية طاجيكستان 
2 

 10 79 المجموع 

 

69 
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 حسب الكليات  2021/ 2020إحصاية مقاعد المنح الدراسية للفصل الدراسي الثاني  

 عدد المقبولين  التخصص 

 49 كلية التربية األساسية 

 16 كلية التمريض 

 25 كلية الدراسات التجارية 

 17 كلية العلوم الصحية 

 107 المجموع 
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 حسب الجنس  2021/ 2020إحصاية مقاعد المنح الدراسية للفصل الدراسي الثاني  

  

 عدد المقبولين  التخصص 

 68 ذكر 

 39 انثى

 107 المجموع 
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 :  2021/   2020إنجازات قسم اإلرشاد النفسي للعام الدراسي 

 

 الهدف من المهمة  نوع المهمة  التاريخ  مهام القسم  م

 السلوك الطالبي الئحة  1
 بداية الفصل الدراسي األول  

2020/2021 

( عدد  لمناقشة  5عقد  اجتماعات   )

قبل   من  المقدمة  االقتراحات 

وهم   الطالبي  السلوك  في  المعنيين 

للشئون   العمداء  )مساعدين 

إدارة   ومدير  الكليات  في  الطالبية 

قبول وتسجيل المتدربين في الهيئة  

والتدر التطبيقي  للتعليم  يب(  العامة 

 بشأن تنقيح الئحة السلوك الطالبي 

 تنقيح الئحة السلوك الطالبي 

 2020/2021العام الدراسي  اجتماعات لجنة النظام الطالبي  2

عقد اجتماعات لجنة النظام الطالبي  

( حالة تظلم من  30للنظر في عدد )

 قبل الطلبة 

 البت في حاالت الطلبة المتظلمين

3 

الالئحة  ( من 55نقل تبعية المادة )

األساسية لنظام الدراسة بكليات التعليم  

التطبيقي والتدريب إلى الئحة السلوك  

 الطالبي. 

 م 30/8/2021

الطلبة   شئون  عمادة  اجتماع  عقد 

 مع إدارة الشئون القانونية 

المادة   تبعية  نقل  لمناقشة موضوع 

لنظام  52) األساسية  الالئحة  من   )

التطبيقي   التعليم  بكليات  الدراسة 

ال مع  إلى  الطالبي  السلوك  ئحة 

نصت   التي  العقوبات  بعض  تعديل 

 عليها المادة 

تمكين الطالب من تقديم تظلم  

للمدير العام حسب الئحة السلوك  

لتدرج في  االطالبي وذلك يتيح 

عقوبة الغش حيث أن عقوبة في  ال

الالئحة األساسية لنظام الدراسة  

بكليات التعليم التطبيقي والتدريب  

 غير متدرجة 
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 بنات  -األنشطة الرياضية التي أقيمت بالكليات أو المعاهد  –األنشطة الطالبية  

 مالحظات  الهدف من النشاط  التاريخ  نوع النشاط  م

1 
بطولة كأس المدير العام الخامسة لكرة  

 بنات –الطائرة 
٣/٢/٢٠٢٠ 

تعزيز دور العمل الجماعي بين 

 الطالبات 

 بنات –الدراسات التجارية كلية 

 تم إنجازه 

2 
بطولة كأس المدير العام الرابعة لكرة  

 بنات  –السلة 
 تم تأجيله بسبب جائحة كورونا  ٣/٣/٢٠٢٠

3 
بطولة كأس المدير العام الخامسة لتنس 

 بنات  –الطاولة 
 بنات  -كلية التربية األساسية  تنمية روح التنافس  ١٠/١١/٢٠٢١

4 
المدير العام السادسة لكرة  بطولة كأس 

 بنات –قدم الصاالت 
١٦/١١/٢٠٢١ 

اكتشاف المهارات الحركية  

 للطالبات 

 المعهد العالي لالتصاالت 

 بنات -والمالحة 

5 
لكرة  بطولة كأس المدير العام السادسة  

 بنات –الطائرة 
٢٣/١١/٢٠٢١ 

تعزيز دور التماسك الجماعي بين 

 الطالبات 
 بنات –التجارية كلية الدراسات 

 بنات  -كلية التربية األساسية  رفع مستوى اللياقة البدنية  ٢٩/١١/٢٠٢١ برنامج اللياقة البدنية  6

7 
بطولة كأس المدير العام الخامسة لكرة  

 بنات  –السلة 
 بنات -كلية العلوم الصحية  تنمية روح التنافس  ٦/١٢/٢٠٢١

 بنات  -كلية التربية األساسية  رفع مستوى اللياقة البدنية  ١٣/١٢/٢٠٢١ بنات  -المارثون الرياضي السادس  8

 

 

 بنين  -األنشطة الرياضية التي أقيمت بالكليات أو المعاهد  –األنشطة الطالبية  

 مالحظات  الكليات / المعاهد المشاركة  عدد المشاركين التاريخ  نوع النشاط  م

1 
بطولة كأس المدير العام السادسة لتنس 

 بنين –الطاولة 
 تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا  ٢١/١٠/٢٠٢٠

2 
بطولة كأس المدير العام السادسة لكرة  

 قدم الصاالت )بنين( 
 تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا  ٤/١١/٢٠٢٠-٣

3 
بطولة كأس المدير العام السادسة لكرة  

 الطائرة )بنين( 
 تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا  ١١/١١/٢٠٢٠-١٠

4 
بطولة كأس المدير العام السادسة لتنس 

 بنين –الطاولة 
 الكليات والمعاهد   ٩/١١/٢٠٢١

 كلية الدراسات 

 بنين  -التجارية 

5 
بطولة كأس المدير العام السادسة لكرة  

 قدم الصاالت )بنين( 
 الكليات والمعاهد   ١٧/١١/٢٠٢١-١٥

 -المجمع الرياضي 

 الشويخ 

6 
السادسة لكرة  بطولة كأس المدير العام 

 الطائرة )بنين( 
 الكليات والمعاهد   ٢٤/١١/٢٠٢١-٢٢

 -المجمع الرياضي 

 الشويخ 
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 األنشطة الرياضية بين الهيئة والجهات األخرى بالدولة –األنشطة الطالبية  

الرياضية البطوالت  جميع  إيقاف  لعام    تم  كورونا  ٢٠٢٠الخارجية  جائحة  لظروف  البطوالت حيث    نظراً  جميع  ستقام 

 . المدرسي والتعليم العالي تحت مظلة االتحاد الكويتي الرياضي  ٢٠٢١لعام  الرياضيةالخارجية 

 

 

 األنشطة اإلجتماعية   –األنشطة الطالبية  

 مالحظات  الهدف من النشاط  عدد المشاركين التاريخ  نوع النشاط  م

 تعزيز الوعي الصحي  الكليات والمعاهد  ١٤/١١/٢٠٢١ اليوم العالمي لمرضى السكر  1
جاري   -ندوة تثقيفية 

 العمل عليه 

 الكليات والمعاهد  ٢١/١١/٢١٢١ بنات -الثالثة  –دورة اإلسعافات األولية  2
شرح أهمية العناية الطبية 

 والفورية والمؤقتة 

جاري   -دورة توعوية 

 العمل عليه 

 الكليات والمعاهد  ٥/١٢/٢٠٢١ اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة  3
زيادة الوعي والفهم لقطايا 

 اإلعاقة 

جاري العمل   -محاضرة 

 عليه 

 الكليات والمعاهد  ١٢/١٢/٢٠٢١ اليوم العالمي للتطوع  4
غرس دور التطوع في نفوس  

 الطلبة 

جاري   -ندوة تثقيفية 

 العمل عليه 

 والمعاهد الكليات   ٦/٢/٢٠٢٢ اليوم العالمي لمرضى السرطان  5
رفع مستوى التوعية بمرض  

 السرطان 

جاري   -دورة توعوية 

 العمل عليه 

 الكليات والمعاهد  ١/٣/٢٠٢٢ دورة اإلسعافات األولية الثالثة )بنين(  6
زيادة الوعي بأهمية اإلسعافات  

 األولية بالمجتمع 

جاري   -دورة تثقيفية 

 العمل عليه 

 إبراز دور األم في المجتمع  والمعاهد الكليات   ٢١/٣/٢٠٢٢ يوم األم   7
جاري   -دورة تثقيفية 

 العمل عليه 
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 األنشطة الثقافية واألدبية  –األنشطة الطالبية  

 مالحظات  الهدف من النشاط  عدد المشاركين التاريخ  نوع النشاط  م

1 
 مسابقة القصة القصيرة الثالثة 

 بنات( –)بنين  

حتى   ١/١١/٢٠٢١

 نهاية شهر ديسمبر 
 الكليات والمعاهد 

تشجيع الطلبة على القراءة  

 والمتابعة 
 جاري العمل عليه 

 بنات(  –مسابقة المقالة الثالة )بنين  2
حتى   ١/١١/٢٠٢١

 نهاية ديسمبر 
 الكليات والمعاهد 

تشجيع الطلبة على القراءة  

 والمتابعة 
 جاري العمل عليه 

3 
الرابعة مسابقة القرآن الكريم 

 والعشرون 

يبدأ التسجيل من  

إلى  ١/٨/٢٠٢١

٢/١٠/٢٠٢٢ 

 جاري العمل عليه  تعزيز الدور الديني لدى الطلبة  الكليات والمعاهد 

 بنات(  –)بنين  كليات الصالون الثقافي 4

يبدأ من 

١٥/١١/٢٠٢١ 

 حتى نهاية ديسمبر

 جاري العمل عليه 

 بنات(  –)بنين  معاهد الصالون الثقافي 5

يبدأ من 

٣٠/١١/٢٠٢١ 

 حتى نهاية ديسمبر

 جاري العمل عليه 

 الكليات والمعاهد  ١٩/١٢/٢٠٢١ يوم اللغة العربية  6
تعرف الطلبة على جمال وآداب 

 اللغة العربية 
 جاري العمل عليه 

 جاري العمل عليه  ٩/٣/٢٠٢٢ دوري المناظرات الثاني 7

 

 األنشطة الفنية  –األنشطة الطالبية  

 مالحظات  الهدف من النشاط  عدد المشاركين التاريخ  نوع النشاط  م

 الكليات والمعاهد  ٢٠٢١/  ٦/  ١٦ بنات( -معرض التصوير الثالث )بنين 1

استغالل الطاقات الكامنة عند  

الطلبة في توجيههم لالبداع 

 واإلنتاج العلمي 

 تم االنجاز 

 والثالثون المعرض الفني العام الثامن   2
١٦-١٤   /

١١/٢٠٢١ 
 الكليات والمعاهد 

اكتشاف مهارات الطلبة والعمل  

 على تنميتها 
 جاري العمل عليه 

 المعرض الفني المشترك الثاني والثالثون  3
١٦-١٤  

/٣/٢٠٢٢ 
 جاري العمل عليه 

 

 

 

المناطة بالخدمة المجتمعيةف من حيث جعل الهيئة يهدف دور قسم النشاط االجتماعي إلى تحقيق اعلى درجات المسؤولية االجتماعية  

 و الطالب كطرورة من ضروريات التقدم والتنمية في مجتمعه ومشاركاً في العملية االجتماعية ومكمل للدور االجتماعي المناط به.
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 :  2021- 2020وتعد تحقيق األهداف التالية من انجازات قسم النشاط االجتماعي للعام الدراسي 

 

 .  تحقيق التكيف االجتماعي بممارسة البرامج المجتمعية في المجتمع .1

 .  بناء الشخصية المتكاملة للطالب .2

 . توثيق الصلة بين الطالب والمجتمع المحي  به عن طريق الخدمات االجتماعية الهادفة  .3

 .  االستفادة من وقت الفراغ واستثماره في اكتشاف وتنمية المواهب والقدرات .4

 .  االسهام في دراسة المشكالت والظواهر االجتماعية واقتراح الحلول العلمية لها .5

 . من اجل تحقيق التنمية االجتماعية الشاملة توظيف أساليب الرعاية االجتماعية .6

 . توعية الطلبة بطرورة االلتزام باالشتراطات الصحية تمهيداً للعودة للحياة الطبيعية .7

 مؤشرات قياس األداء :

 . تم إيقاف األنشطة بسبب جائحة كورونا بناءا على قرار مجلس الوزراء •

 : نسبة تحقيق األهداف

 

 . بسبب جائحة كورونا بناءا على قرار مجلس الوزراءتم إيقاف األنشطة  •

والخارجية  الداخلية  العلمية  واالمسابقات  المهرجاناتف  في  والمشاركة  العامة  الفنية  والمعارض  الثقافية   المسابقات  تنظيم  يشمل 

الثقافي   النشاط  الثقافية والعلميةف ويختص قسم  المفتوحة واألسابيع  المناظرات واللقاءات  بالتنفيذ واإلشراف على األنشطة وإقامة 

 . الثقافية المتنوعة

 

 :  2021– 2020وتعد تحقيق األهداف التالية من انجازات قسم النشاط الثقافي والفني للعام الدراسي 

 

 . تنمية ونشر الوعي الثقافي والعلمي بين الطالب .1

 . واإلنتاج العلمياستغالل الطاقات الكامنة عند الطلبة في توجيههم لألبداع  .2

 . اكتساب مهارة التفكير العلمي واستخدام األسلوب العلمي .3

 .  القدرة على التمييز بين الحقائق العلمية والنظريات والفرضيات .4

 . تشجيع الطلبة على إثراء معلوماتهم الفنية وتنمية حب االبداع لديهم .5

 . تنمية مهارات الطلبة في التخصصات األكاديمية والفنية .6

 . اكتشاف مهارات الطلبة والعمل على تنميتها .7

  

تم تشكيل اللجنة الفنية والثقافية برئاسة عميد شؤون الطلبة وعطوية مساعد العميد لألنشطة الطالبية و رئيس القسم المختص في 

 العمادة للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 
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 مؤشرات قياس األداء :

 . الطلبة على المسابقات الفنية والثقافيةاقبال عدد كبير من  •

 نجاح المسابقات الفنية والثقافية. •

 

 :  نسبة تحقيق األهداف

 
العالقة متوازنة ومرتبطة بين رسم اهداف النشاط الفني والثقافي لعمادة شؤون الطلبة واألساليب والوسائل المتبعةف وكانت نسبة 

 .  % قبل توقف العمل في الكليات والمعاهد بسبب جائحة كورونا60عالية تصل إلى اإلنجاز بناءاً على الخطة الموضوع 

يشمل تنظيم المسابقات والبطوالت التي تساعد الطالب أو الطالبة على إعداد نفسه روحياً وجسمياً وعقلياً وتنمية مهاراته الفردية 

شطة الجماعية األخرىف حتى يكون مواطناً صالحاً قادراً على  والمسابقات و الرحالت والمعسكرات الكشفية واألن  من خالل البطوالت

 .  البذل والعطاء لآلخرين

   :  2021– 2020وتعد تحقيق األهداف التالية من انجازات قسم النشاط الرياضي للعام الدراسي 
 

 المفيدة بين الطلبة.  الرياضية نشر الوعي والثقافة .1

 . للنشاط الرياضي الصحيحةغرس وترسيخ المفاهيم  .2

 .  صقل مواهب الشباب وتنمية قدراته الذاتية .3

 .  إشباع احتياجات الطلبة النفسية والرياضية .4

 . بيان أهمية الرياضة وتأثيرها في صحة الفرد وتحقيق مقولة العقل السليم في الجسم السليم .5

 . رفع مستوى الكفاءة البدنيةف والقدرات الحركية والمهارية للطلبة  .6

 .  استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض األنشطة الرياضية المختارة .7

 مؤشرات قياس األداء :

 . تم إيقاف األنشطة بسبب جائحة كورونا بناءا على قرار مجلس الوزراء •

 : نسبة تحقيق األهداف

 

 . تم إيقاف األنشطة بسبب جائحة كورونا بناءا على قرار مجلس الوزراء •
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 الطالبي التوجيه 

 مالحظات  المؤشر  الهدف  المادة  م

1 

لالتحاد   األساسي  النظام  الئحة  اعتماد 

العامة   بالهيئة  والمتدربين  للطلبة  العام 

 للتعليم التطبيقي والتدريب 

 

المدنية  الخدمة  مجلس  موافقة  اصدار 

الالئحة   في  العمل  أن  حيث  الالئحة  على 

تعتبر  المالية  األمور  في  خاصةً  الحالية 

 مخالفة حسب راي ديوان المحاسبة 

 

اإلدارة   مع  التنسيق  جاري 

األساسي   النظام  العتماد  القانونية 

 من الخدمة المدنية 

 

2 

( من الئحة  62( و )48تغيير المادة رقم )

للطلبة  العام  لالتحاد  األساسي  النظام 

للتعليم   العامة  بالهيئة  والمتدربين 

 التطبيقي والتدريب

مالحظات ديوان المحاسبة العمل على حل 

 د حول المآخذ التي شابت أعمال االتحا 

الشئون   ادارة  مع  التنسيق  تم 

القانوني  الراي  ألخذ  القانونية 

 العتمادها من الجهات المختصة 

 

 وقف القيد واالنسحاب الكلي الكترونيا  3
 استحداث خدمة الكترونية 

 للطلبة توفيرا للوقت والجهد 

مركز   مع  التنسيق  نظم  تم 

 المعلومات وجاري العمل عليه 
 

 الئحة الجمعيات العلمية  4

إلتاحة   العلمية  الجمعيات  الئحة  تطوير 

إلبراز  الهيئة  ومتدربي  لطلبة  الفرصة 

 قدراتهم العلمية ومواهبهم الفنية

الى   إلرسالها  التعديالت  طباعة  تم 

إدارة الشئون القانونية ألخذ الراي  

 القانوني حول اعتمادها 

 

 منصة االستفسارات االلكترونية 5

الطلبة  استفسارات  على  للرد  آلية  خدمة 

البقاء  ومدة  القيد  بإعادة  المتعلقة 

 والهوية الطالبية 

  عدد المشاركين في المنصة 

 الهوية الطالبية االلكترونية  6

عن  للطلبة  الكترونية  هوية  استحداث 

طريق تطبيق الكتروني وذلك الستخدامها  

من   للوقت بدال  توفيرا  التقليدية  الهوية 

 والجهد والميزانية

في   الطالبية  الهوية  اصدار 

 الصورة النهائية 
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 االنجازات في مجال البحوث التطبيقية :  /3

عام  خالل  وفي  المجتمع  وتنمية  بتطوير  العالقة  ذات  المجاالت  مختلف  في  التطبيقية  البحوث  ودعم  تشجيع  على  الهيئة     تحرص 

وبلغ قيمة  (  .ك  د  280,796  )  بلغت  ( بحثاً بتكلفة إجمالية  73  )  ةإنجازها بالهيئالجارية والتي تم    لغ عدد البحوثب  2021  /  2020

األبحاث   هذه  على  بمعدل  ك د.  40,537   )المنصرف  للجدول    %  14.5  )  بلغمصرف    (  وفقاً  وذلك  التكلفة  إجمالي  من             رقم ( 

 (3 – 23  ) . 

