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 احملتوى

 

 الصفحة                                                              الموضوع                 

 

 أوالً :

 (6-3)                                                     أهداف الهيئة وتوصيف نشاطاتها

 

 ثانياً :

 (01-7)                                        أهم اإلنجازات في مجال النشاطات األساسية

 

 ثالثاً :

 (33-00)                                        أهم اإلنجازات في مجال النشاطات المساعدة

 

 : رابعاً 

 (33-33األشكال البيانية للتقرير السنوي                                                       )
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 موجز التقرير السنوي عن أعمال الهيئة لعام 2100 / 2102

 : وتوصيف نشاطاتهاأوال: أهداف الهيئة 

وتنميدددة  تددوفيرفددي شددن  ءنشددداة الهيئددة هدددفها ال دددا  فددي  0328 لسدددنة 63حدددا القددانو  

القددددوي ال املددددة الوطنيددددة جمددددا يك ددددل موااهددددة القنددددول فددددي القددددوي ال املددددة ال نيددددة وتلبيددددة 

 .ءحتيااات التنمية في البالا

ومددددل هددددالل هدددد ا اإلطددددال تمددددي صدددديالة عناصددددر ءسددددتراتيجية الت لدددديم الت بيقددددي 

  : يليوالتدليب كما 

 الرؤية المستقبلية للهيئة ال امة للت ليم الت بيقي والتدليب . 

  الرسالة االستراتيجية للهيئة ال امة للت ليم الت بيقي والتدليب. 

  الغايات االستراتيجية للهيئة ال امة للت ليم الت بيقي والتدليب. 

  األهداف االستراتيجية للهيئة ال امة للت ليم الت بيقي والتدليب. 

 السياسات ال امة للهيئة ال امة للت ليم الت بيقي والتدليب . 

ولتحقيددددد أهدددددافها فددددا  الهيئددددة تمددددالا نشدددداطاتها األساسددددية والمسدددداعدة مددددل هددددالل 

 :أاهزتها التالية 

 : األجهزة والوحدات التابعة للمدير العام : 0-0

 تتولى األاهزة والوحدات التاج ة للمدير ال ا  المسئوليات التالية :

  الاسدددة وتحليدددل التقدددالير والدلاسدددات ال نيدددة الم رولدددة علدددى المددددير ال دددا  المقدمدددة

 مل المستشاليل وم اونتهم في الحنول على البيانات الم لوجة إلنجاز مهامهم.

  ءعددددداا أولاع ال مددددل التددددي تشددددالا جهددددا الهيئددددة فددددي المدددد تمرات والندددددوات الدوليددددة

 والمحلية .

 دددة وأاهدددزة ال العدددات ال امدددة للت ريدددف جنشددداطات الت ددداو  مدددة أاهدددزة اإلعدددال  الم تل 

 الهيئة .

  اإلشدددددراف علدددددى تن يددددد  سياسدددددة الجدددددواة فدددددي الهيئدددددة وجنددددداة ن دددددا  متكامدددددل لددددد ااة

واإلتنددددال جالجام ددددات ال الميددددة إلعتمدددداا األن مددددة الحدييددددة فددددي شددددن  اددددواة الت لدددديم 

 واعتماا البرامج األكاايمية جيل الكليات والجام ات ال المية .
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  والبحوث : قطاع التعليم التطبيقي:  0-2

نيددة وطعاملددة  ال لبددة مندد  القبددول حتددى الت ددر  كقددو ءعددداا  ىع ءلدديهدددف هدد ا الق ددا

 :ويتبة ه ا الق اع همس كليات هي  ، الت ليم الوظي ي وال ني  مستو علىوتنهيلها 

  كلية الترجية األساسية 

                                      كلية الدلاسات التجالية 

  كلية الدلاسات التكنولواية 

  كلية ال لو  النحية                                        

  كلية التمريض 

 

  : قطاع التدريب:  0-3

ءلدددى ءعدددداا المتددددلجيل منددد  القبدددول حتدددى الت دددر  كقدددو  عاملدددة هددد ا الق ددداع  يهددددف

حرفدددي (  ،مسدداعد فندددي ي،فنددد وفقددا لمسدددتويات مت دددداة ) فنددي مت نددد ، وسددد ى مدلجدددةفنيددة 

 ،سدددوع ال مدددلويحتااهددا يحدددداها  التدددي  مجموعددة مدددل المهدددالات والم ددالف وذلددم مدددل هدددالل

 :ع اع الم اهد والمراكز التالية ه ا ويتبة 

 الم هد ال الي لالتناالت والمالحة  

 الم هد ال الي لل اعة       

  النناعي )صباح السالم (الم هد  

 )الم هد النناعي )الشويخ 

  التدليب اإلنشائي 

                                  السكرتالية واإلاالة المكتبية 

                      التمريض                               

  التدليب المهني 

 اة                           م هد السياحة والتجميل واألزي 

 لات التدليبية ال اصة الدو 

  للتدليب أثناة ال دمة مركز اجل الهييم 
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 :قطاع التخطيط والتنمية :  0-4

 ها  األساسية التالية :مال الق اع ويتولى  

   ءعدددداا اإلطدددال ال دددا  والم شدددرات المت لقدددة ج  دددا الهيئدددة جمراحلهدددا الزمنيدددة  الم تل دددة

هدد ا جاإللددافة ءلددي اعددداا جرنددامج عمددل الحكومددة وه ددة التنميددة فيمددا ، ومتاج ددة تن يدد ها 

 ي   الهيئة .

 ت األساسددية جالهيئددة والمسدداعدة  تنسدديس وءنشدداة عاعدددة مددل البيانددات والم لومددات للنشدداطا

فددي تحديددد االسددتراتيجيات والسياسددات وتولددي  الت ليميددة والتدليبيددة للمسدداهمة  مليددة لل

  .الرؤية  للمسئوليل الت اذ القرال المناسب 

  ت وير الن ا  االاالي جالهيئدة وتنقدي  وت دديل اللدوائ  والقدوانيل جهددف تبسديا ءادراةات

 .جالهيئةت وير الوحدات التن يمية ه ا جاإللافة ءلي استحداث و،  ال مل

  سوع ال مل مل هريجي الهيئة والت درف علدى مدد  الت دول فدي وسدائل مت لبات متاج ة

 اإلنتا  وال دمات وما يت لبه ذلم مل ت وير للبرامج والمناهج جالكليات والم اهد .