 

(   23 –  3جدول )    

 2020/2021عام اإلنجازات في مجال األبحاث موزعة حسب الجهة القائمة بالبحث خالل 

الجهة  

الممولة 

 للبحث 

 الجهة 

 القائمة بالبحث 

التكلفة   عدد االبحاث 

اإلجمالية  

 (د.ك(

المنصرف على  

 (البحث د.ك(
 نسبة الصرف  

 مجموع  منجزة  جارية 

 

الهيئة  

 العامة 

للتعليم  

 التطبيقي

 والتدريب 

%  14,635 144,031 31 1 30 كلية التربية األساسية  10 

%  1,090 15,090 5 5 0 كلية الدراسات التجارية  7 

كلية الدراسات  

 التكنولوجية 
21 5 26 86,432 12,006  % 14 

%  2,878 14,950 4 0 4 كلية العلوم الصحية  19 

%  3,110 8,353 3 1 2 كلية التمريض  37 

%  6,818 11,940 4 1 3 معاهد الهيئة  57 

%  40,537 280,796 73 13 60 المجموع  14.5 

 

 ر كويتي (دينا  124,264.495 )  2019/2020بلغت ميزانية الهيئة عام 

 نسبة الصرف على األبحاث  من ميزانية الهيئة  معدل اإلنفاق على البحث العلميإجمالي   السنة 

2019/2020 124,264.495 20.5% 

2020/2021 40,537 14.5% 
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 :  إنجازات قسم الدعم اإلداري و الفني

 ف تم خالل تلك االجتماعات مناقشة  : اجتماعات 9تبعا للعام الدراسي  2020/2021عدد اجتماعات لجنة البحوث بالقطاع لسنة 

 من مشاريع األبحاث :  39طلبات تمويل أبحاث من الهيئة لعدد  

 الرفض  التحكيم  الموافقة على التمويل أبحاث من الهيئة 

32 7 2 

 

 .  تقرير نهائي 31   :  عدد التقارير النهائية التي تم إعتمادها -

 .  أبحاث  9:   عدد األبحاث التي تم الموافقة على صرف مكافأة نشر لها -

 .  أبحاث 5عدد األبحاث الموافقة عليها للتمويلها من جهات خارجية :  -

 .  بحث   17 عدد األبحاث التي تم تسجيل رقم إيداع لها في مكتبة الكويت الوطنية : -

 . لمدة ثالث سنوات  iThenticateتجديد قواعد البيانات البحثية و تفعيل برنامج  -

وني من خالل ضم تقديم المعاهد لطلبات التمويل و المنصرف على مشاريع المقدمة من أعطاء استكمال نظام دعم األبحاث االلكتر -

 .  هيئة التدريب

 .  بدء في رب  نظام دعم األبحاث االلكتروني باألبحاث الممولة من خارج الهيئة -

 : مخاطبة الجهات المستفيدة من األبحاث الممولة من الهيئة 

 عدد األبحاث  الجهة 

 4 وزارة الكهرباء والماء 

 2 وزارة الصحة 

 7 الهيئة العامة للبيئة 

 13 اإلجمالي 

 :  اجمالي األبحاث المنشورة

 األبحاث المنشورة  الجهة 

 4 كلية التربية األساسية 

 3 كلية الدراسات التجارية 

 6 كلية الدراسات التكنولوجية 

 1 كلية التمريض 

 2 المعاهد 

 16 اإلجمالي 
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 2021/   2020أهداف اإلدارة لعام 

 نسبة اإلنجاز  مؤشر الهدف  وصف الهدف  م

 % 72.7 عدد مكافأة النشر  رفع جودة األبحاث  1

 % 52.4 عدد األبحاث المنشورة  زيادة عدد األبحاث المنشورة  2

 توجيه األبحاث وربطها بخطة الدولة  3
 مخاطبة الجهات المستفيدة للبحوث والدراسات 

 

 جهات  3لعدد بحث  13

 

 

نسبة الصرف  

% 

 المنصرف 

 د.ك.

 الدعم المالي 

 د.ك.

 األبحاث 
 

 جاري المنجز  المجموع  الجهة الممولة 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  1 8 9 90,275 31,886 35%

 

عدم تمكين انخفاض عدد األبحاث ومعدل الصرف بسبب تعديل إجراءات و ضواب  اإلدارة المالية و ما ترتب عليه من  •

 الباحثين من انجاز ابحاثهم على نحو الخطة الزمنية لمشاريع األبحاث. 

 

 إنجازات مركز اللغات   

 : : اإلنجازات األكاديمية أوال

 . تم تحويل اختبارات القبول من اختبارات ورقية إلى اختبارات الكترونية.  1

 . . تم االنتهاء من إعداد االختبارات وتقديمها عبر برنامجي مايكروسوفت تيمز وبرنامج مودل2

اهج التابعة لمركز اللغات . تمت دراسة المقررات العامة للغة اإلنجليزية في جميع الوحدات التابعة لمركز اللغاتف تقدمت لجنة المن3 

 . بدراسة مستفيطة بهذا الشأن

. تمت مراجعة الكتب الدراسية المتاحة في سوق العمل بما يناسب احتياجات الطلبةف ومنها على سبيل المثال تم مناقشة المواضيع مع 4

 . EVOLVEممثلي شركة كامبردج للكتب الدراسية بشأن كتاب 

كاديمي في مركز اللغاتف وقد قامت اللجنة بجهود كبيرة في تواصلها مع إدارة االعتماد األكاديمي وضب   . تم تفعيل لجنة االعتماد األ5

 .   الجودة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

كمقرر اختياري وهو . تم الحصول على موافقات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلدراج مقرر جديد في وحدات مركز اللغات  6

 . مقرر اللغة الفرنسية

 . تم التقدم للحصول على موافقات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلدراج مقرر اختياري جديد وهو مقرر اللغة اإلسبانية.7
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 .   طالبي تابع لمركز اللغات ي. تم التقدم باقتراح إلنشاء ناد 8

 .  ما لديهم من كتب دراسية . تم دعوة فريق شركة كامبردج لعرض9

 :  : األنشطة االجتماعية ثانيا

تم إيقاف جميع األنشطة االجتماعية للعام الدراسي وذلك امتثاال للطواب  الصحية والنظم اإلدارية وفق إرشادات الهيئة العامة للتعليم  

 التطبيقي والتدريب بسبب جائحة كورونا.  

 :  : األنشطة الثقافية ثالثا

 :   تفعيل الموسم الثقافي عبر النت وذلك من خالل تقديم حزمة من المحاضرات المتنوعةف نذكر منهاتم . 1

 أ. استطافت لجنة البحوث والمؤتمرات في المركز مدير إدارة البحوثف حيث تم تقديم محاضرة بعنوان )آلية التقديم على بحث مدعوم(.  

 .( Quality Management Systemالتدريب في مركز اللغات وعنوانها )َب. تم تقديم محاضرة من قبل عطو هيئة 

 .وذلك لتقديم محاضرة بعنوان )العودة اآلمنة لمقاعد الدراسة(  المعني ت.  تم استطافت األستاذ دكتور  

 . (Exploring Modelوعنوانها ) ج.    تم تقديم محاضرة من قبل عطو هيئة التدريس في مركز اللغات 

 .  عنوانها )نجاحك في عملك لتطوير ذاتك(و ح.   تم تقديم محاضرة من قبل عطو هيئة التدريب في مركز اللغات 

 . (Diverse Reading Support for EFLة عنوانها )لتقديم محاضر ه.  تم استطافت متحدثة من الواليات المتحدة األمريكية 

 .  و. تم تقديم محاضرة من قبل عطو هيئة التدريس في مركز اللغات عنوانها )األدب العربي بين التأثير والتأثر(

    . (Dyscalculiaي. تم تقديم محاضرة من قبل عطو هيئة التدريب في مركز اللغات وعنوانها )

 :  اإلنجازات اإلدارية:  رابعا

 . . تم ترشيح سكرتارية مركز اللغات لحطور دورات تدريبية للتعامل مع برنامج تيمز1

 .   . تم ترشيح أعطاء لجنة االعتماد األكاديمي في مركز اللغات لحطور دورات تدريبية في مركز ابن الهيثم للدورات2

 .  والتعيينات استعدادا للنظر في الملفات المقدمة لهذه اللجان. تم استحداث لجان للبعثات والترقيات  3

. تم العمل على تجهيز استراحة خاصة بأعطاء الهيئة التدريسية والتدريبية في مركز اللغات وذلك استعدادا للعودة للتدريس في 4

   . الكليات

لغوية وفصل تدريسي تقني من قبل رئيس وحدة اللغة  . تم التنسيق المبدئي مع أحد البنوك الخاصة لرعاية تجهيز قاعة مختبرات5

 .   اإلنجليزية في كلية الدراسات التجارية وبالتنسيق مع إدارة مركز اللغات
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 مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة انجازات

  :المقدمة

ف والتااي تحتاال المراكااز األااولى  الدولااةتعتباار المشاااريع الصااغيرة ماان ضاامن القطاعااات الرئيسااية الااذي يعتمااد عليهااا اقتصاااد 

  .. وهي أيطا من اهم المشاريع التي تنهض بالدولة وترفع المستوي المعيشي لها في جميع دول العالم المتقدم

نشااطة الحرفيااة والصااناعية ألتقااوم بعااض الاادول بانشاااء حاضاانات او مراكااز للمبااادرين لتحفيااز الشااباب اتجاااه العماال الحاار با

ف وتتفاارع  حيااث أن المشاااريع الصااغيرة سااهلة التنفيااذ والباادء  . فااتح مجااال كبياار لتاادريب العاااطلين عاان العماالخاصااة ومنهااا 

حيااان قااد تواجااه مشاااكل أل. و فااي بعااض ا لعاادة فااروع ومشاااريع كثياارة وجمعيهااا تباادأ باارأس مااال بسااي  وعاادد قلياال ماان العمااال

  .: مشاكل مالية/ فنية/ إدارية تقلل من فرص النجاح مثل

ولااى لفكاارة انشاااء مركااز ألات الهيئااة العامااة للتعلاايم التطبيقااي والتاادريب فااي دولااة الكوياات مشااكورة فااي وضااع اللبنااة قاماا 

تبنااي افكااار  الللياتهااا لتشااجيع العماال الحاار ماان خاا للمبااادرين و المشاااريع الصااغيرة الحتطااان خريجيهااا ماان جميااع معاهاادها وك

  .تقديم ورش ودعم فني واداري  اللالى النجاح من خ  الكامل للوصولهتمام الواالمساعدة  الشباب ودعمهم ب

  :فكرة انشاء مركز المبادرين 

ادرين بالمشاااريع الصااغيرة وبعااد قاماات الهيئااة العامااة للتعلاايم التطبيقااي والتاادريب بالبحااث والدراسااة لتطبيااق عماال مركااز للمباا 

عطاااء لتنفيااذ هااذه الفكاارة. وقااد ألف وتاام سااعي ا لتااوفير ارضنتهاااء ماان الدراسااة الجاادوى تاام مخاطبااة المجلااس البلاادي الا

قااررت الهيئااة بقيااام المشااروع فااي منطقااة الشااويخ الصااناعية. حيااث ان تاام اصاادار قاارار انشاااء مركااز المبااادرين والمشاااريع 

حاضااانة الشاااويخ الحرفياااة ساااابق إدارة المركاااز رقااام  (.ويتباااع ذلاااك قااارار تشاااكيل مجلاااس الصاااغيرة  1007/2004ا) رقااام 

ساام الالتطبيقااي والتاادريب وتاام تغيياار ا تاام تشااكيل هيكاال تنظيمااي جديااد للهيئااة العامااة للتعلاايم 2019.وفااي عااام  2348/2004

ماان حاضاانة الشااويخ الحرفيااة الااى مركااز المبااادرين والمشاااريع الصااغيرة ونقاال تبعيتهااا ماان الماادير العااام الااى نائااب قطاااع 

 دارية والمالية .لشؤون اإلا

 : اختصاصات مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة

 . خلق فرص عمل اللس مشروعهم الخاص من خ مساعدة الشباب الكويتي على تأسي
 . الترويج لثقافة العمل الحر

 . دراسة الجدوى اللتقديم استشارات فنية وإدارية لمبادري المشاريع الصغيرة من خ 
 . دارة مشروعهم الخاصإلتدريب خريجي المعاهد والكليات  

 . استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية القادرة على تحمل مسؤولية العمل الحر
 . قامة مشروع يزيد التنمية للمجتمعإلئمة والمثالية داخل الورش التطوير البيئة الم

  : صغيرةالخدمات المقدمة في مركز المبادرين والمشاريع ال
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 . قتصادية التي تخص العمل الحراالستشارات الفنية واال
 . توفير مكان مجهز لبدء المشروع

 . ف أجهزة وصيانة للخدمات ل تقديم معداتالتوفير الدعم المالي من خ
 . ستشاراتالكوادر فنية وادارية من ذوي خبرة لتقديم ا

 . برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع
 . توفير بيئة مالئمة من أمن وسالمة وخدمات عامة للموقع

  : االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون

 . برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة

 . الهيئة العامة للصناعة

 : إنجازات مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة

 . المشاركة في برنامج المبادر المحترف

 . نيسان لعمل خصم لمبادرين المركزموافقة مبدئية من شركة 

 . قيح العقد مع الشؤون القانونية فيما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديدتنجاري 

صول نصف المكائن ومتبقي النصف  و عمال مدنية وكهربائية لتجهيزها لمصنع منسوجات حيث تمألورشة بالكامل التجديد 

 .  خر للتشغيلالا

 . الكويت لرسم حدود الموقعالمتابعة مع بلدية 

 . ترشيح لرئاسة القسم وفق الهيكل التنظيمي الجديدال

 . 15الى  10زيادة عدد الموظفين في المركز من 

   : التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الكويت

 . قامة صناعات صغيرةإل عدم وجود قطاع صناعي اقتصادي يقوم بتمهيد الطريق

 . بأهمية العمل الحرفي في مجال المشاريع الصغيرة على الشباب الكويتيف وضعف ثقافة العمل الحرقلة الوعي 

  . يجارات في المناطق الصناعية مما يشكل عزوف الشباب عن العمل الحرفي والصناعياإلرتفاع قيمة ا

 . كلفتها العاليةتصعوبة استقدام العمالة المساعدة و

   :الوضع الحالي للمركز

 إناث ذكور  الورش المشغول  عدد الورش 

23 16 14 2 
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 : نشطة الحالية في مركز المبادرين والمشاريع الصغيرةاأل

 ميكانيكا عام 

 ميكانيكا سيارات 

 صناعة محركات 

 منسوجات 

 نجارة وديكور 

 مشغل نسائي

 تصميم صناعي 

 كهرباء وتزيين سيارات 

 تصميم داخلي 

 

 سنواتف يخرج بعدها المبادرون وتنطم مجموعة جديدة.  ٣االنتساب في المركز ال تتجاوز  مدة مالحظة: 

 

 أهم إنجازات المكتبة  

 أوال : مشروع المكتبة ومكينة الكتب : 

لرب  بين المكتبة الرئيسية وأفرعها من للعمل في مكتبة الطالب في الهيئة  الهدف األساسي من هذا المشروع هو مكينة إجراءات ا

البرامج لمحتويات  خالل   برنامج  المكتبةشبكة  المكتبة على  تلك  لمقتنيات  فهرس موحد  بناء  الى  المكينة والرب   . وتهدف عمليات 

وال الغير  تكرار  على  والقطاء  خدماتها  من  واإلستفادة  المساعدة  على  يساعد  مما  ف  الكتب  واوفهرسة  والمقتنيات    لعمليات كتب 

 . األخرى

 نبذة عن نظام مستقبل إدارة المكتبة : 

 يعتبر نظام المستقبل إلدارة المكتبة النظام األوسع انتشاراً بين المؤسسات التعليمية والمكتبات . 

 إنجازات داخل المكتبة : 

 تم إدخال جميع مقتنيات المكتبة من كتب ورسائل عملية في برامج بيع الكتب بالمكتبة .  .1

 لصق الباركود لجميع مقتنيات المكتبة . تم  .2
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 تم تفعيل عملية البحث على مقتنيات المكتبة على موقع الهيئة االلكتروني . .3

 تم تفعيل البيع بنظام الكي نت فق  . .4

 تم تفعيل الجرد اآللي على المكتبة الرقمية . .5

 . تم ترتيب العاملين بالمكتبة على المكتبة الرقمية وقواعد البيانات العالمية .6

 العمل على تسهيل آلي المكتبة وفروعها عن طريق اإلرشادات أو المواقع االلكترونية . .7

 خدمات المشروع : 

 تم تزويد المكتبة بكتب حديثة وعرضها لطلبة لكي يتم بيعها .  -

 خدمات البحث المحلي داخل المكتبات . -

 خدمات الحصول على الكتب المحلية والخارجية ذات النص الكامل .

 دمة البحث على قواعد البيانات من المنازل . خ -

 إدخال جميع الكتب والوسائل التعليمية على نظام مكتبة . -

  الجرد يتم بطريقة آلية . -
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 اإلنجازات في مجال المشاريع اإلنشائية و أعمال الصيانة والترميم :  /4

 

(  17,800,000  ) و التي  ايت 2020/2021  تواصللا الئي ة اكللت مال المشللاريع الوارخط  التشة التشلليياية لميمانية عا 

 المعتملةط   المبلالغ  إجملالي  من(    %68  )  يعلاخلكويتي، أي ملا    خينلار(    12,081,402  )  مباغ  منئلا  ، وصللللر  كويتي  خينلار

   الترميم و الصيانة وأعمال اإلنشائية المشاريع  عاى والمنصرفة المعتمةط  المبالغ إجمالي(  17 -3  )  رقم  الجةول ويوضح

 

 

 
 2021/   2020إجمالي المبالغ المعتمةط و المنصرفة عاى المشاريع اإلنشائية وأعمال الصيانة والترميم :   ( 17- 3 جةول ) 

 

 

 :   التشة الممنية لامشاريع  تأخر  أخت إلى العوائق التي

    جائحة كورونا أثرت عاى مراحا المشروع  ش ا كابي كواء  تصميم أو التنفيذ •

   لامشاريع أخى إلى تأخر مراحا المشروعتأخر صةور الموافقات الح ومية  •

    أعمال الشرح لتنفيذ مشاريع التصميم ءوزارط المالية لم توافق عاى البة •

 

تسللعى الئي ة الى التشوير الةائم في منشلل تئا ل للما  أعاى مسللتويات الت نولوجيا في التعايم لتحقيق أف للا الشر  لاتعايم  

ث تم طال   يل الئي لة  لشنشلللللاء فروع لا ايلات و المعلافلة في محلافالات اللةوللة المتتافلة ، حو كللللعلت  ،    التشبيقي و التلةريل 

تتصلليأ أراضللي لائي ة في المة  الجةيةط التي تقو  الئي ة العامة لارعاية السلل نية  تصللميمئا و تتصلليأ أراضلليئا  

- 2-23 تلاري      1/9  –  4051كتلا      لائي لة في ملةينلة المشبع  موجل   أرض، و  لالتلالي تم تتصلللليأ    لاجئلات المتتافلة

   متر مر ع 344,525مساحة تباغ   2021

و تم عما الةراكلللة  ، متر مر ع 130,548،  مسلللاحة  22/7/2020رض صلللباح ادحمة الجةيةط  تاري   أكما تم اكلللتب  

   ادولية و تحةية الجئة المستفيةط لت و  كاية التر ية ادكاكية و كاية العاو  الصحية و كاية التمريض

    وتوضح التريشة التالية مواقع كايات و معافة الئي ة القائمة و التي في مرحاة التصميم و التنفيذ

 المبالغ المنصرفة )خ ك(  المبالغ المعتمةط )خ ك( البيا 
نسبة الصر   

% 

 مشاريع إنشائية و صيانة جذرية   – 3271ف ة 

 67.36 10,208,799 15,155,000 مباني  وتحسينات عاى االراضي

 مشاريع إنشائية و صيانة جذرية   –  3272ف ة 

 70 1,360,541 1,950,000 آالت  ومعةات و أصول أخرى مرتبشة  مشروع انشائي

 مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  –  3273ف ة 

 74 512,061 695,000 أصول البنية التحتية

 68 12,081,402 17,800,000 اإلجمالي العا 
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 :  6/2021/ 30الموقف التنفيذي لمشاريع الئي ة حتى 

 

 : عقوخ إخارط التصميم و التنفيذ (1

 

تقو  الئي ة  شخارط مشلللاريعئا عن طريق التعاقة مع الللركات عالمية إلخارط المشلللاريع مما يوفر جوخط عالية من التةقيق و 

 إخارط المشاريع و الئي ة حالياً تةير ثبث عقوخ و في : 

( مشللاريع لائي ة  الشللوي  ومشللروع إخارط تصللميم مجمع ت نولوجي تجاري صللحي تر وي  3إخارط تصللميم عةخ )  1

   لجئراء : ا

 تيرنر  روجاكس  شخارط تصميم مشاريع الئي ة    اإلكتشاريةتقو  المجموعة  •

 : ( مشاريع لائي ة8إخارط تصميم عةخ )  2

 تيرنر  روجاكس  شخارط تصميم مشاريع الئي ة    االكتشاريةتقو  المجموعة  •

 : ( مشاريع لائي ة5)  تنفيذإخارط   3

 مشاريع الئي ة    تنفيذ شخارط  اي جي ايي االكتشاريةتقو  المجموعة  •

 

 المشاريع اإلنشائية )التنفيذ( : (2

 