 لم لجددا يددة لبددرامج التنميددة فددي الددبالا وكدد اددات الهيئددة مددة االحتيااددات ال  للجددا م ر

فرص  توفيرفي  أمالا لي جمت لبات مزاولة المهل في سوع ال مل المستوي المهني والمها

 وظي ية أكبر ل ريجي الهيئة .

 

 :قطاع الخدمات االكاديمية المساندة :  0-5

 ويتولى الق اع المها  األساسية التالية :  

 . اإلاراةات المت لقة جقبول وتسجيل وت ريج ال لبة 

  وال دمات والنشاطات ال الجية .اإلشراف على تن ي  جرامج الرعاية 

 . تن يم جرامج التنمية المهنية ألعضاة الهيئة التدليسية والتدليبية 

 .توفير االحتيااات مل ال دمات الم لوماتية لل لبة والمتدلجيل وال امليل جالهيئة 

 . تن يم جرامج ل دمة المجتمة والت ليم المستمر للمواطنيل والمقيميل  

 اإلدارية والمالية :: قطاع الشؤون  0-6

 يتولى الق اع مسئولية :

  اإلشراف على ءعداا الميزانية وت بيد ومتاج ة اإلاراةات المالية واإلاالية وفقاا للقواعدد

 المن مة ل لم .   



 

 

6 

  ءاالة الشدد و  الهندسددية وأعمددال الندديانة وذلددم لتددوفير احتيااددات الهيئددة مددل األاهددزة

ومتاج ددة تن يدد  اإلنشدداةات وفقدداا لل  ددا المولددوعة والم دددات وءاددراةات الندديانة لهددا 

 واإلشراف على أعمال النيانة لمباني الهيئة .

  اإلشددراف علددى اإلاددراةات المت لقددة جاعددداا ال قددوا والممالسددات والمناعنددات ومتاج ددة

 تن ي ها .

   متاج دة تن يدد  النشدداطات المت لقدة جال دددمات الضددرولية للهيئدة متضددمنة هدددمات اإلسددكا

 يث والنقل واألمل والسالمة والتغ ية .والتنث

  ءاالة شئو  أعضاة هيئتي التدليس والتدليب جما يتضمنه ذلم مل ءعداا عرالات الت ييل

والتقاعد ، وءعداا التكاليف والترعيات والنقل والندب واإلحالة للتقاعد وح ظ حقوعهم لدد  

 الجهات الحكومية األهر  .

 فئددات وأولويددة صددرف المكافددات اإلاتماعيددة ل لبددة تن يدد  الضددواجا ال اصددة جددااراةات و

 ومتدلجي الهيئة .

 . ح ظ وترتيب المل ات اإلاالية جنولة مركزية وتنني ها وتبويبها وءاالتها 

 التشريعات واللوائح التي تحكم عمل الهيئة : -2

 تتضمل ه ه التشري ات ما يلي :

  0328لسنة  63عانو  ءنشاة الهيئة لعم . 

   ال دمة المدنية .عانو  ون ا 

 . عرالات مجلس اإلاالة 

 عددرالات مجلددس الددوزلاة ومجلددس ال دمددة المدنيددة فيمددا ي دد  تن دديم أمددول عددوانيل و

ايوا  ال دمة المدنية وت اميم التدليب وت ييل م راات الت ليم الت بيقي والتدليب ، 

 ال اصة جشئو  التوظيف .

  الب يات واإلاازات الدلاسية .القرالات الم مول جها على مستو  الدولة في مجال 

  اللوائ  المالية للهيئة والتدي تدن م ءادراةات الندرف علدى ج دض جندوا الميزانيدة فدي

  .حدوا اإلعتمااات المتاحة وطبقاا للقواعد المولوعة 

 سدددات الت ليميدددة جالكويدددي جنددد ة عامدددةالقدددوانيل والمراسددديم النددداالة جشدددن  الم س ،

 الت بيقي والتدليب .وجاأله  الهيئة ال امة للت ليم 
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 ثانياً : أهم اإلنجازات في مجال النشاطات األساسية :

 : توفير بعض إحتياجات البالد من العمالة الوطنية : 2-0

/ طالبدة ، كمدا جلدغ  ( طالدب02712) 8100/8108هدالل عدا   جلغ عدا المقبوليل جالهيئة  

 ( هريجاا .01321ال ريجيل ) عدا / طالبة ، في حيل جلغ ( طالب38321عدا المقيديل )

مقالندددددة جددددديل أعدددددداا ال لبدددددة والمتددددددلجيل المقبدددددوليل  (0لعدددددم )ويولددددد  الجددددددول   

 – 8101/8100والمقيددددددددديل وال ددددددددريجيل جكليددددددددات وم اهددددددددد الهيئددددددددة هددددددددالل عددددددددامي )

8100/8108. ) 

 

 (0جدول )

 والخريجين بكليات ومعاهد الهيئة اعداد الطلبة والمتدربين المقبولين والمقيدين بينمقارنة 

 (2100/2102،  2101/2100) عامي خالل

 

ويالحظ مل جياندات الجددول وادوا ان  دا  فدي اامدالي عددا المقبدوليل جكليدات وم اهدد 

( 02363%، حيدث ان  دض عددا المقبدوليل مدل )0.3 جلدغ م دلده 8100/8108ئة هالل عا  الهي

، 8100/8108( طالبا / متدلجا هدالل عدا  02712الى ) 8101/8100طالبا / متدلجا هالل عا  

    ( طالبددا / متدددلجا هددالل عددا 38323كمددا ان  ددض عدددا المقيددديل جكليددات و م اهددد الهيئددة مددل )

، وجلغ م دل النمو في  %0.2 جم دل ان  ا  8108/ 8100( عا  38321الى ) 8100/ 8101

ءلددى  8100/  8101( عددا  01233%( حيددث ءلت ددة عدددا ال ددريجيل مددل )3.3عدددا ال ددريجيل )

 . 8108/  8100( هالل عا  01321)

 