 تنفيذ فصول ومتتبرات ل اية الةراكات الت نولوجية :   1

 الم ت  المصمم و اإلارا  عاى التنفيذ : خار الئةية لبكتشارات الئنةكية   •

    اركة المقاوالت : اركة التتصيأ الئنةكية •

 %   100نسبة إنجاز التصميم :  •

    %50نسبة إنجاز التنفيذ :  •

أكما المقاول الئي ا التركاني لمباني لامشروع وجاري اكت مال أعمال التششيبات واالنامة الموقف التنفيذي :  •

تم إعتماخ التمةية الممني ،  2020كبتمبر  8البرنامج الممني فش  المشروع ينتئي في ال ئر ائية والمي اني ية ، 

   2021إ ريا  6لياية   -يو  210-( 1رقم )
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 :  ( المعئة العالي لاشاقة ) توكعة معئة تةري  ال ئر اء والماء  2

 الم ت  المصمم و اإلارا  عاى التنفيذ : م ت  عالية الصايغ   •

  اركة المقاوالت : الةار الئنةكية  •

 %   100نسبة إنجاز التصميم :  •

    %84نسبة إنجاز التنفيذ :  •

أكما المقاول أعمال تركي  كيرامك    أكما المقاول الئي ا التركاني لمباني المشروع الثبثة ، الموقف التنفيذي : •

ادرضيات والحوائط وجاري إكت مال أعمال التششيبات و حس   البرنامج الممني فش  المشروع  ينتئي تعاقةياً   

   2021كبتمبر   30متوقع اإلنتئاء من  اقي ادعمال في ،  2019أكتو ر 31في 

 الئنةكة المةنية  قسم –في كاية الةراكات الت ناوجية  Bمبنى  في المعهد العالي للطاقة  Aمبنى 

  

  

  مبنى مكتبة الطالب 
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 :  توكعة قسم الئنةكة ال يميائية  الشوي   3

    : م ت  خار عبةالعميم يوكف الفايج  الم ت  المصمم واإلارا  عاى التنفيذ •

    المقاوالت : اركة تشيية التايج لاتجارط العامة والمقاوالت اركة  •

    %100نسبة إنجاز التصميم :  •

    %35نسبة إنجاز التنفيذ :  •

 8يست ما  المقاول الئي ا التركاني لامبنى  حس  البرنامج الممني فش  المشروع ينتئي في    :الموقف التنفيذي  •

    2021كبتمبر  09لياية  –يو    185-( 1م )وتم إعتماخ التمةية الممني رق ،  2021كبتمبر 

  

   
 

 مباني لتتصصات جةيةط مستحةثة   اية التر ية ادكاكية  العارضية :   4

 الم ت  المصمم : م ت  أكر  الحر ي لبكتشارات الئنةكية •

 اإلارا  عاى التنفيذ : خار عماخ الراوخ لبكتشارات الئنةكية  •

 الرا ية لإلنشاءاتاركة المقاوالت : اركة  •

 % 100نسبة إنجاز التصميم :  •

 % 80نسبة إنجاز التنفيذ :  •

•   : التنفيذي  ) عةخ  الموقف  لامشروع  لمباني  التركاني  الئي ا  المقاول  أعمال   مبنى(  2أكما  المقاول  ويست ما 

 2020كبتمبر    8 حس  البرنامج الممني فش  المشروع يننتئي في   ،التششيبات وادنامة ال ئر ائية والمي اني ية  

 .2021مارس  15لياية   –يو   187-( 1وتم إعتماخ التمةية الممني رقم )، 

 في كاية البنين  Bمبنى  في كاية البنات  Aمبنى 
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مشلاريع تم نقائا لمسلاعة المةير العا  لإلنشلاءات و في في مرحاة     لمشلاريع اإلنشلائية )التصلميم( :ا  (3

 التصميم : )متبقي الموافقات الح ومية(

 

 الجئراء : محافاة  تر وي مجمع ت نولوجي تجاري صحي  5

 لبكتشارات الئنةكية، اس اس اتش لبكتشارات الئنةكية، السور الم ت  المصمم :  اركنم اكتمتس •

    %100نسبة إنجاز التصميم :  •

عمال التصميم ، و انتاار توفير الميمانية من قبا وزارط المالية لابةء  أعمال  أتم إنجاز الموقف التنفيذي :  •

     الشرح والتركية

 

 
 

 ادحمة : فروع ل ايات الئي ة  منشقة صباح   6

   كتشارات الئنةكيةالم ت  المصمم : كيو لإل •

    % 100نسبة إنجاز التصميم :  •

عمال التصميم ، و انتاار توفير الميمانية من قبا وزارط المالية لابةء  أعمال  أتم إنجاز الموقف التنفيذي :  •

    الشرح والتركية

 

 
 

 

 

 

 الجئراء محافاة  تر وي مجمع ت نولوجي تجاري صحي

 فروع ل ايات الئي ة  منشقة صباح ادحمة
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 تةريبية لائي ة  منشقة صباح ادحمة : معافة   7

   الم ت  المصمم : م ت  صالح القب  •

   % 85نسبة إنجاز التصميم :  •

   عمال الشور الثاني من المرحاة الثالثة ) المتششات التنفيذية(أتمت الموافقة عاى الموقف التنفيذي :  •

 

 
 

 ادحمة :  جا ر تةريبية لائي ة  منشقةمعافة   8

   الم ت  المصمم : م ت  خار العوضي •

     % 85نسبة إنجاز التصميم :  •

   عمال الشور الثاني من المرحاة الثالثة ) المتششات التنفيذية(أتمت الموافقة عاى الموقف التنفيذي :  •

 

 
 

 التةري  المئني لابنين  منشقة جا ر ادحمة : معئة   9

   كتشارات الئنةكيةالم ت  المصمم : م ت  معمار لإل •

   % 100نسبة إنجاز التصميم :  •

عمال التصميم ، و انتاار توفير الميمانية من قبا وزارط المالية لابةء  أعمال  أتم إنجاز الموقف التنفيذي :  •

    الشرح والتركية

 

 معافة تةريبية لائي ة  منشقة صباح ادحمة

 ادحمة جا ر معافة تةريبية لائي ة  منشقة
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 : مباني وخةمات البنية التحتية لألليا  ال وئية لامعافة وال ايات  10

  ك يا لإلكتشارات الئنةكية الم ت  المصمم : م ت   •

     %100نسبة إنجاز التصميم :  •

الميمانية من قبا وزارط المالية لابةء  أعمال  عمال التصميم ، و انتاار توفير أتم إنجاز الموقف التنفيذي :  •

 .  الشرح والتركية

 

 :  توكعة المعئة اإلنشائي  منشقة الصباحية    11

  عاى العما جاري و ، 2017/2018 المالية السنة ميمانية ضمن المشروع إخراج تمالموقف التنفيذي :  •

    لاشرح االعةاخ

 

 :   توكعة المعئة الصناعي  منشقة صباح السالم  12

 

  خار نمار العنجري لإلكتشارات الئنةكية  الم ت  المصمم : م ت  •

    2021 /13/6حتى  13/4/2021من  ةمالية الموقف التنفيذي : تم طا  تمةية العقة  ةو  مشالب •

    تم تنفيذ كافة أعمال العقة •

 

 الصيانة الجذرية :   (4

 

وعقوخ   لبرامج  المستئةفة  الشبيعية  المعةالت  الئي ة  العا     الصيانةحققت  لميمانية  التشيياية  التشة  ت منته  لما  وفقاً   ،

، و قة قامت إخارط الش و  الئنةكية  االارا  الشاما عاى عقوخ الصيانة و المتا عة المستمرط لئا   المعتمةط  2020/2021

تئا لاشروط و المواصفات  الفنية  ، و التأكة من كبمة تنفيذ العقوخ و مشا ق  لامحافاة عاى ادصول الثا تة التي تقتنيئا الئي ة

 و السعرية المحةخط لئا ل ما  المحافاة عاى طاقتئا اإلنتاجية وتشييائا  ال فاءط المشاو ة  

 

  عقة رقم )  في المجمع الت نولوجي  الشوي    LPGفني لشب ات محشه الياز  كما قامت  التعاقة مع مئئة اد حاث لافحأ ال 

حيث ،  %  80 نسبة انجاز    تم فحأ اب ة الياز وخمانات المحشة و انتاار التقاريرو  التالي    (  2019/2020  لسنه  -  46

     ا  المشروع يئة  الى تفعيا اب ة الياز و االكتفاخط منئا

 

 التةري  المئني لابنين  منشقة جا ر ادحمةمعئة 
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 / اإلنجازات في مجال تطوير واستحداث البرامج والمناهج بالكليات والمعاهد : 5

 إنجازات مركز تطوير المناهج و البرامج 

 
 والمناهج على مستوى الكليات و المعاهد :  المتابعة الفصلية للبرامج   -1

 تم االجتماع مع عمداء ومدراء الكليات والمعاهد.       •

 . تم االجتماع مع اللجنة العليا للكليات والمعاهد       •

 البرامج و المناهج  التي تم تطويرها / استحداثها  على مستوى كليات الهيئة :   -2

 كلية الدراسات التكنولوجية :  -1

المتجددة  بقسم الهندسة الكهربائية( من قبل  تم اعتماد )برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة  •

 . 2020/2021مجلس اإلدارة وجاري تطبيقه بدءا من العام الدراسي 

 تكنولوجيا هندسة المعدات الثقيلة ( بقسم السيارات و البحرية.  جاري استحداث برنامج ) •

  –لوم ( الدب تكنولوجيا هندسة الوقاية و السالمة من الحريق جاري استحداث برنامجي ) •

 البكالوريوس بقسم الهندسة الكيميائية .

 الصيانة ( بقسم التصنيع .  جاري استحداث برنامج ) •

 تم اعتماد مقرري الثقافة النفطية من قبل اللجنة التنفيذية .  •

 

 كلية التربية األساسية :  -2

(وجاري  زيةبرنامج اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة و الثانوي بقسم اللغة اإلنجلي تم اعتماد ) •

 . 2020/2021تطبيقه بدءا من العام الدراسي 

 ثانوي( . -متوسط ) (جاري استحداث برنامج ) معلم التربية اإلسالمية •

 ) االبتدائي (.  (جاري استحداث برنامج )معلم التربية اإلسالمية •

 ( .  ) معلم القرآن الكريم جاري استحداث برنامج •

 الفرنسية في كلية التربية األساسية . جاري تطوير برنامج اللغة  •

 بقسم التربية البدنية في كلية التربية األساسية. - استحداث مقرر علم االجتماع الرياضي •

 بقسم التربية البدنية في كلية التربية األساسية.  -استحداث مقرر مبادئ السالمة  •

 ة التربية األساسية.بقسم اللغة الفرنسية في كلي -( 1استحداث  مقرر لغة فرنسية عام ) •
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 كلية العلوم الصحية :  -3

 جاري تطوير برنامج العلوم الصيدالنية في كلية العلوم الصحية. •

 تم االنتهاء من استحداث برنامج ) فني تخدير( و تم عرضه على مجلس اإلدارة . •

( تم االجتماع مع سوق العمل ،جاري استحداث  فني معالج تنفسي  جاري استحداث برنامج ) •

 المقررات الدراسية. 

 تم تعديل وصف بعض المقررات في برنامج فني عيادة األسنان بقسم صحة الفم و االسنان. •

 

 كلية الدراسات التجارية  :   -4

 جاري تطوير جميع برامج كلية الدراسات التجارية.  •

 ( . جاري استحداث برنامج ) اإلعالم المرئي •

 

 ها بالتعاون مع اللجنة العليا للمناهج   : يمالمقترحات و الدراسات التي تم تقد 

 مقترح تقسيم كلية التربية األساسية . •

 العالجي .   99مقترح بشان اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية و مقرر  •

 : ما تم إنجازه مع جهات سوق العمل

 استحداث برنامج معالج تنفسي. تم االجتماع مع ممثلي وزارة الصحة بشأن  •

   : ما تم إنجازه في شأن تطوير  وتدريب أعضاء هيئتي التدريس و التدريب

 ( دورة  .   2إقامة دورة كتابة المناهج ألعضاء هيئة التدريس والتدريب عدد )  •

 :  ماتم إنجازه في شأن تطوير آلية العمل وتوفير البرمجيات والنظم

مقررات و برامج  الكليات في النظام اآللي الخاص بمركز تطوير المناهج و  تم االنتهاء من إدخال  •

البرامج إلدارة وتوثيق الخطط الدراسية  وجاري العمل على استكمال ادخال مقررات وبرامج المعاهد  

 والدورات . 

سية  تم تقديم طلب زيادة صالحية االطالع لموظفي المركز على بعض التقارير الخاصة بالمقررات الدرا  •

 في نظام البانر الخاص بعمادة القبول و التسجيل   . 

تم اعتماد إجراءات استحداث وتطوير المناهج والبرامج و مسؤولية الجهات المختلفة، من قبل اللجنة   •

 التنفيذية. 

 تم تطوير نماذج مركز تطوير المناهج والبرامج . •
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 2021/  2020أهداف اإلدارة لعام 

 نسبة اإلنجاز  الوسيلة  الهدف  م

1 
مد جسور التعاون مع كليات و معاهد الهيئة من خالل  

 التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز  
 % 100 االجتماع مع عمداء الكليات و مدراء المعاهد  -

 %80 إعداد برنامج آلي إلدارة و توثيق الخطط الدراسية - إدارة و توثيق جميع برامج و مناهج الهيئة 2

3 
الخطط الخاصة بتطوير أو استحداث البرامج و  وضع 

 المناهج التدريسية و التدريبة 

استقبال طلبات الكليات و المعاهد المحولة من نواب  -

 المدير العام. 

 اعتماد خطط التطوير و االستحداث -

100 % 

4 
التنسيق مع كليات و معاهد الهيئة لمتابعة تنفيذ 

 البرامج الخطط الخاصة بتطوير أو استحداث 

عقد اجتماعات دورية للجان المشتركة الخاصة  -

 بالكليات و المعاهد. 

 المتابعة الفصلية للبرامج و المناهج  -

100 % 

5 
المساهمة في تدريب أعضاء هيئة التدريس  و 

 التدريب على كتابة البرامج و المناهج 
 % 100 دورات كتابة المقررات -

6 
العمل من العمالة  المساهمة في تلبية احتياجات سوق 

 الفنية المدربة 

عمل دراسات أولية الحتياجات سوق العمل الخاصة  -

 باستحداث تطوير برنامج 

 لقاءات مع سوق العمل -

100 % 

7 

دعم عملية االعتماد األكاديمي من خالل جودة  

 البرامج و المناهج 
 كتابة المناهج بما يتوافق مع شروط جهة االعتماد -

 إقامة دورات . -

أخذ أراء أعضاء هيئة التدريس و التدريب    و الطلبة -

 عن نوعية و مالءمة المقررات 

85% 

8 
وضع برنامج خاص لتطوير مهارات العاملين 

 بالمركز 

 دورات داخلية و خارجية -

 ورش عمل -

 ندوات/مؤتمرات -

100 % 
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   والتعلم :/ تزويد المكتبات بالكليات والمعاهد بمصادر التعليم  6

 تزويد أجهزة الهيئة بالمكتب والمراجع والدوريات  

 الجهة  م

 الدوريات  الكتب

 مجموع  دوريات أجنبية دوريات عربية
دوريات 

 عربية

دوريات 

 أجنبية
 مجموع 

 - - - - - - الديوان العام  1

 - - - 962 251 711 كلية التربية األساسية   2

 - - - 278 190 88 كلية الدراسات التجارية   3

 - - - 104 47 57 كلية العلوم الصحية   4

 - - - 83 69 14 كلية الدراسات التكنولوجية  5

 - - - 154 131 23 كلية التمريض  6

 - - - 1581 688 893 إجمالي الكليات والديوان  

 - - - 36 34 2 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة  1

 - - - 43 15 28 المعهد العالي للطاقة   2

 - - - 141 35 106 المعهد الصناعي )ص. السالم( 3

 - - - 112 36 76 معهد التدريب اإلنشائي 4

 - - - 19 18 1 المعهد الصناعي ) الشويخ (  5

 - - - 302 10 292 معهد السكرتارية واألعمال المكتبية  6

 - - - 17 12 5 معهد التمريض  7

 - - - 10 4 6 معهد التدريب المهني  8

 - - - 680 164 516 إجمالي المعاهد 

 - - - 2261 852 1409 اإلجمالي العام 
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 توفير قاعدة بيانات على األقراص المضغوطة

 مالحظات  مجال المادة الموجودة على القرص  عنوان القرص  م

1 Academic Search Ultimate Multidisciplinary Data bases 

2 CINAHL Complete NURSING Data bases 

3 Education Source Education  Data bases 

4 Applied Science and Technology Science and computing desciplines Data bases 

5 EBSCO Discovery Service (EDS libraries Data bases 

6 
IEEE-All Society Periodicals 

Package (ASPP) 
engineering Journals 

7 ProQuest Central Multidisciplinary Data bases 

8 e-Marefa (Arabic database) Multidisciplinary Data bases 

9 
CABI’s Nutrition and Food 

Sciences 
Nutrition  Data bases 

10 Classification Web libraries Data bases 

11 Web Dewey libraries Data bases 

12 
Springer e Journals Full 

Collection 
Multidisciplinary  journals 

13 Emerald Mangt e-Journals  management - education – engineering journals 

14 
Sage Premier e-Journals 

Collection 

Social science – engineering – 

management - education 
journals journals 
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 الوسائل والتقنيات التعليمية والتدريبية التي تم إنتاجها  

 الكمية المنتجة  الجهة المستفيدة  الهدف من الوسيلة / التقنية  التقنية  اسم الوسيلة / م

 1 المعهد العالي للطاقة  نقل من كتاب تقليدي الى كتاب الكتروني الكتروني حاسب الي متقدم كتاب  1

 

 

 تصويرها   / الدورات والحلقات والمؤتمرات التعليمية والتدريبية التي تم تسجيلها

 مكان االنعقاد  الجهة المنظمة  المؤتمر  / الحلقة / اسم الدورة م

 قاعة السيمينار  العلوم الصحية بنينكلية  لقاء تنويري 1

 شويخ الصالة متعددة األغراض/  إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل  حفل تكريم معرض الفرص الوظيفية  2

 بنين 5مبنى الكلية  كلية الدراسات التجارية  حفل العيد الوطني 3

 بنات  ةالصحيإدارة كلية العلوم  كلية العلوم الصحية بنات  األعياد الوطنية  4

 24مبنى  كلية الدراسات التكنولوجية بنات فعالية العيد الوطني  5

 5المسرح الرئيسي بوابة  ة كلية التربية االساسي رايات وطن  6

 شويخ ال قاعة متعددة األغراض /  إدارة البحوث  يوم الملصق والنشر العلمي  7

 16قاعة  16مبنى  بنبنساسية األ تربية الكلية  ندوة اإلسعافات األولية  8

 محاضرة توعوية حول حقوق المرأة  9
 –ساسيه األ شئون الطلبة بكلية التربية 

 بنات
 قاعة السيمينار  Lمبنى 

 يوم المرأة العالمي  10
 –شئون الطلبة بكلية التربية أساسية 

 بنات
 7مبنى

 محاضرة مواقف غيرت حياتي 11
قسم الحاسب االلي بكلية الدراسات  

 التجارية 
 قاعة السيمينار –كلية الدراسات التجارية 

 تأثر المخدرات على المجتمع  12
 –ساسية األربية التمكتب شئون الطلبة ب

 بنات
 5مبنى 

 محاضرة سناب شات  13
 –ساسيه األربية التمكتب شئون الطلبة ب

 بنات
 7مبنى 

 المسرح  كلية الدراسات التجارية  اليوم المفتوح للمناظرات  14

15 
حفل حصول عدد من اإلدارات على شهادة  

 الجودة العالمية 

مكتب الضبط والجودة واالعتماد  

 االكاديمي 
 شويخ ال قاعة متعددة األغراض / 
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16 
الدورة الرياضية الثامنة لدول مجلس التعاون  

 الخليجي 
 المجمع الرياضي التكنولوجي  اللجنة المنظمة للدورة 

 6المسرح / مبنى  كلية التربية األساسية  المناهج لطرق التدريس فعالية قسم  17

 مبنى معهد التمريض  معهد التمريض  يوم الصحة العالمي  18

 قاعة السيمينار  بنات –كلية العلوم الصحية  محاضرة المسار الوظيفي من التعيين الى التقاعد  19