 المقبولون المقيدون الخريجون

 القطاع
معدل 

 النمو%
2100/2102 2101/2100 

معدل 

 النمو%
2100/2102 2101/2100 

معدل 

 النمو%
2100/2102 2101/2100 

02.1- 3261 2362 6.8 86632 82133 7.3 00826 01338 
التعليم 

 التطبيقي

 التدريب 2237 7328 -08.7 07230 02708 -08.8 2072 6331 83.2

 االجمالي 02363 02712 -0.3 38323 38321 -0.2 01233 01321 3.3
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 اإلنجازات في مجال التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة : 2-2

يتوالهدددا ع ددداع ي تبدددر التددددليب أثنددداة ال دمدددة لل دددامليل جالدولدددة أحدددد األنشددد ة التدددي 

التدددددليب جالهيئددددة ويسدددداهم ج  اليددددة فددددي عمليددددة الت ددددوير اإلاالي والتنميددددة الشدددداملة للددددبالا ، 

وتتنددوع هدد ه البددرامج لتشددمل المجدداالت اإلااليددة والماليددة وال نيددة ، ويلبددي هدد ا التنددوع م  دددم 

 االحتيااات لم تلف الهيئات والم سسات الحكومية .

 ( موظ ددداا مدددل م تلدددف717) 8108/  8100وشدددالا فدددي هددد ه البدددرامج هدددالل عدددا  

، وجلددددغ عدددددا الدددددولات  )جمددددا فدددديهم مددددوظ ي الهيئددددة( ال ددددامليل جهيئددددات وم سسددددات الدولددددة

 . ( اولة33التدليبية التي تم تن ي ها هالل ه ا ال ا  )

( عدددددا المشددددالكيل فددددي جددددرامج التدددددليب أثندددداة ال دمددددة 8ويولدددد  الجدددددول لعددددم )

 . (8100/8108 – 8101/8100هالل عامي )

 (2جدول )

 عامي خالل الخدمة أثناء التدريب برامج في المشاركين عدد
  (0202/0200-0200/0200 ) 

 

 المجال            

  العام

 الوسطى اإلدارة

 واإلشرافية

اإلداري 

 والمالي
 اآللي الحاسب

 الفني

 التخصصي
 القانون التدريب

 عامة عالقات

 عالموإ
 اإلجمالي

2101  /2100 826 333 033 033 26 83 - 0132 

2100  /2102 33 378 38 32 32 3 20 717 

 -30.7 - -68.2 -03.6 -82.6 -31.2 -03.0 -23.8  النمو %معدل 

 

والبرامج في المجدال  اإلاالي والمالياستحواذ البرامج ال اصة جالمجال  ويتض  مل البيانات

ال نددي الت ننددي وجددرامج الحاسددب األددي علددى أعلددى نسددب للمشددالكة مددل عبددل المتدددلجيل عددا  

% ( علددى 03.1 % /03.3 % /28.6)  يددث شددالا فددي هدد ه البددرامج مددا نسددبتهح 8100/8108

لتقداة لال التوالي األمر ال ي يت لب زيااة االهتما  جه ه المجاالت وتوفير كافة المت لبات الالزمدة

مدا كما يالحظ واوا تناع  فدي أعدداا المشدالكيل فدي اميدة المجداالت ، جمستويات ه ه البرامج 

 مقالنة جنعداا المشالكيل في ال ا  الساجد .عدا ال العات ال امة واإلعال  
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 : اإلنجازات في مجال برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر : 2-3

البدددرامج فدددي التواصدددل مدددة المجتمدددة مدددل المدددواطنيل ءالاكددداا مدددل الهيئدددة جنهميدددة هددد ه 

والمقيمددديل ومدددل كافدددة ال ئدددات ال مريدددة فانهدددا تقدددو  جتدددوفير اميدددة المت لبدددات الماايدددة إلنجددداح 

هدددد ه البددددرامج لكددددي تكددددو  حددددافزاا ألفددددراا المجتمددددة ل ن ددددراط فددددي هدددد ه البددددرامج وزيددددااة 

ي هدددد ه البددددرامج شددددالا فدددد 8108/  8100م ددددالفهم فددددي المجدددداالت الم تل ددددة وهددددالل عددددا  

 %( .22.7( كويتياا جنسبة )8023( فرااا منهم )8237)

( مقالندددددة جددددديل أعدددددداا المشدددددالكيل فدددددي جدددددرامج هدمدددددة 3ويولددددد  الجددددددول لعدددددم )

 ( .8100/8108 – 8101/8100المجتمة والت ليم المستمر هالل عامي )

 

 (3جدول )

 المستمر خالل عاميمقارنة بين أعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع والتعليم 

 2101/2100 – 2100/2102  

 معدل النمو % 2100/2102 2101/2100 المجال

 -82.2 331 233 العلوم اإلنسانية

 العلوم الخاصة

 )برامج الطب النفسي ، برامج السجون ورعاية األحداث (
273 260 21.3 

 3.6 270 220 العلوم الصحية والغذائية

 -32.3 833 372 العلوم التجارية واللغات

 -01.2 817 838 العلوم التكنولوجية

 0.8 26 22 الحاسب اآللي

 086.8 032 60 برامج األطفال

 3.1 8237 8373 اإلجمالي
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 ما يلي : الجداول الت نيلية الوالاة جالتقرير الت نيلييالحظ مل 

  المسددددتمر عددددا  زيددددااة ءامددددالي عدددددا المشددددالكيل فددددي جددددرامج هدمددددة المجتمددددة والت لدددديم

% ( مقالنددددة جال ددددا  السدددداجد حيددددث الت ددددة عدددددا المشددددالكيل 3جم دددددل )  8100/8108

(  8237ءلددددى )  8101/8100( متدددددلجاا هددددالل عددددا   8373فددددي هدددد ه البددددرامج مددددل ) 

 . 8100/8108هالل عا  

  ) تقدددمي كددل مدددل جددرامج ال لدددو  ال اصددة ) ال دددب الن سددي والسدددجو  ولعايددة األحدددداث

وجقيدددة البدددرامج األهدددر  حية والغ ائيدددة ، وجدددرامج ال لدددو  اإلنسدددانية وجدددرامج ال لدددو  النددد