 اعة السيمينار ق بنات –كلية العلوم الصحية  محاضرة تغذية الرياضيين 20

 قاعة السيمينار  بنات –كلية العلوم الصحية  محاضرة التوازن بين الحياة والعمل  21

 مبنى معهد التمريض  معهد التمريض  الملتقى العلمي الثالث  22

 ندوة زراعة األعضاء البشرية  23
قسم الحاسب   -كلية الدراسات التجارية

 االلي 
 قاعة السيمينار 

 مسرح الهيئة  شئون الطلبة  ( ةللخريجين )بروف 14الموحد الحفل  24

 5بوابة  4بنات مبنى  –ساسية األربية الت شئون الطلبة  والثقافة    ةنشاط اللغ  25

 بكلية الدراسات التكنولوجية  5مبنى  بنات –دراسات التكنولوجية ال يوم التوظيف من شركة صناعات الغانم  26

27 
اإلنجليزية وبرنامج اللغة فعالية قسم اللغة 

 الفرنسية 
 المسرح الرئيسي بالكلية  بنات  –ساسية األ تربية الكلية 

 فعالية قسم تكنولوجيا التعليم  28
قسم تكنولوجيا  –ساسية األ تربية الكلية 

 التعليم
 المسرح الرئيسي 

 السيمينار قاعة  كلية العلوم الصحية  ندوة الطالب بين الحقوق والواجبات  29

30 

محاضرة خارطة الطريق في التقنية الدارة  

النفايات بدولة الكويت باستخدام السبل والنظم  

 الهندسية 

 قاعة السيمينار  بنات –كلية العلوم الصحية 

 قاعه السيمينار  بنات –كلية العلوم الصحية  يوم األرض  31

 قاعة السيمينار  بنات –كلية العلوم الصحية  ورشة خاصة للمركز الوطني  32

 لقاء تنويري 33
مكتب التربية العملية بكلية التربية 

 األساسية  
 المسرح الرئيسي 

 لقاء تنويري 34
مكتب التربية العملية بكلية التربية 

 األساسية  
 المسرح الرئيسي 

 لقاء تنويري 35
قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية  

 التربية األساسية 
 المسرح الرئيسي 

 جميع كليات ومعاهد الهيئة  شئون الطلبة  االنتخابات  36

 ندوة  37
قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية  

 التربية األساسية 
 المسرح الرئيسي 

 حفل تخرج  38
الفرنسية  ة اللغ  –قسم اللغة اإلنجليزية 

 بكلية التربية األساسية 
 المسرح الرئيسي 
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 قاعة السيمينار  الصحية كلية العلوم  يوم الغذاء العالمي  39

 قاعة السيمينار  بنات - كلية العلوم الصحية محاضرة للسعادة فن  40

 محاضرة االنتماء والمواطنة  41
تربية ال –مكتب الشئون الطالبية 

 ساسية األ
 6مسرح الكلية مبنى 

 محاضرة الرياضة اإلسالمية  42
كلية الدراسات  –مكتب شئون الطلبة 

 التكنولوجية 
 21مبنى الطالبات 

 قاعة متعددة األغراض / شويخ  عمادة شئون الطلبة  معرض التصوير الضوئي األول  43

 قاعة متعددة األغراض / شويخ  إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل  معرض الفرص الوظيفية الثالث  44

 قاعه السيمينار  التكنولوجية كلية الدراسات  محاضرة كيف تخطط لحياتك  45

 مبنى الكلية  كلية الدراسات التجارية  فعالية اللقاء االجتماعي األول  46

 مبنى إدارة الكلية  بنات –كلية الدراسات التجارية  مباشرة أعضاء هيئة التدريس والتدريب 47

 ساحة العلم / شويخ  العالقات العامة  2020فعالية رفع العلم  48

 مبنى الكلية  بنين –ساسية األ تربية الكلية  رايات الوطن حفل  49

 حفل اللجنة الثقافية بقسم الحاسب االلي  50
كلية الدراسات التجارية / قسم الحاسب 

 االلي 
 مبنى البنات

 المسرح الرئيسي  كلية التربية األساسية  ة مشروع هم 51

 12العديلية مبنى  المستمر خدمة المجتمع والتعليم  تصوير برنامج الطبخ  52

 

 2021/  2020أهداف اإلدارة لعام 

 نسبة اإلنجاز  مؤشر الهدف  وصف الهدف  م

1 
انشاء ستوديو تصوير فيديو وفوتوغرافي متطور  

 بالعمادة الجديد بالشويخ 
 %0 لم يتم وذلك بسبب عدم االنتقال للمقر الجديد 

 %0 إلغاء المناقصة من قبل جهة االختصاص تم  (Data Showطرح مناقصة لشراء أجهزة ) 2

3 
عقد دورات تثقيفية عن البرامج المستخدمة بالتعليم  

 االلكتروني 
 %0 لم يتم عقدها بسبب جائحة كورونا 

 %  100 تم التنفيذ تأثيث مكتبة كلية التربية األساسية فرع الجهراء  4

 % 0 الممارسات بسبب أزمة كورونا توقفت جميع  توفير كتب للمكتبة المركزية في الشويخ  5

 %  100 تم االنتهاء من التدريب والتشغيل  تطوير النظام اآللي لعمادة شئون المكتبات  6
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 / 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 مفاهي ت

لل  تشجيعهم  بهدف  والتدريب  التطبيقي  ذلك  التعليم  في  الهيئة  وتعتمد   ، والمهنية  الفنية  بالمجاالت  على  لتحاق 

 :   عدة أساليب منها

 

 تغطيات إعالمية و صحفية 

 مالحظات  الوسيلة اإلعالمية   توصيف الجهد اإلعالمي و أهدافه  م

1 
حملة انطالق التعليم اإللكتروني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

 ب والتدري

الهيئة ووسائل التواصل  خالل موقع 

 اإلجتماعي 

خالل جائحة كورونا للتعليم 

 عن بعد

2 

تغطيات صحافية وإعالمية لكافة األنشطة التعليمية والثقافية  

واإلجتماعية بديوان عام الهيئة والكليات والمعاهد التدريبية بالهيئة  

 وشملت التغطيات :

 والتسجيل تغطية أنشطة وإعالنات عمادة القبول   -

 تغطية أنشطة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  -

تغطية أنشطة وفعاليات األقسام العلمية في الكليات   -

 والمعاهد 

 ة تغطية أنشطة عمادة شؤون الطلب -

 تغطية أنشطة إدارة البعثات والعالقات الثقافية  -

تغطية جميع دورات وأنشطة مركز ابن الهيثم للتدريب  -

 ة أثناء الخدم 

تغطية لقاءات المدير العام واتفاقات التعاون مع القطاع   -

 الحكومي والخاص والقطاع النفطي 

وكالة األنباء الكويتية كونا + الصحف 

واإلذاعة والتلفزيون وجميع وسائل  

اإلعالم اإللكترونية ووسائل التواصل  

 االجتماعي والموقع الرسمي للهيئة 

 

 

التواصل والتنسيق واإلعداد  

ائل اإلعالم مع كافة وس

للترويج وتقديم التغطية  

 األعالمية لها خالل إنعقادها 

3 
ة  يتصميم الملصقات واللوحات اإلرشادية الخاصة باإلجراءات الوقائ

 بالكليات والمعاهد في حال عودة الدراسة التقليدية  19لكوفيد

ملصقات توزع في كليات ومعاهد 

 التطبيقي

استعداد في حال عودة  

 التقليدية الدراسة 

 الحملة اإلعالمية "التطعيم أمل"  4

عرض المواد التصويرية لها على  

تلفزيون الكويت ومواقع التواصل  

ماعي إلدارة العالقات العامة تاإلج

 واإلعالم 

للحث على التطعيم ضد 

وخاصة الطلبة   19كوفيد

 والطالبات 

5 

العمل على تطوير حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بإدارة  

بصورة العالقات العامة واإلعالم ونشر اإلعالنات واألخبار واألنشطة 

 يومية 

متابعة مستمرة لتقييم الحسابات في  

التواصل االجتماعي والعمل المستمر  

 لخروجها بأفضل صورة 

 

6 

الهيئة التدريسية والتدريبية، مواد مصورة خاصة بإنجازات أعضاء 

والمسؤولين بالجهات األخرى المرتبطة بمخرجات الهيئة، ومناسبات  

الدولة الرسمية، باإلضافة إلى فيديوهات منوعة عرضت خالل شهر  

 رمضان المبارك 

 

تنشيط لحسابات مواقع  

التواصل االجتماعي للهيئة  

 بصورة مستمرة 

7 
لمختلفة ونشرها على مواقع  تصميم بطاقات التهنئة بالمناسبات ا

 التواصل اإلجتماعي 
  

  المتابعة المستمرة مع مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء  8

في حال ورود الشكاوي  

والمالحظات يتم عمل الالزم 

 وتحويلها للجهة المختصة 
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 إحتفاالت الهيئة بالمناسبات المختلفة 

 2021/ 2020خالل العام تنفيذ بعض برامج العالقات العامة 

نظرا لما مرت به البالد من ظروف استثنائية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد فقد تم تأجيل كافة األنشطة  

، وعليه فقد واصل قسم العالقات العامة بإدارة تأدية األعمال والمهام الخاصة به عن بعد من خالل    والفعاليات

 . مختلف الشركات والجهات التجارية لكافة منتسبي الهيئةتقديم عدد من العروض والخصومات من 

 

 : نجازات في مجال تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية للهيئة اإل / 8

 في مجال دعم القرار :  - 8/1

  
 : والقرارات اللوائح نظام : أوال

 مديرال  الدكتور   لألستاذ  تجريبية  بصورة  الرسمي  الهيئة  موقع  على   والقرارات  اللوائح  نظام  تدشين   تم •

 حالياً.  األفاضل ونوابه العام

ً   تصنيفها  على  العمل  ثم  الهيئة  جهات  كافة  من  والقرارات  اللوائح  استجالب  في  االستمرار •   وفقا

 وتدقيقها.  مراجعتها  بعد وذلك اللوائح نظام في وإدخالها الزمني وترتيبها لموضوعها

 ً  :  معلومات بنك إنشاء : ثانيا

 . الهيئة وإدارات مراكز باقي من والمعلومات البيانات استجالب استكمال •

 يتم   إحصائية  مؤشرات  الى  للوصول  بالهيئة  المختلفة  العمل  مراكز  من  وردت  التي  البيانات  تحليل •

 . مستقبال  القرار متخذي تواجه قد  التي المعوقات لحل المناسبة القرارات اتخاذ في  عليها االعتماد

 ي تال  المعوقات  لمواجهة  وذلك  التدريسية  والهيئة  للطلبة  خاصة  مركزية  بيانات   قاعدة  إنشاء  في   البدء •

 من  االنتهاء  بعد  وذلك  القرار  متخذي  الى  ورفعها  المناسبة  الحلول  وإيجاد  مستقبال  الهيئة  تواجه  قد

 . المناسبة المؤشرات تحديد و تحليلها

 : كاديمي عتماد األالجودة واإل - 8/2

 

 رصد معايير الجودة التعليمية لمؤسسات التعليم التطبيقي والتدريب

 المؤسسة التعليمية   م
 معايير الجودة التعليمية  

 التي تم رصدها 
 مالحظات 

1 
كلية الدراسات  

 التكنولوجية 

تم الحصول على االعتماد األكاديمي لبرنامج دبلوم هندسة كمبيوتر   -

منظمة   من  كيميائية  هندسة  تكنولوجيا  بكالوريوس  برنامج  وكذلك 

ABET 

 حصلت الكلية على االعتماد المؤسسي من   -

PARIS ACADEMY (2021-2024 ) 

 

 

المعتمدة  - البرامج  برنامج   12اجمالي 

 البرامج دراسي .انتهاء صالحية اعتماد 

-2023)خالل الفترة من 

2024 ) 
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2 

المعهد العالي لالتصاالت 

 والمالحة 

 

لعدد   - األكاديمي  االعتماد  تجديد  إجراءات  دراسية   8متابعة  برامج 

    ABETمن منظمة 

تكنولوجيا   -  ( السنتراالت   لقسم  جديد  اعتماد  إجراءات  استكمال 

 ABETأنظمة التحكم( من منظمة 

باريس   - أكاديمية  من  المؤسسي  االعتماد  على  المعهد  حصول 

(2021-2024 ) 

الجود  - شهادة  تجديد  منظمة    ISO9001:2015ة  تم  -TUVمن 

NORD ( 2023-2020) سنوات  3 لمدة 

لزيارة  تم تحديد زيارة الوفد المقيم )ا

 في  ABETاالفتراضية( من منظمة 

 م 15-17/11/2021

 

 المعهد العالي للطاقة  3

باريس  - أكاديمية  قبل  من  المؤسسي  االعتماد  على  المعهد  حصول 

(2021-2024  ) 

لعدد   - األكاديمي  االعتماد  تجديد  إجراءات  برنامج    20استكمال 

 ABETدراسي من منظمة 

بانتظار الموافقة الرسمية إلضافة   -

كلمة )تقنية( ألسماء البرامج  

المعتمدة للتمكن من استيفاء  

شروط تجديد االعتماد من منظمة  

ABET . 

 

 كلية التربية االساسية  4

المكتبات  - علوم  لقسم  األكاديمي  االعتماد  تجديد  إجراءات  في  البدء 

 . CILIPوالمعلومات من منظمة 

من   - التعليم  تكنولوجيا  لقسم  األكاديمي  االعتماد  على  الحصول  تم 

 ASIC (2020-2024 )منظمة 

البدء باإلجراءات التمهيدية للحصول على الموافقة الستكمال عملية   -

 . CAEPمن منظمة  االعتماد المؤسسي للكلية 

بانتظار زيارة المحكم الخارجي   -

، وكذلك زيارة  2021في أكتوبر 

في    CILIPالوفد المقيم من 

 .2022مايو 

 

5 
 كلية التمريض 

 

لجميع برامج   ACENتم الحصول على االعتماد البرامجي من منظمة 

 تمريض(. سبكالوريو -الكلية ) دبلوم تمريض 

-2021صالحية اعتماد البرامج ) -

2025 ) 

 معهد التدريب المهني  6
تم الحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي لجميع برامج المعهد من  

 أكاديمية باريس.
2021-2024 

 معهد التدريب اإلنشائي 7
رخصة اليورو باس لخريجي البرامج  جاري استكمال إجراءات اصدار 

 برامج دراسية(  6المعتمدة من أكاديمية باريس )
 

 كلية الدراسات التجارية   8

-ACBSP   2021تجديد العضوية السنوية للكلية مع منظمة  -

2022 

البدء في اإلجراءات التمهيدية للحصول على االعتماد األكاديمي   -

 ACBSPلقسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات من منظمة 

 

 معهد التمريض  9
وجاري استكمال إجراءات اصدار رخصة اليورو باس لخريجي   -

 البرامج المعتمدة من أكاديمية باريس )برنامجين دراسيين(
 

 شويخ المعهد الصناعي    10
جاري استكمال إجراءات اصدار رخصة اليورو باس لخريجي  -

 برنامج دراسي(  15البرامج المعتمدة من أكاديمية باريس )
 

11 
المعهد الصناعي صباح  

 السالم 

جاري استكمال إجراءات اصدار رخصة اليورو باس لخريجي  -

 برنامج دراسي(  13البرامج المعتمدة من أكاديمية باريس )
 

12 
المعهد العالي للخدمات  

 االدارية 

تم الحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي لقسم   -

قسم الخدمات اإلدارية من قبل أكاديمية   –السكرتارية واإلدارة المكتبية 

 باريس.

2021-2024 
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اللقاء الختامي للوفد المقيم من أكاديمية باريس مع فريق االعتماد األكاديمي في المعهد العالي للخدمات اإلدارية 

 مدير إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 
من قبل مدير   بعد تجديدها ISO9001:2015تسليم مدير المعهد العالي لالتصاالت والمالحة شهادة الجودة 

 اإلدارة وبحضور نائب المدير العام للخدمات األكاديمية المساندة 
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 تبني برامج تدريبية لتطبيق الجودة 

 م
البرنامج 

 التدريبي
 مالحظات أهداف البرنامج  توصيف البرنامج 

1 
 

مدقق  برنامج 

 داخلي 

تأهيل المشاركين إلى مستوى  

المدقق الداخلي ويقدم هذا البرنامج  

فهم لمبادئ وممارسات المراجعة  

الداخلية لنظام إدارة الجودة وهو  

شرط إلزامي ألي نظام إدارة جودة  

وبعد إتمام البرنامج التدريبي يكون 

المشاركين قادرين على إجراء  

لنظام إدارة الجودة  عمليات التدقيق 

الخاصة بهم من أجل تحديد أوجه  

 القصور وتقييم فاعلية النظام 

 التطور التاريخي لمفاهيم الجودة  .1

الفلسفة والمبادئ األساسية لسلسة معايير   .2

ISO9001 

استعراض موجز لمتطلبات نظام إدارة الجودة   .3

ISO9001 

التعاريف والغرض واألهداف وفوائد التدقيق  .4

 ISO9001الداخلي لنظام إدارة الجودة. 

التخطيط والتجهيز للتدقيق الداخلي لنظام إدارة   .5

تطبيق التدقيق الداخلي   ISO9001الجودة 

 ISO9001لنظام إدارة الجودة  

بعض األدوات والتقنيات الناجحة المستخدمة   .6

 في التدقيق الداخلي 

ير والمتابعة الفعالة لنظام إدارة  إعداد التقار .7

 ISO9001الجودة 

دورة عبر  2أقيمت عدد 

برنامج تيمز بالتعاون مع 

 مركز ابن الهيثم للتدريب 

 :  عدد المشاركين 

مشترك من أعضاء  84

هيئة التدريس والتدريب  

 والهيئة االدارية 

 

2 
برنامج مدقق  

 مبتدئ

تعريف المشاركين بالجودة طبقا  

، ISOللمواصفات العالمية 

واالهداف التي تحققها الجودة حيث 

أنه تعتبر منهج شامل بنهض  

بالمؤسسة واإلدارة نهضة نوعية  

من حيث توفيق المستندات، وآلية  

زمن اإلنجاز، ودفع عجلة التطور  

إلى االمام، وماهي خصائص  

المهمة للمدقق الداخلي، وسمات  

عمل التدقيق، ومتطلبات نظام فرق 

 الجودة الشامل 

إلمام المتدرب بما هي الجودة والهدف من   .1

 تطبيقها بمؤسسات الدولة إدارتها 

التعرف على فلسفة نظام الجودة والحصول   .2

 عليها بأعلى المعايير

تركيز فكر المتدرب على مواصفات نظام  .3

الجودة ومبادئها، لتغذية بأهم المعلومات 

 المحورية عنها 

تثقيف المتدرب بالخطوات األساسية التي يتم   .4

من خاللها تأهيل اإلدارة أو المؤسسة  

للحصول عليها، والعائد الذي تجنيه المؤسسة 

 أو اإلدارة في تطبيقها 

اإللمام الشامل من قبل المتدرب بأهمية فريق  .5

الجودة ومهامه، والمواصفات الالزمة والتي  

 يجب أن يتحلى بها المدقق الداخلي 

المتدرب والتعرف بصورة مختصرة على   فهم .6

نظام إدارة الجودة ومتطلباتها ومسؤولياتها  

 وآليات تفعيلها 

أقيمت دورة واحدة عبر 

برنامج تيمز بالتعاون مع 

مركز ابن الهيثم للتدريب 

 : عدد المشاركين

 مشترك 43

 مشترك.  41: المجتازين

 : الغير المجتازين

 مشتركين. 2

 

3 
االعتماد  ورشة 

 األكاديمي 

تعريف المشاركين بأهمية االعتماد  

االكاديمي للمؤسسة ومتطلبات  

ومعايير الحصول على االعتماد  

 االكاديمي 

التعرف على االعتماد األكاديمي   .1

 وأنواعه.