( متدددددلجاا علددددى 331،  270،  260حيددددث شددددالا فيهددددا ) مددددل حيددددث عدددددا المشددددالكيل 

 % ( .07.3% ، 88.3% ، 33.2التوالي جما يميل ) 

  يتقددددد  ال نددددل النددددي ي اميددددة ال نددددول األهددددر  مددددل حيددددث عدددددا المشددددالكيل حيددددث

لكيل % ( مدددل ءامدددالي المشدددا31.6( مشدددالكاا جنسدددبة ) 721شدددالا فدددي هددد ا ال ندددل )

    % ( يليددددده ال ندددددل الشدددددتوي 86.3( مشدددددالكاا جنسدددددبة ) 622يليددددده ال ناادددددال الرجي دددددي )

%( تقريبدددداا ، جينمددددا جلددددغ عدددددا المشددددالكيل فددددي ال نددددل 80.6( مشددددالكاا جنسددددبة ) 233) 

 %( .81.3( مشالكاا جنسبة ) 233ال ري ي ) 

  ( مدددل ءامدددالي المشدددالكيل فدددي جدددرامج هدمدددة المجتمدددة 27.8يشدددكل اإلنددداث نسدددبة ) %

 ( متدلجة . 0322والت ليم المستمر حيث يشالا في ه ه البرامج ) 

  فددي كددل مددل جددرامج األط ددال ، مقالنددة جال ددا  السدداجد واددوا زيددااة فددي عدددا المشددالكيل

ال اصدددة ، وجدددرامج ال لدددو  الندددحية والغ ائيدددة فدددي حددديل ان  دددض عددددا  ال لدددو وجدددرامج 

، وجدددرامج ال لدددو  التجاليدددة واللغدددات ، وجدددرامج  المشدددالكيل فدددي جدددرامج ال لدددو  اإلنسدددانية

 . التكنولوايةال لو  
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 ثالثاً : أهم اإلنجازات في مجال النشاطات المساعدة :

 : تطوير وتنمية القوى العاملة بالهيئة : 3-0

جاإللدددافة ءلدددى كدددو  الهيئدددة ءحدددد  الجهدددات المددد ثرة فدددي ءحدددداث الت دددوير اإلاالي علدددى 

مسدددتو  الدولدددة مدددل هدددالل مدددا تقدمددده مدددل جدددرامج تدليبيدددة فدددي م تلدددف المجددداالت لمدددوظ ي 

 الدولة ، فا  الهيئة تس ى ءلى ت وير وتنمية القو  ال املة جها مل هالل :

 التدليب أثناة ال دمة لموظ ي الهيئة . -أ 

 مية المهنية ألعضاة هيئتي التدليس والتدليب .التن -ب 

 اإللافة لقوة ال مل جالهيئة . -  

 في المجاالت سال ة ال كر . اإلنجازات التي تميوفيما يلي 

 التدريب أثناء الخدمة لموظفي الهيئة )الدورات الداخلية والخارجية( : - أ

مددددل ليددددر أعضدددداة هيئددددة التدددددليس موظ ددددا مددددل ال ددددامليل جالهيئددددة "" 323ا "شددددال

 والتدليب " في اولات تدليبية ااهلية وهالاية على النحو التالي : 

تدليبيدددددة أثنددددداة ال دمدددددة التدددددي عامدددددي ( موظ دددددااا شدددددالكوا فدددددي اولات 383) -

 التدليب الداهلي( .)جتن يمها الهيئة 

 .لاي (التدليب ال اشالكوا في اولات تدليبية هالاية )وظ اا م (31) -

 

 التنمية المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب : - ب

تسددددد ى الهيئدددددة ءلدددددى لفدددددة مسدددددتو  الك ددددداةة المهنيدددددة ألعضددددداة هيئتدددددي التددددددليس 

 والتدليب مل هالل : 

  البعثات واإلجازات الدراسية والمهمات العلمية -0 التدريبية الدورات -0

 والتدريب التدريس هيئة أعضاء ترقيات -3
 

  : التدريبيةالدورات  -0

" عضدددددوا مدددددل أعضددددداة هيئتدددددي التددددددليس والتددددددليب فدددددي  888شدددددالا "  

" فدددي اولات تدليبيدددة  ااهليدددة ن مهدددا مركدددز  072اولات تدليبيدددة مدددنهم " 

 .( في اولات تدليبية هالاية  33القياا والتقويم والتنمية المهنية و) 
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 البعثات واإلجازات الدراسية والمهمات العلمية : -2

حرصدداا علددى اسددتمرالية الت ددول الكمددي والنددوعي ألعضدداة هيئتددي التدددليس والتدددليب 

جالكليات والم اهد فا  الهيئة تولي أهميدة كبيدرة لبدرامج الب يدات واإلادازات الدلاسدية والمهمدات 

 . 8108/  8100أعداا المب وثيل هالل عا  ( 3ويول  الجدول لعم )ال لمية ، 

 ( 4جدول )

 2102/  2100من الكليات والديوان العام خالل عام أعداد المبعوثين 

 مجال البعثة
التربية 

 األساسية

الدراسات 

 التجارية

العلوم 

 الصحية

الدراسات 

 التكنولوجية
 اإلجمالي التمريض

 دكتوراه

 83 8 01 0 3 08 مبعوثون جدد

 862 3 37 3 33 070 مستمرون

 833 6 27 01 32 )*( 023 إجمالي

 ماجستير

 03 - 6 0 6 - مبعوثون جدد

 83 0 7 3 08 - مستمرون

 37 0 03 2 02 - إجمالي

منح دراسية 

 للمتفوقين

 63 0 21 08 6 - مبعوثون جدد

 010 - 23 08 6 - مستمرون

 071 0 033 83 08 - إجمالي

إجازات 

 دراسية

 8 - - 8 - - مبعوثون جدد

 03 0 3 0 3 3 مستمرون

 80 0 3 3 3 3 إجمالي

 إجازات تفرغ

 33 0 7 01 00 03 مبعوثون جدد

 02 - - 8 3 08 مستمرون

 60 0 7 08 02 86 إجمالي

 اإلجمالي

 026 3 73 86 87 86 مبعوثون جدد

 387 6 030 82 61 038 مستمرون

 223 01 803 23 27 802 إجمالي

 

 873 2 21 82 21 26 المهمات العلمية

 

  . األساسية للدكتولاه والمااستير م اا )*( ج يات كلية الترجية 
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 ترقية أعضاء هيئة التدريس والتدريب :  -3

تشدددجي اا ألعضددداة هيئدددة التددددليس والتددددليب علدددى ت دددوير أن سدددهم مهنيدددا وعلميدددا فدددا  

الهيئددة تقددو  جترعيدددة مددل تن بدددد علدديهم شدددروط ولددواجا الترعيدددة مددل أعضددداة هيئددة التددددليس 

" 30" مدددنهم "032جلدددغ عددددا الددد يل تدددم تدددرعيتهم " 8100/8108والتددددليب وفدددي هدددالل عدددا  

 أعدددددداا (6( ولعدددددم )2لعدددددم )، ويولددددد  الجددددددوليل  " جم اهدددددد التددددددليب013"و جالكليدددددات

ال ددددا  الدددد يل تددددم تددددرعيتهم جالكليددددات والم اهددددد هددددالل  أعضدددداة هيئتددددي التدددددليس والتدددددليب

 . 8100/8108الدلاسي 

 ( 5جدول ) 

تم ترقيتهم بالكليات خالل العام الدراسي بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس الذين 

(2100/2102) 

 مدرب أ الكليات
 مدرس

 مساعد
 محاضر مدرس

 أستاذ

 مساعد

 أستاذ

 مشارك
 أستاذ

 المجموع

 0 - 0 - - - - - التربية األساسية

 4 - 2 - - 0 - 0 الدراسات التجارية

 02 0 - - 0 0 - 9 العلوم الصحية

 04 3 3 - 7 0 - - الدراسات التكنولوجية

 1 - - - - - - - التمريض

 30 4 6 - 8 3 - 01 اإلجمالــي

 

 (6جدول )

خالل العام الدراسي  لذين تم ترقيتهم بمعاهد التدريببيان بأعداد أعضاء هيئة التدريب ا

(2100/2102) 

 الكليات
معيد بعثة 

 دبلوم

معيد بعثة 

 جامعي

 مساعد

 مدرب

 )ب(

 مساعد

 مدرب

 )أ(

 مدرب

 )ب(

 مدرب

 )أ(

 مدرب

 متخصص

 )ج(

 مدرب

 متخصص

 )ب(

 مدرب

 متخصص

 )أ(

 المجموع

 8 0 0 3 2 0 - - - - االتصاالت والمالحة

 6 - - 6 - - - - - - الطاقة

 00 0 - 7 3 - - - - - التدريب الصناعي)الشويخ(

 00 - - 8 2 - 0 - - - التدريب الصناعي )صباح السالم(

 3 - - 2 0 - - - - - التمريض

 04 - - 00 3 - - - - - التدريب المهني

 01 - - 7 3 - - - - - التدريب اإلنشائي

 35 - 2 30 2 - - - - - السكرتارية واإلدارة المكتبية

 6 - - 5 0 - - - - - واألزياء السياحة والتجميل

 014 2 3 81 07 0 0 - - - اإلجمالي
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 : (31/6/2102قوة العمل بالهيئة في ) -ج 

( 0207( موظ دددددا مدددددنهم )   3602  ) 31/6/8108ال مدددددل جالهيئدددددة فدددددي وة جلغدددددي عددددد

شددددكل عددددوة تو%(  61.6( كدددداال هدددداص جنسددددبة )  8732 %( و)  33.3 كدددداال عددددا  جنسددددبة )

لهيئددداة حيدددث جلغددداي هدددا ا ال ددداا  %( مدددل ءامدددالي عدددوة ال مدددل جا 22.7 ال مدددل الكويتيدددة نسدددبة )

 ( موظ ا .3138)

                 ال مدددددددل موزعدددددددة حسدددددددب الجنسدددددددية( أعدددددددداا عدددددددوة 7ويولددددددد  الجددددددددول لعدددددددم )

  .ال اص ( الكاال / الكاال ال ا  )  كويتي / لير كويتي ( )

 (7جدول )

 31/6/2102أعداد قوة العمل موزعة حسب الجنسية والكادر العام والكادر الخاص في 

 

 اإلجمالي خاص كادر عام كادر البيان

 4091 1493 1599 كويتي

 513 305 118 كويتي غير

 4615 1798 1817 اإلجمالي
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 : اإلنجازات في مجال توفير الرعاية للطلبة والمتدربين : 3-2

تقدددو  الهيئدددة جتدددوفير الرعايدددة لل لبدددة والمتدددددلجيل ليندددبحوا أكيدددر عددددلة علدددى اسددددتكمال 

الاسدددداتهم فددددي ظددددروف مالئمددددة وتتميددددل هدددد ه الرعايددددة فددددي تقددددديم المكافددددات اإلاتماعيددددة 

ع جاإللددددافة ءلددددى مكافددددنة الت ددددوع ومكافددددنة الت ندددد  الندددداال ومسدددداعدات صددددندولمسددددتحقيها 

كمددددا أ  الهيئددددة ت مددددل علددددى تددددوفير ولعايددددة النشدددداطات ، ال الددددب وتددددوفير السددددكل ال الجددددي 

 وفيما يلي جيا  ما تم ءنجازه في ه ا المجال :ال الجية الم تل ة ، 

 المكافأة اإلجتماعية : -أ 

عمليدددات الندددرف مدددل جندددد المكافدددنة  ال اصدددة جدددااراةاتجتن يددد  الضدددواجا الهيئدددة تقدددو  

شدددهرية  مكافددداتاالاتماعيدددة لل لبدددة وال البدددات فدددي الكليدددات التدددي ال تندددرف ل لبتهدددا 

أهدددددري وذلدددددم ج دددددد ءادددددراة جحدددددث ااتمددددداعي جواسددددد ة االهندددددائييل االاتمددددداعييل 

اهدددل    متوسدددالمسدددتحقيها وكددد لم للت دددرف علدددي مسدددتولضدددما  وصدددول المكافدددنة 

وعلددي أساسددة يددتم تحديددد فئددة النددرف هددالل مدددة الدلاسددة وفددي حدددوا  ال ددرا جاألسددرة