 مؤسسات االعتماد األكاديمي  .2

نموذج" رحلة االعتماد األكاديمي لقسم  .3

 علوم المكتبات والمعلومات" 

 االعتماد األكاديمي مراحل  .4

 ي معايير االعتماد األكاديم .5

 الحفاظ على االعتماد األكاديمي  .6

أقيمت دورة واحدة عبر 

برنامج تيمز بالتعاون مع 

 مركز ابن الهيثم للتدريب 

 : عدد المشاركين

 مشترك 30

 مشترك  21المجتازين:

 مشترك  9الغير المجتازين:

4 
ورشة تعريفية 

 لنظام الجودة 

الغرض من الورشة اكتساب  

المشاركين للمفاهيم األساسية في  

مجال نظم إدارة الجودة وطرق 

تنفيذ التدقيق بناء عن المواصفة  

 iso9001:2015العالمية 

 مقدمة عامة عن الجودة.  -

 تعريفات ومفاهيم التدقيق.  -

مراجعة متطلبات المواصفة العالمية   -

ISO9001:2015 . 

 عمليا كيفية تنفيذ التدقيق  -

 أقيمت دورة واحدة 

 : عدد المشاركين

 مشترك. 40

 مشترك. 20:  والمجتازين

 : الغير المجتازين

 مشترك. 20
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5 

خطوات  

بسيطة  

لالعتماد  

 االكاديمي 

الغرض تعريف المشاركين بمعايير 

االعتماد األكاديمي البرامجي  

-Selfوإعداد وتنظيم دراسة ذاتية 

Study  وتحديد اإلطار الزمني

والجهات المعنية وعملية جمع  

 البيانات 

-Selfإعداد وتنظيم دراسة ذاتية ) .1

Study فعالة ) 

 تحديد خطوات كتابة دراسة ذاتية فعالة  .2

 ذاتية تحديد متطلبات الدراسة ال  .3

 تحديد اإلطار الزمني للردود  .4

تطوير معايير فعالة للتحسين المستمر   .5

(Continuous Improvement) 

تحديد الجهات المعنية في مخرجات   .6

 (Constituenciesالبرامج التدريبية )

 عملية تحديد وجمع البيانات  .7

تحديد الدروس المستفادة من )مجلس  .8

 االعتماد للهندسة والتكنولوجيا( 

 دورة واحدة أقيمت 

 عدد المشتركين:

 مشترك 45

 مشترك  29المجتازين:

 الغير المجتازين: 

 مشتركين 16

6 

المفاهيم 

األساسية لنظم  

 إدارة الجودة 

ISO9001 

الغرض من هذا البرنامج هو  

تعريف المشاركين بالمفاهيم  

األساسية في مجال إدارة الجودة  

والمتطلبات القياسية العالمية  

 . iso9001:2015للمواصفة 

 التعرف على فلسفة الجودة.  .1

 التطور التاريخي لنظم إدارة الجودة.  .2

القواعد الثمانية لبناء نظام إدارة   .3

 الجودة. 

متطلبات المواصفة القياسية العالمية   .4

ISO9001:2015 . 

مهام اإلدارة العليا وفق معايير   .5

ISO9001:2015 . 

الوثائق الالزمة إلنشاء وتطبيق  .6

 وتحسين نظام الجودة. 

التعرف على أساليب التحسين المستمر  .7

 ألداء المؤسسات. 

أسلوب التسجيل والحصول على شهادة  .8

ISO9001 . 

 أقيمت دورة واحدة 

 عدد المشاركين:

 مشترك 58

 مشترك  34المجتازين:

 الغير المجتازين: 

 مشترك 24

7 

القياس  

والتقويم في  

االعتماد  

 األكاديمي 

يتضمن البرنامج شرح العالقة بين 

االعتماد األكاديمي ومعايير الجودة 

عملية اعتماد  في البرنامج وشرح 

برنامج والتعرف على القصور  

 واإلجراءات الموصى لحلها. 

 

 التعرف على معنى االعتماد األكاديمي  .1

تحديد معايير الجودة لدى )مجلس االعتماد   .2

 ( ABETللهندسة والتكنولوجيا 

 تحديد عملية اعتماد البرنامج  .3

تحديد معايير برامج تكنولوجيا الهندسة لدى  .4

ABET 

 .Self-Studyتنظيم تقرير الدراسة الذاتية  .5

 تحديد عملية االعتماد  .6

 ABETوصف مصطلحات  .7

المقارنة بين أوجه القصور واإلجراءات الموصى  

 بها 

أقيمت دورة واحدة عدد  

 المشاركين:

 مشترك 61

 مشترك  38المجتازين:

 الغير المجتازين: 

 .مشترك 23

 

 2020/2021خطة التدريب 

 إدارة الجودة واالعتماد االكاديمي

 مكان انعقادها  عدد المجتازين 
تاريخ نهاية  

 الدورة 

تاريخ بداية  

 الدورة 
 الرقم  اسم الدورة 

41 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

24/12/2020  20/12/2020  
 مدقق داخلي 

ISO 9001:2015 
1 

43 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

23/6/2021  20/6/2021  
 مدقق داخلي 

ISO 9001:2015 
2 
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تكريم القائمين على مركز ابن الهيثم للتدريب لمساهمتهم في تنفيذ الخطة التدريبية إلدارة الجودة واالعتماد 

 2021-2020األكاديمي خالل العام 

 

 

 

21 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

23/12/2020  22/12/2020  3 ورشة االعتماد االكاديمي  

41 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

12/1/2021  10/1/2021  
 مدقق مبتدئ

ISO 9001:2015 
4 

20 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

2/2/2021  1/2/2021 نعريفية لنظام الجودة ورشة    5 

29 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

17/2/2021  14/2/2021  6 خطوات بسيطة نحو االعتماد االكاديمي  

34 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

4/3/2021  1/3/2021  
المفاهيم األساسية لنظم  

 إدارة الجودة 
7 

38 

 ابن الهيثم

 برنامج تيمز 

 

10/3/2021  7/3/2021  
والتقويم في  القياس 

 االعتماد االكاديمي 
8 

 االجمالي  267
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 إجراء الدراسات في تطوير إدارة التعليم التطبيقي والتدريب 

 

 

 االتصال بالجامعات العالمية العتماد األنظمة الحديثة في شأن جودة التعليم 

 أنظمة الحديثه التي تم اعتمادها  الجامعات التي تم االتصال بها  م

    ABET البورد األمريكي للهندسة والتكنولوجيا 1

االنتهاء من إجراءات الحصول على االعتماد األكاديمي لكلية   -

الدراسات التكنولوجية لبرنامج هندسة كمبيوتر وكذلك برنامج 

 بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية 

متابعة إجراءات تجديد البرامج للمعهد العالي لالتصاالت والمالحة   -

 برامج  8وعددها 

تصاالت وأنظمة الكترونية في المعهد العالي  تم طلب اعتماد جديد لقسمي اال

 لالتصاالت والمالحة 

2 
 األمريكية    ACENمؤسسة 

 هيئة اعتماد التعليم في التمريض  

تمريض   ستم الحصول النهائي على االعتماد البرامجي لقسم بكالوريو -

 وقسم دبلوم تمريض 

3 

 البريطانية    ASICمؤسسة 

 منظمة االعتماد للمدارس، الكليات والجامعات الدولية  

 

كلية التربية   –تم الحصول على االعتماد البرامجي لقسم تكنولوجيا التعليم 

 األساسية 

 الدراسة  تعريف الدراسة  هداف الدراسة أ مالحظات 

تم مخاطبـة الجهـات 

ــرح  ــة لطــ المختصــ

ــم  ــة وتــــ المناقصــــ

تحويلهــا إلــى جهــاز 

ــريع  ــوى والتشـ الفتـ

ــة  ــذ الموافقــــ ألخــــ

 النهائية

ل  - المساند  اإلداري  المستوى  من  لتطوير  التعليمية  عملية 

 خالل مشروع ضبط الجودة وتوحيد اإلجراءات 

تحديد المخاطر و التركيز على األبعاد اإلدارية في عمليات    -

 التخطيط و التنظيم و الرقابة لتحقيق الجودة 

قطاع    - في  اإلجراءات  توحيد  و  اإلدارية  األساليب  تطوير 

إدارة   نظام  متطلبات  يحقق  بما  البحوث  و  التطبيقي  التعليم 

 الجودة  

الحصول    - من  القطاعات  إدارات  و  الكليات  على  تمكين 

 شهادة مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية 

 ISO 9001: 2015 

 

 

اإلداري    - بالمستوى  واالرتقاء  التطوير 

مشروع   من خالل  التعليمية  للعملية  مساند 

 ضبط الجودة وتوحيد اإلجراءات في القطاع 

تماشيا    - القطاعين  في  اإلجراءات  توحيد 

التطبيقي مع إجراءات الهيئة العامة للتعليم  

 والتدريب 

للهيئة   - التعليمي  بالمستوى  االرتقاء 

والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 

لخطة   وفقا  التعليمية  بالعملية  والنهوض 

 التنمية وبرنامج عمل الحكومة 

تطوير المستوى اإلداري المساند للعملية    -

 التعليمية من خالل مشروع ضبط الجودة 

الكليات    - في  تماشيا مع  توحيد اإلجراءات 

 إجراءات قطاع التعليم التطبيقي والبحوث

 

حصول   مناقصة  مشروع 

وقطاع   العام  المدير  قطاع 

وكليات   والتنمية  التخطيط 

على   اللغات  ومركز  الهيئة 

 شهادة  

ISO 9001 :2015 

البدء في المراسالت 

مع الشـركة المانحـة 

TUV NORD 

الرســـال اســـتمارات 

 التجديد

االيزو   شهادة  تجديد  مشروع 

ISO 9001 :2015 

االكاديمية   الخدمات  لقطاعي 

قطاع   وادارات  المساندة 

 التعليم التطبيقي والبحوث 

تم إقامة ورشة   -

عمل افتراضيا عبر 

 برنامج تيمز 

تم إقامة اجتماع  -

مع رؤساء فرق  

الجودة في المعاهد 

 داخل مبنى اإلدارة 

 

ــة  ــديالت الالزم ــي شــرح التع ــا ف ــول به ــودة المعم ــة الج ألدل

ديـد لجالمعاهـد وإجـراء التغييـرات المطلوبـة بحسـب الهيكـل ا

 للهيئة

تنظيم ورش عمل واجتماعات خاصة 

بتعديل أدلة الجودة في المعاهد التدريبية 

بحسب الهيكل الجديد المعتمد للهيئة بهدف  

 ضبط جودة النظام اإلداري فيها 

في   الجودة  أدلة  تعديل 

 المعاهد التدريبية 
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4 

 البريطانية    CILIPمؤسسة 

 منظمة المكتبات والمعلومات  

 

  –جاري استكمال إجراءات تجديد اعتماد قسم علوم المكتبات والمعلومات 

 كلية التربية األساسية 

5 

 ACBSPمؤسسة 

Accreditation Council for Business schools and 

programs 

 ءم تجديد عضوية كلية الدراسات التجارية في المنظمة وذلك الستيفات

 شروط المنظمة في اعتماد برامج قسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات 

6 
 CAEPمؤسسة  

 مجلس اعتماد اعداد التربويين
 البدء بالحصول على الموافقات لالعتماد المؤسسي لكلية التربية األساسية  

7 

Paris Academy 

 أكاديمية باريس 

 

ً البدء بالمراسالت لتجديد االعتماد المؤسسي   للمعاهد المعتمدة مسبقا

وجاري استكمال إجراءات اصدار رخصة اليوروباس لخريجي المعاهد 

 : التالية

 معهد التمريض 

 الشويخ  –معهد التدريب الصناعي 

 صباح السالم –معهد التدريب الصناعي 

 معهد التدريب اإلنشائي

 

 

 العالمية اعتماد البرامج األكاديمية من الكليات والجامعات 

 الكلية/الجامعة التابع لها البرنامج  توصيف البرنامج  البرامج األكاديمية التي تم اعتمادها 

 صيانة حاسب آلي  -1

 برامج حاسب آلي  ةصيان -2

 شبكات حاسب آلي   -3

 تشغيل حاسب آلي  -4

 فني اتصاالت السلكية  -5

 استوديوهات إذاعية وتلفزيونية  -6

 ارسال إذاعي وتلفزيوني -7

 السلكي فني شبكات  -8

ABET 
 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 

 

 عكسي  حتشغيل مقطرات وتناض  -1

 صيانة مقطرات  -2

 تشغيل شبكات مائية  -3

 صيانة شبكات مائية  -4

 معالجة مياه  -5

 تشغيل أنظمة الغازات الطبية  -6

 صيانة محطات التحويل الثانوية  -7

 صيانة أجهزة وقاية وتحكم  -8

 طوارئ وانارة شوارع  -9

 التحويل صيانة محطات  -10

 تركيب وصيانة خطوط النقل  -11

 صيانة محوالت القدرة  -12

 مراقبة النظام الكهربائي  -13

 تشغيل مراجل وتوربينات  -14

 تشغيل مولدات كهربائية  -15

 صيانة أجهزة قياس وتحكم  -16

 تمديدات كهربائية  -17

 صيانة معدات الجهد المنخفض  -18

 تشغيل توربينات غازية  -19

 صيانة مراجل وتوربينات  -20

ABET 

 للطاقة المعهد العالي 

 )قيد التجديد( 

 

 السكرتارية والخدمات اإلدارية  .1

 الخدمات اإلدارية  .2
Paris Academy 

 المعهد العالي للخدمات االدارية 
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 تكييف وتبريد -1

 نجارة واألثاث  -2

 كهرباء سيارات   -3

 تمديدات كهربائية  -4

 ميكانيكا لحام  -5

 ميكانيكا التشغيل  -6

 قوى كهربائية   -7

 الخرسانة المعمارية  -8

   السياراتميكانيكا  -9

Paris Academy  معهد التدريب المهني 

 

 برنامج اتصاالت الكترونية  -1

 تكنولوجيا هندسة كمبيوتر -2

 تبريد وتكييف  -3

 تكنولوجيا هندسة قوى ميكانيكا  -4

 نقل وتوزيع طاقة  -5

 صناعات كيميائية  -6

 تصنيع  -7

 تكنولوجيا اآلالت الكهربائية  -8

 تكنولوجيا تشغيل مصافي  -9

 انشاء مباني -10

 اإلنتاج والتصدير  –تكنولوجيا هندسة بترول  -11

 بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية -12

ABET 

 كلية الدراسات التكنولوجية 

 

 

 دبلوم تمريض  -1

 تمريض  سبكالوريو -2
ACEN 

 كلية التمريض 

 

 رسام هندسي  -1

 مساح ارضي  -2

 أعمال صحية  -3

 سالمة إنشائية  -4

 مراقب مباني  -5

 مسح كميات  -6

Paris Academy 
 التدريب االنشائيمعهد 

 

 

 الراديو والتلفزيون  -1

 تشغيل اآلالت   -2

 لحام   -3

 التبريد والتكييف  -4

 القوة الكهربائية   -5

 التمديدات الكهربائية   -6

 سمكرة سيارات   -7

 التحكم اآللي  -8

 ميكانيكا عام  -9

 ميكانيكا سيارات  -10

 النجارة والديكور  -11

 خراطة وآالت تشغيل   -12

 ميكانيكا ديزل  -13

 

Paris Academy 
 صباح السالم  –المعهد الصناعي 

 

 CNCتشغيل ماكينات و  -1

 أنظمة وآالت ميكانيكية  -2

 تشغيل خطوط إنتاج )الكتروميكانيكا(  -3

 لحام إنشاءات  -4

 لحام تمديدات   -5

 إنتاج وتركيبات ميكانيكية -6

 تشكيل صفائح معدنية   -7

 التمديدات الكهربائية   -8

 االتصاالت   -9

 االلكترونيات الصناعية  -10

 التبريد والتكييف  -11

Paris Academy 
 الشويخ  - المعهد الصناعي
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  -صور من الزيارات التي قامت بها اللجنة االستشارية لالعتماد األكاديمي للكليات وبرئاسة السيد الدكتور/ جاسم االستاد 

 3/6/2021التكنولوجية في زيارة كلية الدراسات  نائب المدير العام للخدمات األكاديمية المساندة

 

 

 

 14/6/2021زيارة كلية العلوم الصحية في 

 

 

 

 

 

 

 السيارات   -12

 اآلالت والمعدات الثقيلة  -13

 النجارة والديكور  -14

 دبلوم تمديدات كهربائية ذكية  -15

 دبلوم صحي تثقيف -1

 فني خدمات تمريضية  -2
Paris Academy 

 معهد التمريض 

 

 تكنولوجيا التعليم   -1

 علوم المكتبات والمعلومات   -2

ASIC 

CILIP 

 كلية التربية األساسية 
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 2/6/2021زيارة كلية التربية األساسية في 

 

 موظفي الهيئة : ى تعزيز شعور اإلنتماء لد  - 8/3

 تعزيز الشعور باالنتماء للهيئة

 واالجتماعية والفنيةتوفير المكان واإلمكانيات لتمكين العاملين بالهيئة لمزاولة هواياتهم الرياضية والثقافية 

 :  النشاطات الرياضية للعاملين بالهيئة-أ

 عدد المشاركين  توصيف فعاليات النشاط  فعاليات النشاط  م 
 

 مالحظات 
 

1 

المنشئات الرياضية التي تقام من  

األنشطة والفعاليات الرياضية  خاللها 

 -بالنادي: 

 . ملعب كرة القدم  1

 . حوض السباحة وملحقاته 2

 . صالة الجمنازيوم )الحديد(  3

 . الصالة متعددة األنشطة 4

 . الصالة الرياضية المغطاة  5

 

من طبيعة أساسيات عمل النادي هي إدارة المنشئات الرياضية  

وتسخيرها لخدمة أعضاء النادي من موظفي  وإعدادها إعداد جيد  

الهيئة من كافة القطاعات باإلضافة لمنتسبي النادي لمن هم خارج  

الهيئة لمزاولة هواياتهم الرياضية في شتى األلعاب المختلفة وذلك  

 -من خالل المنشئات الرياضية التالية: 

ملعب كرة القدم الذي تقام عليه العديد من األنشطة والبطوالت   .1

رياضية المختلفة طوال العام باإلضافة إلى استخدامه من قبل  ال

بعض الجهات الحكومية المناظرة إلقامة عدد من الفعاليات  

 الرياضية. 

صالة االلعاب الرياضية )الجمنازيوم( التي تضم العديد من   .2

 االجهزة الرياضية متنوعة االستخدام. 

 ار(  البخ –الجاكوزى  –حوض السباحة وملحقاته )الساونا  .3

صالة األلعاب المغطاة والتي تضم بداخلها ملعب لكرة القدم   .4

 وكرة الطائرة وكرة اليد. 

الصالة متعددة األنشطة والتي تضم بداخلها غرفة للبلياردو   .5

والبيبي فوت وتنس الطاولة، علماً بأن هذه المنشئات  

الرياضية مستمرة على مدار العام لخدمة أعضاء النادي  

  وأسرهم

 

116 
عدد أعضاء نادى  

 العاملين 

المشاركة في دوري الوزارات خالل   2

 2020/2021الموسم الرياضي 

 

في إطار المشاركة الفعالة ضمن الهيئات والوزرات المشاركة   

بدوري الوزارات، وكذلك تمثيل وإبراز أسم الهيئة في كافة  

الملتقيات والفعاليات الرياضية، شارك نادى العاملين بالهيئة بفريق 

20 
عدد فريق الهيئة في  

 كرة قدم الصاالت 
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/  2020في لعبة كرة القدم للصاالت وذلك خالل الموسم الرياضي 

حيث ضم الفريق 24/3/20212021الى  20/1/2021بالفترة من 

 عدد من العبي الهيئة من مختلف كافة القطاعات.

 

3 
التنسيق مع الجهات الرياضية المناظرة 

من داخل وخارج الهيئة فيما يخص 

الفعاليات الرياضية وحجز المالعب  

 والصاالت الرياضية. 