( تددددم 8100/8108مددددل عددددا  ) األول الدلاسددددي وهددددالل ال نددددل، الميزانيددددة الم تمدددددة 

وهدددالل ال ندددل اليددداني  ( طالدددب وطالبدددة36083صدددرف المكافدددنة االاتماعيدددة ل ددددا )

 . طالب وطالبة (88732مل ن س ال ا  تم صرف المكافنة ل دا )
 

 مكافأة التفوق : -ب 

           ( 837مدددل الهيئدددة لل لبدددة المت دددوعيل فقدددد تدددم صدددرف مكافدددنة الت دددوع ل ددددا )تشدددجي اا 

 ،(  8100/8108)  األول مدل عدا  الدلاسدي طالباا / وطالبة جكليات الهيئة هدالل ال ندل

 ( طالب/طالبدة هدالل ال ندل238اليداني ، ) الدلاسي ( طالب/طالبة هالل ال نل831)و

 ت وعهم وتحنيلهم ال لمي المتميز . استمراليةوذلم حرصاا علي الني ي  الدلاسي
 

 مكافأة التخصص النادر : -  

لقرالات والضواجا جشا  الت ننات النداالة جكليدات الهيئدة فقدد تدم صدرف مكافدنة لوفقاا 

هالل ال ندل  ( طالب / طالبة جكليات الت ليم الت بيقي وذلم0212ل دا )الت ن  الناال 

 الدلاسدي ( طالب/طالبدة هدالل ال ندل0322)و،  8100/8108 عدا  األول مدلالدلاسي 

 الني ي . الدلاسي ( طالب/طالبة هالل ال نل0323)والياني ، 
 

 صندوق الطالب : -د 

هدد ا النددندوع جاالت دداع مددة جيددي الزكدداة لدلاسددة الحدداالت ال الجيددة المحتااددة  تددم ءنشدداة

لمساعدات مالية وال تن بد عليها الئحة المكافنة اإلاتماعيدة جالهيئدة ، وتدم ولدة ميزانيدة 

صدرف تدم تقديرية يتحملها جيي الزكاة لتمويل ه ا المشروع ، وعدد جلدغ عددا ال لبدة الد يل 

 طالبة مدل اميدة كليدات وم اهدد / ( طالب773صندوع ال الب )مل لهم المساعدة المالية 

، ولدم يدتم  8100/8108 األول مدل عدا  الدلاسدي واولاتها ال اصدة هدالل ال ندل الهيئة

 صرف ه ه المساعدات المالية في ال نل الدلاسي الياني ل د  توفر الميزانية .



 

 

16 

 

 النشاطات الرياضية : -ه 

فدددي البنددداة البددددني والن سدددي ل نسدددا  ، فدددا  ن دددراا لمدددا للنشددداطات الريالدددية مدددل اول 

الهيئدددة تحدددرص علدددى تدددوفير كافدددة المت لبدددات الماايدددة للنشددداطات الريالدددية لكلياتهدددا 

تددددم تن ددديم عدددددااا مددددل الب ددددوالت الريالددددية  8108/  8100وم اهددددها وهددددالل عددددا  

سددددواة جدددديل كليددددات وم اهددددد الهيئددددة أو جدددديل الهيئددددة وج ددددض الجهددددات ال الايددددة ، 

وشدددالا فدددي المسددداجقات الريالدددية التدددي أعيمدددي جالكليدددات أو الم اهدددد  جاإللدددافة ءلدددى

 .( طالب / طالبة 302ه ا النشاط )
 

 واإلجتماعية :والفنية النشاطات الثقافية واألدبية  -و 

وتتميدددل فدددي المسددداجقات التدددي ت رحهدددا الهيئدددة علدددى مسدددتو  الكليدددات والم اهدددد لل لبدددة 

، واشددتملي هدد ه وال نيددة واإلاتماعيددة والمتدددلجيل فددي شددتى المجدداالت اليقافيددة واألاجيددة 

النشددداطات علدددى ءعامدددة م دددال  للكتددداب والقرطاسدددية وءصددددال النشدددرات ، وتن ددديم 

المتددلجيل يم لحدالت علميدة وثقافيدة لل لبدة والمحالرات والمساجقات جاإللافة ءلى تن د

ال نيدة واإلاتماعيدة وجلدغ مجمدوع الد يل شدالكوا فدي النشداطات وتن يم ح الت الت دالف 

 ( طالب / طالبة .8237) 8108/  8100هالل عا  
 

 نشاطات طلبة المنح الدراسية : -ز 

 وشددددددملي هدددددد ه النشدددددداطات اإلحت ددددددال جالمناسددددددبات واألعيدددددداا الم تل ددددددة واإلحت ددددددال

جالجاليددددات )يددددو  للجاليددددة اأسدددديوية ، ويددددو  للجاليددددة السددددنغالية( وزيددددالات للمتحددددف 

ال لمدددددي ولحدددددالت ال مدددددرة وكددددد لم المشدددددالكة فدددددي ج دددددض النشددددداطات الريالدددددية 

          8108/  8100واإلاتماعيددددددددة وشددددددددالا فددددددددي هدددددددد ه النشدددددددداطات هددددددددالل عددددددددا  

 ( طالب / طالبة .633)
 

 

 التوجيه واإلرشاد الطالبي : -ح 

 :واإللشاا لل لبة والمتدلجيل مل هالل  توفير التوايه ىعلالهيئة تحرص 

 اللقاةات التنويرية                                                              -3

 االنت اجات ال الجية    -2

 تشكيل الجم يات ال ملية                                                           -6

 ح الت التكريم ال الجي  -7
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 االنجازات في مجال البحوث التطبيقية : – 3-3

تحدددرص الهيئدددة علدددى تشدددجية واعدددم البحدددوث الت بيقيدددة فدددي م تلدددف المجددداالت ذات 

جلدددغ عددددا البحدددوث الجاليدددة  8100/8108هدددالل عدددا  ، و العدددة جت دددوير وتنميدددة المجتمدددةال 

عامددددي جتمويلهدددا كددددل مددددل  (ا.ا 322838)( جحيدددداا جتكل ددددة ءاماليدددة 021)والتدددي تددددم انجازهدددا 

وجلددددغ عيمددددة  ، وم سسددددة الكويددددي للتقددددد  ال لمددددي  امددددة للت لدددديم الت بيقددددي والتدددددليبالهيئددددة ال

%( مدددددل 66.1) صدددددرف جلدددددغ ا.ا( جم ددددددل 621002المنندددددرف علدددددى هددددد ه األجحددددداث )

 . (2لعم )ءامالي التكل ة وذلم وفقاا للجدول 

 (8جدول )

 اإلنجازات في مجال األبحاث موزعة حسب الجهة الممولة والجهة القائمة بالبحث خالل 

 2102/  2100عام 

 الجهة الممولة للبحث

الكلية / الجهة 

القائمة 

 بالبحث

التكلفة  عدد االبحاث

 اإلجمالية

 د.ك

 المنصرف على البحث 

 د.ك

 نسبة الصرف

% 
 مجموع منجزة جارية

 

 الهيئة العامة

 يالتطبيق للتعليم

 والتدريب

الترجية 

 االساسية
33 36 71 838271 037381 26.3 

الدلاسات 

 التجالية
03 8 02 28681 82111 23.8 

الدلاسات 

 التكنولواية
82 06 33 362338 331626 70.1 

ال لو  

 النحية
3 3 7 32821 07366 33.2 

 22.8 0732 3111 0 ا 0 التمريض

 27.3 36211 30281 3 ا 3 الديوا  ال ا 

 65.7 552287 841352 041 57 83 المجموع

م سسة الكويي للتقد  

 ال لمي

اعضاة هيئة 

 التدليس
6 3 01 033331 37282 67.2 

 الهيئة ال امة للبيئة
اعضاة هيئة 

 التدليس
 ا ا ا ا ا ا

 %66.1 651005 985292 051 60 89 االجمالي
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 المشاريع اإلنشائية و أعمال الصيانة والترميم :اإلنجازات في مجال  – 3-4

يم فددددي ميزانيددددة جلغددددي عيمددددة الم تمددددد للمشددددالية اإلنشددددائية وأعمددددال الندددديانة والتددددرم

ومائتدددددا  وثالثدددددو   اا سدددددتة وسدددددتو  مليونددددد( ا.ا 6628312111) 8100/8108الهيئدددددة لل دددددا  

وتسدددد مائة  اا سددددب ة وثالثددددو  مليوندددد( ا.ا 3723702688اينددددال كددددويتي صددددرف منهددددا )ألددددف 

%( مددددل 27.3اينددددال كددددويتي جم دددددل ) وسددددتمائة وءثنددددا  وعشددددرو وسددددب و  ألددددف  وواحددددد

( ءامدددالي المبدددالغ الم تمددددة والمنندددرفة 3ويولددد  الجددددول لعدددم )، ءامدددالي المبدددالغ الم تمددددة 

 . 8108/  8100هالل عا   على المشالية اإلنشائية وأعمال النيانة و الترميم

 (9جدول )

عتمدة و المنصرفة على المشاريع اإلنشائية وأعمال الصيانة والترميم إجمالي المبالغ الم

2100/2102 
 

 

 
 

 البيان
 المعتمدة المبالغ
 (ك.د)

 0200  /0200 

 المنصرفة المبالغ
 (ك.د)

 0200  /0200 

 الصرف نسبة
(%) 

 اإلنشائية المشاريع:  األولى المجموعة
 

 :  سنوات لعدة تنفيذها يمتد مشاريع

 (الجديدة والمشاريع المعتمدةالمشاريع )
10,022,222 33,100,100 5165 

 5165 33,100,100 10,022,222 األولى المجموعة إجمالي

 والمرافق المنشآت وصيانة صغيرة إنشائية أعمال:  الثانية المجموعة

 - - 502,222  الصغيرة اإلنشائية األعمال -أ

 المنشآت وصيانة ترميم -ب
 والمرافق

3,052,222 3,050,000 79.2 

 68.9 3,050,000 3,332,222 الثانية المجموعة إجمالي

 %5.63 37,971,622 11,032,222 العام اإلجمالي
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 : 2102/  2100للعام وفيما يلي الموقف التنفيذي لمشاريع الهيئة 

 أ.المشاريع اإلنشائية )التصميم( :

 فصول ومختبرات لكلية الدراسات التكنولوجية : -0

 اال الهدية لالستشالات الهندسية . المكتب المصمم :

 % .21 نسبة إنجاز التصميم :

تدددم ءنجددداز المرحلدددة األولدددى للتندددميم وادددالي ال مدددل جدددال ول األول مدددل  الموقفففف التنفيفففذي :

المرحلدددة اليانيدددة )التنددداميم التمهيديدددة( وعدددد تدددنهر المكتدددب فدددي تسدددليم الم   دددات ممدددا أا  

 على المكتب . ءلى ت بيد لرامة التنهير

 معهد تدريب الكهرباء و الماء :توسعة  -2

 عالية النايغ لالستشالات الهندسية . المكتب المصمم :

 %( .61) : نسبة اإلنجاز من التصميم

تم ءنجاز المرحلة االولى للتناميم متضمنة ال ول األول مدل المرحلدة اليانيدة  الموقف التنفيذي :

)التناميم التمهيديدة( وادالي ال مدل فدي ال دول اليداني مدل المرحلدة اليانيدة )التنداميم التن ي يدة( 

 وتمي الموافقة على ءلافة ت بيقات ال اعة الشمسية .

 توسعة معهد االتصاالت و المالحة الجوية : -3

فدددي المرحلدددة االولدددى  المشدددروعو 80/3/8108توعيدددة ال قدددد مدددة المكتدددب ال دددائز جتددداليخ تدددم 

 مل ال ول االول .

 معهد السياحة بنين بحولي : -4

و جانت دددال الموافقدددة حيدددث  ،تمدددي م اطبدددة ءاالة المستشددداليل جدددالتقييم النهدددائي للمكتدددب ال دددائز

 تمي الترسية على مكتب سامي البسا  لالستشالات الهندسية .