 

  واجتماعية رياضة انشطة توفير في فقط النادي  نشاط فال يتوق

 إلى يمتد بل ،   فحسب  النادي  ومنتسبي الهيئة لموظفي  وثقافية

 إدارة إلى ردحيث ي المناظرة الرياضة الجهات مع  المستمر التنسيق

  جهات عدة من   والخارجية  الداخلية  المراسالت من  العديد النادي 

  لتلك رياضية  أنشطة إلقامة  النادي  منشآت توفير  بشأن رياضية

 إضافة الرياضة الفعاليات بعض في  المشاركة إلى باإلضافة الجهات

  منشآته توفير في الفترة  تلك خالل  العاملين نادي  ساهم ذلك إلى

  األنشطة من العديد إلقامة  الهيئة ومعاهد  كليات طلبةل  الرياضة

 ئولية مس  النادي  إدارة عاتق على يقع كما،   الرياضة والبطوالت

.       .    الرياضة والبطوالت  الملتقيات جميع في الهيئة أسم إبراز

                                                          

  

4 

فوز فريق نادى العاملين بالهيئة  

بالمركز الثالث في منافسات دوري  

الوزارات والهيئات الحكومية  للموسم  

م وحصوله  2020/2021 الرياضي

 . أيضا على الفريق المثالي في البطولة

 

حقق فريق نادى العاملين بالهيئة فوزاً مستحقاً وذلك بحصوله على  

رات  المركز الثالث في منافسات كأس كرة قدم الصاالت لدورى الوزا

والهيئات الحكومية وذلك بتغلبه على فريق وزارة الكهرباء والماء  

فة  ثالثة ، حيث يعتبر هذا الفوز نجاحا لكا  بخمسة اهداف مقابل 

منتسبي الهيئة وتأكيدا على وجود الهيئة في كافة الفعاليات  

واألنشطة المحلية التي تنظمها مؤسسات الدولة المختلفة ، كما 

حصل الفريق على جائزة الفريق المثالي والتي تدل على ما يتمتع 

سيه رفيعة  ، هذا  به أعضاؤه من اخالق عالية وروح رياضية وتناف 

وقد تقدم السيد الدكتور مدير عام الهيئة  بالتهنئة للفريق على  

تمثيلهم المشرف للهيئة ومؤكدا على تقديم كافة الدعم الالزم  

والمستمر للفريق مستقبال،  ومشيدا بمستواه الفني والمهارى الذي  

                             .كان واضحا خالل المباريات التي شارك بها 

  

 
 للعاملين بالهيئة :  لثقافيةالنشاطات ا -ب

 لم يتم تنظيم أي أنشطة ثقافية خالل تلك الفترة بسبب جائحة كورونا. 

 للعاملين بالهيئة : اإلجتماعيةالنشاطات -ج

 عدد المشاركين توصيف فعاليات النشاط  فعاليات النشاط 

      

 مالحظات 

 

وتزويدها تطوير ديوانية نادى العاملين  

  ةوالقهو   ، بعدد من ماكينات الشاي 

 والمياه والمأكوالت. 

األعضاء،   عدد  في  ة  المستمر  للزيادة  نظرا 

بالنادي     يقضونه  الذي  الطويل  للوقت  ونظراً 

متعددة   الصالة  إلى  الديوانية  مبنى  نقل  تم 

تزويد  تم  كما  الكبيرة،  السعة  ذات  األنشطة 

وال الشاي  ماكينات  من  بعدد  قهوة  الديوانية 

من   بعدد  تجهيزها  تم  كما  والمأكوالت،  والمياه 

 األجهزة وذلك خدمة ألعضاء النادي واسرهم 

 عدد أعضاء النادي  116
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 النشاطات الفنية للعاملين بالهيئة :-د

 لم يتم تنظيم أي أنشطة ثقافية خالل تلك الفترة بسبب جائحة كورونا. 

  نشاطات أخرى :-ه

 عدد المشاركين  فعاليات النشاط توصيف   فعاليات النشاط 
      

 مالحظات 
 

 عمل نادى صيفى لألطفال 

من واقع حرصنا على  تنميـة المواهـب الشـابة  

رياضية وترفيهية لهذه الفئـة  ،   ةوتوفير أنشط

ومــن جانــب المســئولية االجتماعيــة  التــي تقــع 

ــادي ونظــراً لعــدم  ســفر  ــى عــاتق  إدارة الن عل

طلـــة الصـــيفية  الكثيـــر مـــن األطفـــال خـــالل الع

ومعاناة أولياء األمـور مـن عـدم وجـود  أمـاكن  

ــإن  ــاتهم الرياضــية ، ف ــائهم لممارســة هواي ألبن

إدارة النادي متمثلة في قسم النشاط االجتمـاعي 

ــاء  ــيفي ألبن ــادى ص ــل ن ــدد عم ــي بص والرياض

أعضاء النـادي وأبنـاء مـوظفي الهيئـة ، وذلـك  

بالتعـــاون مـــع مجموعـــة مـــن  األكاديميـــات و 

راكز الرياضية المختلفة للقيام  بعـدة أنشـطة الم

رياضية وترفيهيـة بمنشـئات النـادي الرياضـية  

حيــث كــان مقــرر إقامتهــا خــالل الفتــرة مــن 

م ونظـرا لصـدور 30/7/2021الى    1/7/2021

قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بتعطيـــل أنشـــطة 

ــم  ــاف ااألطفـــال تـ ــا علـــى أن إيقـ لنشـــاط مؤقتـ

 حالية  .يستأنف العمل به خالل الفترة ال

  

 

 2021/  2020أهداف اإلدارة لعام 

 نسبة اإلنجاز  مؤشر الهدف  وصف الهدف  م 

 العمل على زيادة عدد أعضاء نادى العاملين  1

األعداد في ازدياد مستمر بفضل التطورات الخدمية في  

طريقة   في  الجديدة  واآلليات  الرياضية،  المرافق 

بالنادي    العمل  فترة  لمد  باإلضافة   بالنادي  االشتراك 

صباحاً حتى التاسعة مساًء طوال    8لتصبح من الساعة  

من   السابق  في  المواعيد  كانت  حيث  األسبوع   أيام 

الذي    مساًء وحتى  5الساعة   التاسعة مساًء فقط األمر 

 ساهم كثيرا في األقبال على االشتراك بالنادي  

80% 

العمل على تطوير منشئات النادي الرياضية   2

 وأستحداث  

تم تطوير عدد من المنشئات الرياضة كالصالة المغطاة 

العمل  وجارى  السباحة  حوض  ومبنى  الحديد  وصالة 

 الرياضية على تطوير باقي المنشئات 

60% 

 تطبيق نظام االشتراك بالنادي أونالين 3

تم وضع آلية حديثة لالشتراك بالنادي )اونالين( وذلك 

نظم   مركز  مع  بالتعاون  الهيئة  موقع  طريق  عن 

الراغبين  األعضاء  السادة  على  تيسيراً   ، المعلومات  

في االشتراك ، وحتى ال يضطر العضو لمراجعة األدارة  

أصبح   حيث  العضوية  على  للحصول  مرة  من  ألكثر 

عبر   األوراق  تقديم  اإلدارة  بأمكانه  ومراجعة  الموقع 

 إلستالم الهوية  لمرة واحدة فقط  

80% 
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   : في مجال التخطيط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 8/4

 . 2020/  2019إعداد التقرير السنوي لعام   .1

مشروع .2 ميزانية   وتخصيص  المطلوبة  الموافقات  أخذ  من  اإلنتهاء  الخطة   تم  وتنفيذ  صياغة   (

 ( . 2027 - 2022اإلستراتيجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

العامة  .3 للهيئة  اإلستراتيجية  الخطة  مشروع  مواصفات  كراسة  لصياغة   ( فنية  لجنة  تشكيل  تم 

 ( .  2027 - 2022للتعليم التطبيقي والتدريب 

ة لطرح ممارسة مشروع انتهت اللجنة الفنية من إعداد كراسة المواصفات وكراسة الشروط العام .4

 ( .  2027 - 2022) صياغة وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

تم رفع كراسة الشروط العامة لمشروع ) صياغة وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للهيئة العامة للتعليم  .5

والتدريب   و (  2027  -  2022التطبيقي  والتشريع  الفتوى  المطلوبة إلدارة  التعديالت  إجراء  تم 

 تمهيداً لمخاطبة لجنة المناقصات المركزية حسب النظم المتبعة .

التطبيقي  .6 للتعليم  العامة  الهيئة  في  إنجازه  تم  بما  والتنمية  للتخطيط  األعلى  المجلس  تزويد  تم 

الفصل  إنتهاء  حتى  الحكومة  عمل  برنامج   ( محاور  ضمن  ومشاريع  خطوات  من  والتدريب 

عي الخامس عشر ( وتم إدخال البيانات في النظام اآللي لبرنامج عمل الحكومة تمهيداً لرفع التشري

 التقرير لمجلس الوزراء الموقر .

( مشاريع جديدة تقدمت بها قطاعات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب   10تم  رفع عدد )   .7

ضمن إلدراجها  والتنمية  للتخطيط  األعلى  للمجلس  السنوية   المختلفة  التنمية  خطة  مشروعات 

 وبإنتظار الموافقة عليها .  2023/  2022

التخطيط  .8 إدارة  أقسام  إختصاصات  بعض  تعديل  بخصوص  اإلداري  التطوير  إدارة  مخاطبة  تم 

 والمتابعة وتعديل مهام شاغلي الوظائف اإلشرافية في اإلدارة .

للتخطيط   .9 األعلى  المجلس  ،تزويد كل من  ببيانات دورية  المركزية للحصاء  واإلدارة  والتنمية   ، 

 والتدريب . تعليم التطبيقي لل الهيئة العامة عن ومؤشرات التعليم

تزويد اإلدارة المركزية للحصاء بالبيانات المتعلقة بالمؤشرات التنموية في إطار الخطة السنوية   .10

 التنموية .دوريا كل ثالثة أشهر ) ربع سنوي ( في النظام اآللي للمؤشرات 

 إعداد الردود لوزارة التربية فيما يخص البيانات المتعلقة بالطلبة .  .11

 إعداد دراسة حول تحديات القبول قي كلية التربية األساسية . .12

إعداد دراسة حول المتوقــع مــن الطلبــة المقيــدين مــن الكليــات والمعاهــد خــالل الســنوات الخمــس  .13

 القادمة .

المكاتب     .14 على  الجديدة   يةاالستشاراإلشراف  اإلنشائية  للمشاريع  التصميم  عملية  تتولى  التي 

 ومتابعة المشاريع لتحقق أهداف خطط القبول المستقبلية بالهيئة . بالهيئة 
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 المشاريع اإلنشائية 

على   .15 التزامه االشراف  على  والحرص  االستشاري  أداء  ومتابعة  االنشائية  المشاريع  تصميم  عقود  إدارة 

مع جهات الدولة   التنسيقو يندرج من ضمن االشراف على المشاريع عملية  .    للمشروعبالجدول الزمني  

االلتزا على  للحرص  المشاريع  لمخططات  واالعتمادات  الموافقات  بتقديم  الخاصة  عمل   مالمختلفة  بخطة 

 المشاريع .

 :    في مرحلة التصميم عالجدول التالي يوضح أسماء المشاري  

 :إدارة التخطيط والمتابعة المشاريع اإلنشائية التي تشرف عليها 

 % 85نسبة اإلنجاز  -األحمد للهيئة بمنطقة صباح  ةمعاهد تدريبيتصميم  1

 %85نسبة اإلنجاز  - فروع معاهد الهيئة بمنطقة جابر األحمدتصميم  2

  

بطلب منه و اعتماد اللجنة العليا للمشاريع  تم تسليم مساعد المدير العام للنشاءات الهندسية عدد أربعة مشاريع 

، وذلك للبدء بإجراءات الطرح تمهيداً للبدء بمرحلة التنفيذ.   3/3/2021بتاريخ    1/2021االنشائية بإجتماع رقم  

 حلة التصميم .الجدول التالي يوضح أسماء المشاريع المنتهية من مر

 : 2021/  2020المشاريع اإلنشائية التي تم انجاز مرحلة التصميم للفترة الزمنية 

 تصميم فروع لكليات الهيئة بمنطقة صباح االحمد  1

 تصميم مجمع تكنولوجي تجاري صحي تربوي بمحافظة الجهراء  2

 للمعاهد والكليات تصميم مباني وخدمات البنية التحتية لأللياف الضوئية  3

 تصميم معهد تدريب مهني للبنين بمنطقة جابر االحمد  4

 

 . استكمال بيانات موقع خاص بأرشفة وثائق مشاريع التصميم وإدخال بيانات المشاريع المنتهية .16

الرأسمالية   .17 المصروفات  الثالث  بالباب  الخاص  الميزانية  مشروع  والصيانة   -إعداد  االنشائية  مشاريع 

المالية    -الجذرية   احتياجاتهم وتمثيلها   2023/ 2022للسنة  لتجميع  الهيئة  في  الداخلية  الجهات  ومخاطبة 

 في مشروع الميزانية السنوي والخارجية حتى اعتماد الميزانية .

استالم ارض جديدة للهيئة في مدينة المطالع من الهيئة العامة للرعاية السكنية وجاري عمل الدراسة تم   .18

 االولية .

دراسة طلب كليات ومعاهد الهيئة بالتوسعات وذلك ألخذ موافقة اللجنة العليا للمشاريع االنشائية. الجدول  .19

من   الموافقة عليها  تمت  التي  الجديدة  المشاريع  يوضح  وتم طلب  التالي  االنشائية  للمشاريع  العليا  اللجنة 

 : 2022/2023ادراجها بميزانية الهيئة لعام 
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 :      2021/  2020المشاريع اإلنشائية الجديدة للفترة الزمنية 

 الشويخ   -توسعة كلية العلوم الصحية / بنين   1

 الشويخ   -توسعة كلية التمريض / بنين   2

 صباح االحمد   -   2فرع كليات الهيئة  3

 مشروع إدارة تصميم مشاريع الهيئة 4

 العارضية   -مبنى مكاتب نوعية لكلية التربية األساسية   5

 العارضية  -توسعة مبنى سكن الطالبات   6

 

 : متابعة خريجي الهيئة في سوق العمل - 8/5

 اإلعداد لمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع ) االفتراضي ( .  •

 اإلعداد لدليل الخريجين والذي يشمل كافة كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .  •

العامة واإلعالم لتحديد خطة إعالمية للعـالن عن أنشطة   • العالقات  المستمر مع مكتب  وفعاليات  التواصل 

 اإلدارة .

الحكومي   •  ( الوطني  العمل  كافة جهات سوق  للمشاركة في معرض  –مخاطبة  الفرص    األهلي ( ودعوتها 

 الوظيفية والدراسية الرابع .

الوظــيفية • الفــرص  معــرض  في  للمشاركة  ودعوتها  الدولة  في  التعليــمية  المؤسسات  كافة   مخاطبة 

 والدراسية الرابع .

 ية ببيانات الطلبة الخريجين واالحصائيات المطلوبة . تزويد كافة الجهات الخارج •

 تزويد كافة الجهــات الداخلية بالهيئة بــبـيانات الطلبة الخريجــين واالحصــائيات المطــلوبة .  •

الفرص  • معرض  مهام  إلنجاز  الهيئة  قطاعات  بمختلف  اإلدارات  كافة  مع  والتواصل  الوظيفية   التنسيق 

 ضي ( .) االفترا والدراسية الرابع

 التنسيق مع مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي للعداد للمعــرض االفتراضي  .   •

 2021/  2020أهداف اإلدارة لعام 

 مؤشر الهدف  وصف الهدف  م
نسبة 

 اإلنجاز 

 %60 تفعيل الدور اإلعالمي  التنسيق والتعاون مع مكتب العالقات العامة واإلعالم في الهيئة  1

 الكليات والمعاهد وإدارات الهيئة المعنية بالتوظيف واستكمال الدراسة دعوة كافة  2
تعزيز التواصل بين اإلدارة وقطاعات 

 الهيئة المختلفة 
20% 

التعاون والتنسيق مع مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة لتقديم ورش عمل  3

 لحديثي التخرج 

تعزيز التواصل بين اإلدارة وقطاعات 

 فة الهيئة المختل
15% 

 تزويد الكليات والمعاهد ببيانات سوق العمل عند الطلب  4
تعزيز التواصل بين اإلدارة وقطاعات 

 الهيئة المختلفة 
50% 

 التواصل مع المجلس األعلى للتخطيط لتحقيق أهداف الدولة والتنمية المستدامة  5
تعزيز التواصل بين اإلدارة وسوق 

 العمل 
20% 

العمل الوطني الحكومي والخاص للمشاركة في معرض دعوة كافة جهات سوق  6

 الفرص الوظيفية والدراسية الرابع 

تعزيز التواصل بين اإلدارة وسوق 

 العمل 
35% 

تزويد سوق العمل قائمة بأسماء الخريجين من الكليات والمعاهد الباحثين عن  7

 فرص عمل 

تعزيز التواصل بين اإلدارة وسوق 

 العمل 
15% 

 لمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الدعوة   8
تعزيز التواصل بين اإلدارة وسوق 

 العمل 
45% 
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اآللي ومستلزمات  9 الحاسب  أجهزة  بإحتياجاتها من  العمل  تزويد مراكز  اإلنجازات في مجال   /

 التشغيل وتطور النظم :

العديد من األقسام ويتكامل عمل تلك األقسام في إطار  يحتوي على مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي  يحتوي

 وهي :االختصاصات المنوطة بها وذلك في سبيل تحقيق األهداف السامية للمركز 

الجاهزة   .1 والبرمجيات  التشغيل  األجهزة والطابعات وملحقاتها ومستلزمات  الهيئة من  احتياجات  توفير 

 .للبنية األساسية 

 . شبكات لربط الجهات المستفيدة ومركز المعلومات لتنفيذ أعمالهـا التصميم وتوفير  .2

 . ةتطوير وبرمجة األنظمة وتشغيلها للجهات حسب حاجة كل جه .3

 .كوادر الفنية واإلدارية للتعامل مع التقنيات الحديثة التأهيل وتنمية  .4

 . لدراسات الجدوى اإعداد  .5

 . لتوصيات اتقديم  .6

 .   ة ألنظمة الهيئة وبرمجياتهاتحديد للمواصفات الفنية المطلوب  .7

 .لجهات المستفيدة على استخدام النظم والبرمجيات لتطوير أعمال الهيئـة اتدريب  .8

 . لبيئة المناسبة للنظم الجاهزة والتقنيات المعاونة في تطوير األنظمة التعليميةاتوفير  .9

 .تصميم وإدارة للموقع الرسمي للهيئة ومتابعة آخر األنشطة واألحداث في الهيئة  .10

 . لتقارير السنوية ألعمال المركز والنظم اآللية المطبقة في عملهااإعداد  .11

في  حيث   النقص  الخطة االستراتيجية والتي تم تطويرها من خالل تحديد مكامن  للتعليم  تم وضع  العامة  الهيئة 

التقرير   ومرفق لكمساسها تم تحديد الهيكلية في بناء مركز معلومات أكثر تطورا أوالتي على  التطبيقي والتدريب

 : اإلنجازات التاليةيوضح 

 :  21/202020للسنة  انجازات المركز

 ينقسم مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي الى مراقبتين : 

 مراقبة تطوير النظم  .1

   مراقبة الدعم الفني  .2

  ا  ، وبناء  على خطة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (  وضع سياسات التطوير والدعم الفني ) بناءا  حيث تم  

 حدث التطورات التكنولوجيا .أعلى 

 

 تطوير النظم : مراقبة 

 تقدم مراقبة تطوير النظم الدعم الفني لألنظمة الحيوية في الهيئة وهي :  •

 مالية (  أةمكاف  –تسجيل  –نظام البانر ) قبول  .1

 نظام المراسالت الصادر والوارد واالرشفة   .2

 نظام شئون المتدربين   .3

 نظام التخرج  .4

 موقع الهيئة  .5

 ( E-formsالخدمات االلكترونية )  .6
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 الدعم الفني شامال :يكون  •

 تحسينات على النظام  .1

 إضافة مستخدمين .2

 تدريب العاملين  .3

 تعديالت واضافة صالحيات   .4

 صيانة النظام   .5

 تحديث بيانات  .6

 تشغيل عمليات فصلية النظمة الطلبة  .7

 الربط االلكتروني مع الجهات الخارجية  •

o : يكون الربط نوعان 

 G2Gالمراسالت الحكومية  ▪

 متابعة األعطال وتحديث األنظمة واضافة جهات جديدة   •

 تدريب المستخدمين   •

 المتابعة المستمرة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  •

 و تحسينات  أجاهزية البيئة التشغيلية الحالية الي تطويرات  •

 الربط االلكتروني مع الجهات الحكومية  ▪

الربط من خالل االستفاد  • البيانات بصورة مباشرة وحي    ةحيث يكون   ةمن 

 .دون الحاجة الى عمل مراسالت وطلب مستندات للبيانات 

 

  :اإلجراءات التنفيذية في مجال تطوير أساليب العمل بالمركز

تم تنفيذ مشروع الحوكمة المطبق على جميع وزارات الدولة من قبل الجهاز المركزي في مركز نظم المعلومات 

 :    إجراء مقسم على إدارات المركز وهي كالتالي 42المشروع ويشمل 

 إدارة السعة واالداء  إدارة االحداث  أمن المعلومات  إدارة المخاطر  إدارة الموردين

إدارة البرمجيات  

 الوسيطه 
 إدارة األصول  إدارة مستوى الخدمة  إدارة الوصول  إدارة التطبيقات 

إدارة التوافر  

 والجاهزيه 
 المكتب إدارة سطح 

إجراءالرصد  

 والمراقبة 
 الهيكل التنظيمي  إنجاز الطلبات 

 إدارة التغيير إدارة المشاريع
إجراء التوافق  

 االستراتيجي 

إدارة عمليات 

 تكنولوجيا المعلومات 
 إدارة اإلصدارات 

إدارة المراافق  

 ومراكز البيانات 
 اإلدارة المالية  إدارة المشاكل  إدارة الموارد  إدارة الحوادث 

 إدارة المعرفة  اإلدارة الفنية  إدارة محفظة الخدمة  ادارةاالنترنت والويب إدارة قواعد البيانات 

إدارة التخزين  

 واالرشفه 
 إدارة خدمات الدليل 

إدارة كاتالوج  

 الخدمات 
 تعزيز قيمة االعمال  إدارة االعدادات 

 إدارة الخوادم  إدارة الشبكه 
إدارة ومسئوليات  

 إدارة الخدمة 
 ضج نموذج الن

البنية الهيكلية 

 الموجهة للخدمات 
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 : ميكنة بعض األنظمة والبرامج بالهيئة

 

 الجهة المستفيدة  نسبة اإلنجاز  األنظمة التي تم ميكنتها 

 عمادة القبول والتسجيل  100 بانر مع نظام أعضاء هيئة تدريسية ربط نظام 

 والتسجيل عمادة القبول  100 تحسين أداء القبول والرغبات   -بانر

 عمادة القبول والتسجيل  100 بانر الوضع االكاديمي 

 قطاع التدريب  100 التدريب الميداني-تاس

 مركز ابن الهيثم  95 تحسينات على النظام الجديد  -نظام ابن الهيثم 

 نادي العاملين 100 تفعيل االشتراكات نادي العاملين  اون الين

 إدارة البحوث  95 الدارة البحوث  تحسينات على النظام الجديد

 مكتب ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي  95 تعديالت على نظام االعتماد االكاديمي 

 مكتب ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي  95 نظام التاهيل والتدريب 

 المعلومات مركز  100 مركز المعلومات  -طلبات استئذانات الموظفين -النماذج االلكترونية 

 ادارة الشئون الهندسية  90 ادارة الشئون الهندسية  -النماذج االلكترونية 

 عمادة الشئون الطالبية  100 الشئون الطالبية لالستعالم عن اعادة القيد  -النماذج االلكترونية 

 قطاع التدريب  85 لجان قطاع التدريب 

 إدارة المعاهد االهلية  95 المعاهد االهلية 

 كل القطاعات  100 الهيئة موبايل ) تعديالت وتحسينات عاالصدار الجديد ( 

 95 المرحلة الثانية    E-Adviserالمرشد االكاديمي  
المرشدين االكاديمين / الطلبة / مكتب  

 االرشاد/عمداء الكليات 
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 قطاع الكليات  90 الساعات الزائدة  -بانر 

 االدارة المالية  90 أرشفة الملفات ) االدارة المالية ( 

 كل القطاعات  Portal 100بوابة الهيئة االلكترونية 

 عمادة القبول والتسجيل  100 الطوابع االلكترونية للكليات 

 مركز المعلومات  90 نظام القبول الجديد 

 مركز المعلومات  100 إدارة المشاريع  -الحوكمة 

 مركز المعلومات  90 إدارة التغيير-الحوكمة 

 مركز المعلومات  20 إدارة المخاطر -الحوكمة 

 مركز المعلومات  20 إدارة الخوادم -الحوكمة 

 مركز المعلومات  100 ادارة قواعد البيانات -الحوكمة 

 مركز المعلومات  20 ادارة الحوادث -الحوكمة 

 مركز المعلومات  80 ادارة التطبيقات -الحوكمة 

 عمادة شئون الطلبة  100 إجتماعية أول مرة منصة تقديم طلب مكافاة 

 عمادة شئون الطلبة  100 منصة إعادة تفعيل مكافاة االجتماعية 

 عمادة شئون الطلبة  100 منصة تقديم طلب مكافاة االجتماعية لغير محددي الجنسية 

 عمادة القبول والتسجيل  100 منصة السحب الجزئي لمقررات طلبة الكليات 

 ادارة الشئون االدارية  100 الستحقاق االعفاء من عدم الحضور لمقر العمل منصة تقديم إثبات 

 ادارة اعضاء هيئة التدريس والتدريب  100 منصة اقرار العودة من االجازات ألعضاء هيئة التدريس و التدريب

منصة فتح باب تقديم طلبات االنتدابات و االنتقاالت بين االدارات  

 لموظفي الهيئة
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  100

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  100 نظام االستفسارات اإللكتروني وحجز المواعيد 

 عمادة القبول والتسجيل  100 منصة حجز موعد لمعادلة شهادة الثانوية العامة 

 ادارة اعضاء هيئة التدريس والتدريب  100 نظام التقديم لطلبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب 

 كلية الدراسات التجارية  100 طلب تحديد رغبات جهات التدريب الميداني )الدراسات التجارية( 

       منصة طلب وثيقة من إدارة السجالت بعمادة القبول والتسجيل 

حسن سير  –كشف درجات  –لمن يهمه االمر  –) شهادة تخرج 

 وسلوك (

 عمادة القبول والتسجيل  100

 عمادة الشئون الطالبية  100 الربط مع وزارة الشئون 
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 : تزويد الجهات بأنظمة الحاسب اآللي

 
 بيان باألجهزة بالعدد 

 الجهة المستفيدة 
جهاز ماسح ضوئي 

 )سكانر(
 جهاز حاسب  طابعة حاسب 

 عمادة القبول والتسجيل  10 10 4

 والتقويممركز القياس   0 0 0

 مكتب المسجل العام  2 0 0

0 6 1 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية )عمادة شؤون  

 الطلبة( 

 المكتب الفني )المدير العام(  5 2 1

 مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي  25 10 1

 العالقات العامة  1 0 3

 ادارة قبول وتسجيل المتدربين  1 1 2

 المالية ادارة الشؤون  26 14 6

0 2 4 
قطاع الشؤون المالية واإلدارية )نائب المدير العام  

 للشؤون االدارية والمالية( 

 ادارة الشؤون االدارية  29 6 8

 ادارة الخدمات العامة  3 2 2

 ادارة البعثات  2 3 0

 ادارة البحوث  1 0 0

 نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث  3 4 0

 المدير العام مكتب  7 4 0

 مركز دعم القرار  1 0 0

1 0 2 
إدارة مراكز ومعاهد التدريب االهلية )أمانة سر  

 لمجلس المعاهد األهلية(

 ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي  2 2 0

 خدمة المجتمع  0 0 2

 مركز ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة  6 1 0

 االكاديمية المساندة نائب المدير العام للخدمات  5 3 1

 ادارة التطوير االداري 0 0 0
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 نائب المدير العام لشؤون التدريب  1 2 0

 ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل  3 1 0

 نائب المدير العام للتخطيط والتنمية  0 0 0

 ادارة التخطيط والمتابعة  2 2 2

 رابطة اعضاء هيئة التدريب  0 0 0

 الخدمة المدنية ديوان  0 0 0

 مكتبة الطالب  2 2 0

 بنين( -كلية التربية االساسية )العارضية  12 10 3

 بنات( -كلية التربية االساسية )العارضية  14 16 1

 كلية الدراسات التجارية بنين 1 2 2

 كلية الدراسات التجارية )بنات( 14 6 4

 كلية العلوم الصحية  11 10 1

 التوريدات ادارة  10 4 1

 كلية التمريض  3 4 0

 كلية الدراسات التكنولوجية  15 13 0

 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب 8 2 2

 معهد التدريب االنشائي 1 2 1

 ادارة تطوير البرامج والمناهج  0 0 0

 المعهد العالي للطاقة  7 8 1

 نادي العاملين 1 1 0

 الصناعي )الشويخ( معهد التدريب  5 2 1

 معهد التدريب الصناعي )صباح السالم( 4 4 1

 (بنين (المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 7 1 3

 معهد التمريض  1 1 0

 )بنين(  الخدمات االداريةمعهد  4 5 2

 )بنات( الخدمات االداريةمعهد  12 0 0

 ادارة الشؤون القانونية  2 2 0

 )بنات(والمالحة المعهد العالي لالتصاالت  7 6 0

 معهد التدريب المهني  13 5 4

 الدورات التدريبية الخاصة )الشويخ(  1 1 0

 بنات( -كلية التربية االساسية )الجهراء  0 0 0

 مركز المهارات )الشويخ(  0 0 0

0 0 1 
 مركز المبادرين والمشاريع الصغيرة 

 

 والتدقيق الداخلي مكتب التفتيش  2 2 1

 عمادة المكتبات  2 2 2

 صندوق المكافآت المالية للطلبة والمتدربين  0 0 0

 إدارة الشؤون الهندسية والصيانة  4 1 1

 إدارة المخازن  2 4 0

 إدارة تنسيق الدورات الخاصة  1 2 0

 أمانة السر لمجلس اإلدارة  0 0 0

 اتحاد التدريس  0 1 0

 االجمالي  309 194 64
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 :  2021/   2020أهداف اإلدارة لعام 

 

 وصف الهدف  مؤشر الهدف  نسبة اإلنجاز 

80% 
 اجراء بالحوكمه   42و   سياسة 38تطبيق عدد 

 الحصول على شهادة االعتماد االكاديمي
 واالعتماد األكاديمي  تطبيق نظام الحوكمة

 ميكنة نظام الحوكمة  اجراء 42ميكنة عدد  40%

30% 

 خزنه في نظام المراسالتم كل المخاطبات 

 متابعة طلب القرطاسية  

 متابعة طلب المنظفات 

 متابعة طلب المياه 

 متابعة تصليح اي خلل يحدث في اي من خدمات الهيئة   

 م تنظيم  وتطوير العمل المكتبي للمركز واستخدا

 نظام األرشفة 

في   األخرى  الجهات  المركز مع  متابعة متطلبات 

 المركز 

30% 

مخزنه   والممارسات  والمناقصات  والعقود  الميزانيات  جميع 

والمت عليهم  تتم  التي  الحركات  مع  العقود  من  بنظام  بقي 

 الميزانيات. 

 

اشرافيي    excel sheetالمخرجات   لجميع  متاحة  الميزانية 

 المركز  

 

متابعة كل العقود بحيث قبل سنه من انتهاؤها يظهر انذار من 

 النظام بقرب انتهاؤها. 

 متا  متابعة العمل المالي بالمركز 

استخدام نظام العقود لتخزين ومتابعة الميزانيات  

الى   الترسية  قبل  من  وتواريخها  العقود  وتنفيذ 

والممارسات   والمناقصات  العقود  توقيع  تاريخ 

 ومتابعتها مع جميع اإلدارات  

 ( نظام للحلول الذكية للهيئة20توفير عدد ) 30%
المستفيدة   الجهات  واحتياجات  متطلبات  تحقيق 

 الحالية 

 أو أكثر من الكوادر الوطنية   5تطوير عدد  30%
خدمة   و  بالبرمجة  الوطنية  الكوادر  تطوير 

 المستفيد 
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 تسهيل طلب الخدمات لبعض األنظمة الحيوية  ( خدمه اليه لجميع منتسبي الهيئة 20توفير عدد ) 30%

  % من المستفيدين من األنظمة  70الحصول على رضا  0%
بالتنسيق مع قسم     ظمةرضا المستفيدين على األن 

 دعم المستفيدين و قسم الجودة   

30% 

 خدمات  3تطوير الخدمات على األجهزة الذكية من خالل  •

 ( 7توفير مستلزمات األنظمة التعليمية عددهم ) •

 خدمات  3دعم العملية التعليمية ) التعليم عن بعد ( من خالل 

خدمات   بتقديم  التكنولوجيا  مواكبة 

اشعارات   وتقديم  /طلبه(  للمستفيدين)أساتذة 

     تساعد على سرعة التواصل

 ( جهات حكومية جديدة 6الربط مع ) 25%
للجهات   اإللكترونية  الخدمات  أفضل  تقديم 

 الحكومية 

10% 
  = التدريب  نوعية  على  المستفيدة  الجهات  رضا  %  80نسبة 

 فأكثر 

المطورة  تدريب الجهات المستفيدة على األنظمة  

 في المراقبة 

30% 

 EFORMجميع المشاكل يجب ارسالها عن طريق نظام ال  

استخدام   او  النظام  نفس  على  الحلول  وتسجيل 

knowledgebase 

المطورة   لألنظمة  المستفيدة  الجهات  حل مشاكل 

 بالمركز 

30% 
 %  فأكثر 90نسبة رضا المستخدم على الدعم المقدم له  = 

 

المستخدم على دعم القسم له  الحرص على رضا  

 بالتنسيق مع قسم الجودة في المركز 

30% 
الصالحيات =   اعطاء  فيما يخص  لالدارات  المقدم  الدعم  نسبة 

 %  و أقل 20

األنظمة  صالحيات  جميع  نقل  على  الحرص 

 المطورة في المركز الى االدارات المستفيدة 

و مساعدتها في ذلك ضمن أضيق الحدود و عند  

 الحاجة فقط 

30% 
مختبرات سنويا بأجهزة حديثه مع ملحقاتها من   10تجهيز عدد 

 سكانر وطابعات 
 مواكبة البرمجيات الحديثة 

 زيادة فاعلية األنظمة والخدمات للمستفيدين جميع البرامج على األجهزة حديثة  30%

30% 
بقبل   مقارنة  باألنظمة  االستجابة  وسرعة  األداء  سعة  زيادة 

 التحديث 
 سرعة وصول المعلومات واالتصال  

 حماية المعلومات  جهاز سيرفر حديث وشبكات حديثه  10عدد  30%

30% 

تحديث برامج الحماية المضافة سنويا على األجهزة الشخصية  

 والخوادم حسب النسخ الحديثة  

 

توفير مراكز معلومات بديلة حفاظا على البيانات 

 من الضياع 

 )بالعارضيه(  -1

 بالجهاز المركزي   -2

 والتجهيز لنقل مركز              

 المعلومات الحالي من            

 العديلية الى )الشويخ(       

30% 
 احصائية إلدارات الهيئة  30توفير عدد 

 االدارات(حسب طلب  10احصائية مخطط لها +  20)

االحصاءات   توفير  طريق  عن  القرار  اتخاذ  دعم 

 إلدارات الهيئة 

 تطوير موظفي القسم   .(SQL)( موظف من خالل دورة 1تأهيل عدد ) 10%

30% 
( pmجميع الخطط مخزنه ويتم تحديثها أليا عبر األنظمة االلية )

 . 
 اعداد دليل احصائي آلي سنوي للهيئة 
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 اإلداري: االنجازات في مجال التطوير  / 10

 :  واختصاصات الوحدات التنظيميةفي مجال الهياكل التنظيمية 

تزويد ديوان الخدمة المدنية باختصاصات جميع الوحدات التنظيمية لمراكز العمل بالهيئة قبل البدء بعملية إدخال القرار   .1

 .  يئالمتكاملة العتمادها بشكل نها( في برنامج النظم 12/2019الوزاري )

تمت الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية على إدخال الهيكل التنظيمي للهيئة بجميع تفرعاته في برنامج النظم المتكاملة،  .2

 (.12/2019باإلضافة إلى إدخال االختصاصات التفصيلية لجميع الوحدات التنظيمية حسب القرار الوزاري )

، باإلضافة إلى عقد    الديوان حول عملية إدخال الهيكل التنظيمي واالختصاصات في برنامج النظم المتكاملةتم التواصل مع   .3

دورة لموظفي اإلدارة في الديوان للتعريف بآلية اإلدخال لجميع موظفي اإلدارة الذين لديهم صالحية الدخول للبرنامج قبل  

   . البدء بعملية اإلدخال

الهيكل   .4 إدخال  عملية  الستة تمت  الهيئة  قطاعات  لجميع  المتكاملة  النظم  برنامج  في  واالختصاصات  وذلك   التنظيمي   ،

 .  لمراجعتها من قبل الديوان

( بجميع تفرعاته واختصاصات وحداته التنظيمية 12/2019تم اعتماد وتثبيت الهيكل التنظيمي حسب القرار الوزاري ) .5

 . الهيكل واالختصاصات ومطابقتها مع ما تم تزويده به ، وذلك بعد قيام الديوان بمراجعة من قبل الديوان

 – مراقبات   –تم فرز جميع طلبات مراكز العمل في الهيئة بما يخص الرغبة في استحداث وحدات تنظيمية جديدة )إدارات   .6

كز العمل  ، باإلضافة إلى الرغبة في تغيير أو إضافة اختصاصات تنظيمية جديدة، وذلك تمهيدا لمخاطبة جميع مرا  أقسام(

، سواء فيما يخص الوحدات التنظيمية أو االختصاصات    السابقة لطلب المبررات الخاصة بكل استحداث أو إضافة أو حذف

، وذلك حسب توجيهات ديوان الخدمة المدنية حول آلية التعامل مع أي تغيير مستقبلي في الهيكل التنظيمي   التنظيمية

 . واختصاصات الوحدات اإلدارية

 :   تبسيط اجراءات العمل وتطوير أساليب الخدمة في مجال

 العمل على تحديث البيانات الخاصة بالنظام المركزي لدليل الخدمات الحكومية حسب توجيهات ديوان الخدمة المدنية. .1

الخارجي )نماذج  القيام بتنفيذ بعض التعديالت والمالحظات على عدد من الخدمات االلكترونية التي تقدمها الهيئة للجمهور   .2

بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية بهدف زيادة انسيابية إجراءات العمل وتسهيل الحصول على تلك    ك، وذل  الخدمات(

 .  النماذج دون الحاجة لمراجعة الهيئة

 

 :   في مجال الوصف الوظيفي

اإلدارة بإنجازها بهدف االطالع عليها  تمت مخاطبة جميع مراكز العمل في الهيئة ببطاقات الوصف الوظيفي التي قامت   .1

 .  وإبداء أي مالحظات أو تعديالت إن وجدت

، ومن ثم مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي   تم تنفيذ كافة التعديالت والمالحظات المقترحة من بعض مراكز العمل في الهيئة .2

االختصاصات التفصيلية لبعض الوحدات   ، وكذلك تمت مراجعة في صورتها النهائية لتصحيح أي أخطاء لغوية أو إمالئية 
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التنظيمية بهدف مطابقتها مع المهام والواجبات الواردة في الوصف الوظيفي بالتنسيق مع مراكز العمل التي طلبت إجراء 

الوظيفي الوصف  بطاقات  بعض  في  الوحدة    تعديالت  واختصاصات  الوظيفة  مهام  بين  اختالف  أي  لمنع حدوث  ، وذلك 

 . التنظيمية

قبل  تم   .3 الوظيفي لمراجعتها وإبداء أي مالحظات حولها  المدنية بنسخة كاملة من بطاقات الوصف  الخدمة  تزويد ديوان 

 . اعتمادها

 11  / إنجازات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية : 

 : بـ والخاص  30/6/2021إلى  1/7/2020عرض انجازات أمانة سر مجلس اإلدارة خالل فترة من 

 

 شؤون اللجنة التنفيذية أوال: قسم 

 

 :   2020شهر يوليو 

وافقت اللجنة على آلية توزيع الدرجات في البند الرابع من المادة السادسة من الئحة التعليم عن بعد باستخدام الوسائل   •

اإللكترونية والتقنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للقطاعين التعليم التطبيقي والبحوث والتدريب لتكون على  

% لدرجات اختبار نهاية الفصل للمواد النظرية والعملية في  30ت أعمال الفصل ونسبة  % لدرجا 70النحو التالي: نسبة  

 .  (19كما تشمل نسبة درجات أعمال الفصل األعمال التي قدمها الطلبة قبل )كوفيد ، كليات الهيئة ومعاهدها 

 : 2020شهر أغسطس 

إلى يوم    2019/2020للفصل الثاني من العام الدراسي  وافقت اللجنة على تمديد فترة االنسحاب الجزئي من المقررات   •

  . م27/8/2020الخميس 

 م 14/9/2020إلى يوم االثنين    2019/2020وافقت اللجنة على تمديد فترة االنسحاب الكلي للفصل الثاني من العام الدراسي   •

. 

والتدريب بالمدارس األجنبية بدولة   وافقت اللجنة على ضوابط منح الرسوم الدراسية لتعليم أبناء أعضاء هيئتي التدريس •

 .  الكويت على أن يتم اتخاذ االجراءات الالزمة بشأن اعتمادها واصدار القرار الخاص بذلك

 . وافقت اللجنة على ضوابط منح بدل السكن ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب •

ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  اعتمدت اللجنة ضوابط التعليم عن بعد باستخدام منصات التعليم اإللكتروني ف  •

التنفيذية   اللجنة  أعضاء  السادة  بمالحظات  األخذ  للعام  ،  بعد  الصيفي  والفصل  الثاني  الفصل  في  الضوابط  هذه  وتطبق 

 .  ، ما لم يصدر قرار من اللجنة التنفيذية بتعديل هذه الفترة2019/2020الدراسي 

 . يينات بكليات الهيئةالموافقة على مقترح تشكيل لجان التع •
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 :  م2020شهر سبتمبر 

الموافقة على آلية تقييم أعضاء هيئة التدريس لمرحلة التعليم عن بعد، بعد األخذ بمالحظات السادة األعضاء على أن يطبق   •

 . م2019/2020اعتباراً من الفصل الثاني للعام الدراسي 

 :  م2020شهر أكتوبر 

مقرر   • استحداث  على  )الموافقة  نفطية  الدراسات  101ثقافة  كلية  عدا  ما  الهيئة  كليات  برامج  لجميع  العربية  باللغة   )

 .التكنولوجية

على أن يكونا    ( باللغة اإلنجليزية لجميع برامج كلية الدراسات التكنولوجية103الموافقة على استحداث مقرر ثقافة نفطية ) •

 .االختياريةهذين المقررين ضمن مقررات الثقافة العامة 

 .2020/2021يطبق بدءاً من الفصل األول من العام الدراسي  •

 

 :  م2020شهر نوفمبر 

نائب المدير   -تشكيل فريق عمل لوضع خطة العودة للدراسة النظامية في الهيئة برئاسة السيد د. حسن محمد الفجام  •

 :وعضوية -العام للشئون اإلدارية والمالية باإلنابة 

 مدير إدارة الشئون القانونية -فهد يوسف الجمعة السيد د.  -1

 عميد القبول والتسجيل  -السيد د. مشعل بدر المنصوري  -2

 ي مدير مركز تقنية المعلومات والحاسب اآلل -السيد علي حسين الفيلكاوي   -3

 عميد شئون الطلبة  -السيد د. عبد الكريم سلمان العريعر  -4

 عميد كلية التربية األساسية  -العنزي السيد أ. د. فريح عويد  -5

 عميد كلية التمريض باإلنابة -السيد د. علي فالح الحجرف  -6

 مدير المعهد الصناعي )بالشويخ( -السيد م. محمد حمد بوحمدي  -7

    مدير المعهد اإلنشائي -السيد د. عبد العزيز سليمان الرويح  -8

ا • لرياضي لقسم التربية البدنية في كلية التربية األساسية، ويطبق بدءا من الموافقة على استحداث مقرر علم االجتماع 

 . 2020/2021الفصل األول من العام الدراسي  

 .  اعتمدت اللجنة ضوابط صرف المكافأة االجتماعية •

 . ةياعتمدت اللجنة نظام اللوائح والقرارات على صفحة الهيئة الرئيس  •

 

 :  م2020شهر ديسمبر 

التعليمية وافقت   • منصاتها  خالل  من  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  في  بعد  التعليم عن  استمرار  على  اللجنة 

 . م2020/2021المعتمدة في الفصل األول من العام الدراسي 
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 :  م2021شهر مارس 

والتدري • التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  في  بعد  التعليم عن  استمرار  على  اللجنة  التعليمية وافقت  منصاتها  خالل  من  ب 

 . م2020/2021المعتمدة في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 

 :  م2021شهر أبريل 

 .اعتمدت اللجنة الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي )التدريب الميداني( بمعاهد التدريب بالهيئة •

 

 

 :  م2021شهر يونيو 

، وتكلف عمادات    2020/2021االختبارات حضورياً في الفصل الصيفي من العام الدراسي  الموافقة على أن يكون عقد   •

)تطبيقية   المقررات  طبيعة  بحسب  ورقية  اختباراتها  تكون  التي  الدراسية  المقررات  بتحديد  المعاهد  وإدارات    -الكليات 

لموافقة.  ويستمر نظام الدراسة عن بعد ، وذلك بعد مخاطبة وزارة الصحة ألخذ ا نظرية( وبحسب السعة المكانية للمباني

اإللكترونية   التعليمية  رقم    Microsoft teamsو    Moodleبالمنصات  اجتماعها  في  الهيئة  اعتمدتها   -   4التي 

بتاريخ    2019/2020 رقم    28/6/2020المنعقد  اجتماعها  في  التنفيذية  اللجنة  اعتمدتها  التي  الضوابط  ووفق    -   6م 

 . م 8/2020/ 4ريخ المنعقد بتا 2019/2020

 

 ثانيا: قسم مجلس اإلدارة: 

 

 : 2020شهر يوليو 

وافق المجلس على طلب الهيئة العامة لذوي اإلعاقة بأن تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتقديم دورة تدريبية  •

 .  مكثفة خاصة بلغة اإلشارة لخدمة المجتمع

التعليم العالي المبتعثين للدراسة في الخارج من معدل القبول الوارد في الالئحة  وافق المجلس على استثناء طلبة وزارة   •

 .  األساسية للدراسة بكليات الهيئة بسبب انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد

عضو هيئة تدريس من أستاذ    13أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ و  5الموافقة على ترقية   •

 .  إلى أستاذ مشاركمساعد 

 . الموافقة على رفع وحدات الفصل الدراسي الصيفي إلى تسع وحدات بدالً من ثماني وحدات دراسية •

الموافقة على استحداث برنامج دبلوم الطاقة المتجددة بكلية الدراسات التكنولوجية على أن يطبق بدءاً من الفصل األول  •

 . ئة خريجي هذا البرنامج عند التحاقهم بسوق العملم، وتتابع الهي2020/2021من العام الدراسي 

الموافقة على منح بعض أعضاء هيئتي التدريس والتدريب من شاغلي بعض الوظائف القيادية واإلشرافية إجازة تفرغ   •

علمي بمرتب شامل ومنحة تعادل المرتب الشامل لمدة سنتين لمن أمضى مدة ال تقل عن أربع سنوات في الوظيفة ولمدة  
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ة لمن أمضى مدة ال تقل عن سنتين في الوظيفة في إحدى الجامعات أو مراكز البحوث العلمية سواء داخل أو خارج  سن

( ويفوض مدير عام الهيئة في  19دولة الكويت، وذلك استثناًء من الالئحة بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد )كوفيد  

 . تحديد فترة سريان هذا االستثناء 

عديل مدة إجازة التفرغ العلمي في الئحة إجازة التفرغ العلمي ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة الموافقة على ت •

: مدة إجازة التفرغ العلمي سنة / سنتين ميالديتين بدالً من سنة /    على النحو التالي  835/2009الصادرة بالقرار رقم  

بحسب األحوال من تاريخ الحصول عليها وذلك أينما ورد  ، وستة أشهر بدالً من فصل دراسي واحد    سنتين دراسيتين

 . تحديد المدة بالالئحة مع سريان هذا التعديل على أعضاء هيئة التدريس والتدريب المتمتعين حالياً بإجازة التفرغ العلمي

 :  م2020شهر نوفمبر

   الدراسات التكنولوجية على أن يصدر القرار التنفيذيوافق باإلجماع على تعيين السيد د. محمد ناصر الحيان عميداً لكلية  •

الموافقة على مقترح تعديل المعايير األكاديمية واإلدارية للمفاضلة بين المرشحين لوظيفة مساعد العميد للشئون الطالبية  •

رة بالقرار رقم  ووظيفة رئيس قسم علمي الواردة بالئحة معايير وإجراءات شغل الوظائف اإلشرافية بكليات الهيئة الصاد

877/2010 . 

عضو هيئة تدريس من أستاذ    20أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ و  7الموافقة على ترقية   •

 .  مساعد إلى أستاذ مشارك

الهيئة   • بقرار  الواردة  المفاضلة  معايير  على  بالتعديل  الثقافية  والعالقات  البعثات  إدارة  مقترح  على  المجلس  رقم  وافق 

 .  م بشأن ضوابط وشروط ابتعاث أعضاء هيئة التدريب24/9/2012الصادر في  2661/2012

 . 2020/2021اعتمد المجلس خطة قبول الهيئة للعام الدراسي  •

 :  م2021شهر أبريل 

عضو هيئة تدريس من أستاذ   2عضو هيئة تدريس من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ و  2الموافقة على ترقية   •

 إلى أستاذ مشارك.  مساعد

( ضمن المقررات االختيارية العامة لجميع طلبة وطالبات كليات  1وافق المجلس على طرح مقرر اللغة الفرنسية العام ) •

 .2021/2022الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدءاً من الفصل األول للعام الدراسي 

 2لتدريب شاغلي بعض الوظائف اإلشرافية من أحكام المادة الرابعة/وافق المجلس على استثناء أعضاء هيئتي التدريس وا •

م وذلك بمنحهم إجازة  13/4/2015بتاريخ  1081/2015من الئحة إجازة التفرغ العلمي المعدلة بموجب قرار الهيئة رقم 

ارجها بسبب جائحة التفرغ العلمي بمرتب شامل ومكافأة تعادل المرتب الشامل سواء كانت اإلجازة داخل دولة الكويت وخ

 . ( ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بالالئحة19فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

الموافقة على استحداث برنامج فني تخدير بكلية العلوم الصحية ويدرس البرنامج بدءاً من الفصل األول للعام الدراسي  •

 %. 70، وتكون نسبة القبول فيه  2021/2022
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 :  اإلدارة القانونية/ إنجازات   21

 قضايا الهيئة : 

 ( دعوى قضائية صدرت أحكام لصالح الهيئة .  289تم اإلنتهاء مما يقرب من ) 

 القرارات الالئحية ) التنظيمية ( :

 تم إعداد مشاريع القرارات الالئحية ) التنظيمية ( .

 القرارات اإلدارية :

( مشروع قرار من مشاريع القرارات الفردية التي تصدرها الهيئة من   1661قامت اإلدارة القانونية بمراجعة ما يقرب من )  

  ( يقرب من  ما  تدقيق  إلى  باإلضافة   . بالهيئة  بها  المعمول  واللوائح  للنظم  مطابقتها  القانونية ومدى  الصياغة  (    403حيث 

ف اإلشرافية والتي تتم وفقا للقواعد واإلجراءات القانونية والنظم المعمول بها بالهيئة مشروع قرار من مشاريع قرارات الوظائ

 من حيث الشكل والصياغة وتطبيق اللوائح . 

 البحوث والدراسات القانونية  : 

وكليات ( موضوع وردت إلى اإلدارة القانونية من إدارات    1635تم بحث ودراسة الموضوعات المختلفة والتي بلغت ما يقرب )  

 ومعاهد الهيئة وقد تم إبداء الرأي فيها . 

 اإلتفاقيات والبروتوكوالت :

 تم مراجعة اإلتفاقيات والبروتوكوالت التالية : 

 اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) كلية العلوم الصحية ( . •

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبين اإلتحاد الكويتي للجمباز . اتفاقية تخصيص مبنى والمبرمة بين  •

 التعليم والتدريب . إتفاقية تعاون في مجال  •

 بروتوكول التعاون بين قوة اإلطفاء العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .  •

 دراسات التكنولوجية . توقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل وتركيب معمل اآلالت الدقيقة بكلية ال •

 . تفاهم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة نفط الكويت المذكرة تمديد العمل ب •
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 كلية التربية األساسية 

 
  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

  

   2020/2021للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 

 المنصرف 

 د.ك.

 المالي الدعم 

 د.ك.

 حالة البحث 
 القسم العلمي 

 منجز  جاري المجموع 

 قسم التربية الخاصة  0 1 1 3000 250.000

 قسم التربيه البدنية و الرياضيه  0 4 4 22986 1870.000

 قسم التربيه الفنيه 1 0 1 5060 0.000

 قسم الدراسات االسالميه  0 3 3 10070 1290.000

 قسم الرياضيات  0 6 6 21976 4215.000

 قسم العلوم  0 7 7 52380 2100.000

 قسم اللغه االنجليزيه  0 2 2 6200 1850.000

 قسم المناهج وطرق التدريس 0 3 3 8835 1070.000

 قسم تكنولوجيا التعليم  0 1 1 3300 0.000

 قسم علم النفس  0 2 2 7330 1990.000

 قسم معلم الحاسوب  0 1 1 2944 0.000

14635.000 144031 31 30 1 Total 

 

 

 31/03/2021إلى  1/4/2020البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 القسم  إســم الباحــث  رقم البحث  عنوان البحث 

 التربية الفنية خالد الهيلم جحيش زومان د.  BE-17-10 الخط الديواني كمنطلق لتحقيق رؤى جمالية لتصميم المشغولة المعدنية
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 التجارية  الدراسات كلية

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

    2020/2021للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 المنصرف 

 د.ك.

 الدعم المالي 

 د.ك.

 حالة البحث 

 القسم العلمي 

 منجز  جاري المجموع 

 قسم الحاسب االلى  4 0 4 12,950 1090

 قسم المحاسبه  1 0 1 2140 0

1,090 15,090 5 0 5 Total 

 

 31/03/2021إلى  1/4/2020البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 القسم  إســم الباحــث  رقم البحث  عنوان البحث 

Factors leading to success in Certified Public Accountant 

Exam in Kuwait 
BS-18-02  .مبارك محمد متعب الخرينجد 

 الحاسب االلي 

Requirement engineering comparison of six countries: an 

industrial survey in the GCC countries 
BS-18-03  .اسعد سعود مطلق الزايد د 

Sports’ article mining using Cukoo search and Tabu search 

with processing SMOTE-pre 
BS-19-02  .وحيده ابراهيم على الميان د 

Towards an efficient conceptual framework for an e-

advising system 
BS-18-04  .احمد عبدالحميد السيد هاشم د 

التعليم االلكتروني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريبتطويلر تجربة   BS-18-01  .المحاسبه  قسم نابى عيد جمعان الدويله د 
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 التكنولوجية الدراسات كلية

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

   2020/2021للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 

 المنصرف 

 د.ك.

 الدعم المالي 

 د.ك.

 حالة البحث 

 القسم العلمي 

 منجز  جاري المجموع 

 قسم تكنولوجيا المختبرات  1 3 4 11,780 2550

 قسم تكنولوجيا الهندسة اإللكترونية 0 2 2 3,450 0

 الهندسة المدنية قسم تكنولوجيا  0 1 1 4,720 0

 االت و نقل -قسم تكنولوجيا الهندسه الكهربائيه 2 0 2 5,946 1600

 قسم تكنولوجيا الهندسه الكيميائيه  0 4 4 17,674 3756

 القوى و التبريد -قسم تكنولوجيا الهندسه الميكانيكيه 2 8 10 32,937 3460

 انتاج و لحام -الميكانيكيهقسم تكنولوجيا الهندسه  0 3 3 9,925 640

12006 86,432 26 21 5 Total 

 

 31/03/2021إلى  1/4/2020البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

  القسم  إســم الباحــث رقم البحث  عنوان البحث 

Integrated BESS and PV interface system for power  

smoothing and voltage regulation TS-19-11  .بدر ناصر فهد الطويل د 
االت الهندسة الميكانيكية    

 و النقل 

Evaluation of magnetic properties for the synthetically  

charged Bose gases employing modified semi-classical  

approximations 

 

TS-17-01  .عادل محمد محمود محمدين د 

 تكنولوجيا مختبرات

Dynamic Modeling of non-Newtonian Fluids Using the  

Inverse of Laplace Transformation in the Presence of  

Oscillating Velocity 

TS-18-06 

 

 سامح احمد إبراهيم الخراشي د. 

 

Multiphase modeling of turbulent forced convection 

heat transfer from elliptical vortex generators to Nano 

fluids 

TS-18- 11 د. جابر حمود كريفان المطيرى 

الهندسة الميكانيكية    

  Experimental and Numerical investigations for smart التبريد و القوى 

types of concentric tubes heat exchangers with different  

types of Nano-fluids technology 
TS- 17- 12 

يوسف عبدالرزاق سعدون  د. 

 الهندال 
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 العلوم الصحية  كلية

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

   2020/2021للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 

 المنصرف 

 د.ك.

 الدعم المالي 

 د.ك.

 حالة البحث 

 القسم العلمي 

 منجز  جاري المجموع 

 قسم العلوم الصيدالنيه  0 1 1 2,950 2128

 قسم تكنولوجيا مختبرات طبية  0 1 1 6,000 0

 قسم صـحــه البيـــئه  0 2 2 6000 750

2878 14,950 4 4 0 Total 

 

 

 التمريض  كلية

  التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليهابيان البحوث 

 

   2020/2021للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 المنصرف 

 د.ك.

 الدعم المالي 

 د.ك.

 حالة البحث 
 القسم العلمي 

 منجز  جاري المجموع 

 الطبية الحيوية قسم العلوم  0 1 1 2510 560.000

 قسم بكالوريوس التمريض  0 1 1 2848 450.000

 قسم دبلوم التمريض  1 0 1 3000 2100.000

3110.000 8,358 3 2 1 Total 

 

 31/03/2021إلى  1/4/2020البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

  القسم  إســم الباحــث رقم البحث  عنوان البحث 

Nursing Students' and Teachers’ Perspectives   

 on Clinical Education in Kuwait ” 

 

CN- 19- 05  .لبيب عدلي شكريةد 
 دبلوم التمريض  قسم

 المختبرات
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 المعاهد 

  بيان البحوث التطبيقية المنجزة والجارية وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها

 

   2020/2021للعام   التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة من الممولة األبحاث

 منشور 
 المنصرف 

 د.ك.

 الدعم المالي 

 د.ك.

 حالة البحث 

 القطاع 

 منجز  جاري المجموع 

 معهد االتصاالت و المالحة  1 0 1 2,980 2,500 0

 معهد العالي للخدمات اإلدارية  0 3 3 8,960 4,318 0

0 6,818 11,940 4 3 1 Total 

 

 

 31/03/2021إلى  1/4/2020البحوث التي تم إنجازها خالل الفترة 

 

  القسم  إســم الباحــث رقم البحث  عنوان البحث 

 

Experimental comparison of classifier combiner 

methods 

” 
 

TR-18-01 .فؤاد الكوت  د 
معهد العالي لالتصاالت و  

 المالحه 
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 التخصصات النادرة 

 مبلغ المكافأة بالشهر  التخصص  الكلية 

 التربية األساسية 

 دينار  100 اللغة العربية 

 دينار 50 تربية موسيقية 

 دينار 50 الرياضيات 

 دينار 50 علوم 

 دينار 50 الحاسوب 

 دينار 50 لغة عربية تربية خاصة 

 دينار  100 الحاسب األلي  كلية الدراسات التجارية 

 كلية الدراسات التكنولوجية 

 دينار 50 اللحام 

 دينار 50 أالت كهربائية 

 دينار 50 فيزياء تطبيقية

 دينار 50 كيمياء تطبيقية

 دينار 50 قوى محركه 

 دينار 50 تكنولوجيا التبريد والتكييف

 دينار 50 طوارئ طبية الصحية كلية العلوم 

 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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