 مجمع تكنولوجي تجاري صحي في الجهراء : -5

 .واالي التقييم ال ني له ه ال رو   نية مل عبل المكاتب االستشالية ال رو  ال ءعااة تقييم
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 تصميم وإنشاء مطبعة الهيئة : -6

تمي الموافقة على عيا  مكتب اال الكويي ل ستشالات الهندسية جتنميم المشروع وتمي مباشدرة 

وجسبب واوا كيبالت كهرجائيدة )لدغا عدالي( توعدف المشدروع ، وتدم  8101/  7/  3ال مل في 

 . 8100/  08/  08تحديد موعة آهر للمشروع وتسليمه للمكتب جتاليخ 

( مشفففففاريع للهيئفففففة بالشفففففويخ ومشفففففروع إدارة تصفففففميم مجمفففففع 3إدارة تصفففففميم عفففففدد ) -7

 تكنولوجي تجاري صحي تربوي بالجهراء :

المجموعدددددة اإلستشدددددالية تيرندددددر جرواددددداكس إلاالة تندددددميم مشدددددالية تمدددددي الترسدددددية علدددددى 

 . 8100/  2/  0الهيئة جتاليخ 

 مبنى مطاعم للوجبات السريعة : -8

 تم تكليف مكتب فتوح ال ن ول للقيا  جتنميم المشروع واالي ال مل على التنميم .

 شرحبيل :مكاتب وقاعات دراسية ومختبرات بمقر الدورات الخاصة بنات بشارع  -9

 االي م اطبة البيوت اإلستشالية لدعوة المكاتب اإلستشالية لتنميم المشروع .

 معاهد تدريبية للهيئة بمنطقة صباح األحمد : -01

ادددددالي ءعدددددداا كراسدددددة الشدددددروط المرا يدددددة وجالتنسددددديد مدددددة الجهدددددات المسدددددت يدة لتحديدددددد 

 المت لبات األساسية .

 حمد :فروع لكليات الهيئة بمنطقة صباح األ -00

ادددددالي ءعدددددداا كراسدددددة الشدددددروط المرا يدددددة وجالتنسددددديد مدددددة الجهدددددات المسدددددت يدة لتحديدددددد 

 المت لبات األساسية .

 ( بديوان عام الهيئة :7توسعة مبنى ) -02

ادددددالي ءعدددددداا كراسدددددة الشدددددروط المرا يدددددة وجالتنسددددديد مدددددة الجهدددددات المسدددددت يدة لتحديدددددد 

 المت لبات األساسية .

 ن بمنطقة صباح األحمد :معهد التدريب المهني للبني -03

ادددددالي ءعدددددداا كراسدددددة الشدددددروط المرا يدددددة وجالتنسددددديد مدددددة الجهدددددات المسدددددت يدة لتحديدددددد 

 المت لبات األساسية .

 مباني لتخصصات جديدة مستحدثة بكلية التربية األساسية بالعارضية : -04

ادددددالي ءعدددددداا كراسدددددة الشدددددروط المرا يدددددة وجالتنسددددديد مدددددة الجهدددددات المسدددددت يدة لتحديدددددد 

 لبات األساسية .المت 
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 المشاريع اإلنشائية)تنفيذ(:-ب

 -: )بنات )المرحلة األولى -كلية الدراسات التجارية بنين  -1
  92/29/9222تم االستالم االبتدائي لمباني المشروع  بتاريخ  . 
  9222اإلستالم النهائي لمباني المشروع بتاريخ سبتمبر .  

 

 -: كلية التربية األساسية بنين/بنات -2
   . ) شركة الخليج المتحدة لإلنشاءات تقوم بتنفيذ كلية التربية االساسية ) بنات 
  من مجمل األعمال  222نسبة إنجاز %. 
 9222/  9/  92الستالم االبتدائي : ا . 
  : 9222/  9/  92التسليم النهائي . 
 (. شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت تقوم بتنفيذ كلية التربية األساسية ) بنين 
  من مجمل األعمال  22نسبة إنجاز %. 
  : 99/5/9222االستالم االبتدائي . 
  : 22/2/9222التسليم النهائي . 

 

 -: بالشويخ التعليمية والطالبية لمجمع خدمات الهيئةو  العامة مباني الخدمات -3
  جاري تنفيذ أعمال المشروع حسب العقد. 
  : 02اعمال الهيكل % . 
  :2اعمال التشطيبات . % 
  : 9222 / 5 / 22التسليم االبتدائي . 
  : 9222/  5/  22التسليم النهائي . 

 

 -: مختبرات وورش بكلية الدراسات التكنولوجية بالشويخ -4
  شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت قائمة على تنفيذ المشروع.  
  : 22اعمال الهيكل %. 
  :52اعمال التشطيبات %. 
  : 22/2/9222التسليم االبتدائي . 
  : 22/2/9225التسليم النهائي . 
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 -: توسعة كلية العلوم الصحية بنات -5
 ) تم ترسية المشروع على شركة االنشاء والتصنيع العقاري ) ريكافكو . 
  : 22اعمال الهيكل %. 
  :52اعمال التشطيبات %. 
  : 22/2/9222التسليم االبتدائي . 
  : 25/2/9225التسليم النهائي . 

 

 -: الرياضي والمنشآت الرياضية بمجمع الهيئة بالشويخ داالستا -6
  شركة بيان الوطنية التجارية قائمة على تنفيذ أعمال المشروع. 
  : 22اعمال الهيكل %. 
  :2اعمال التشطيبات %. 
  : 2/2/9222التسليم االبتدائي . 
  : 2/2/9222التسليم النهائي . 

 

 -: معهد التمريض بالشويخ -7
  تم الترسية على شركة ريكافكو.  
  : 222اعمال الهيكل %. 
  :22اعمال التشطيبات% . 
  : 9222/  9/  22التسليم االبتدائي . 
  : 9225/  9/  22التسليم النهائي . 

 

 -: معهد التدريب المهني للبنات في الجهراء -8
 تم الترسية على شركة الحمراء الكويتية .  
  : 222اعمال الهيكل %. 
  :22اعمال التشطيبات %. 
  : 9222/  9/  99التسليم االبتدائي . 
  : 9225/  9/  92التسليم النهائي . 

 

 -: إنشاء محطة تحويل رئيسية بالشويخ -9
 . قيد التنفيذ لدى وزارة الكهرباء والماء 
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دارة تنفيذ مشروع التدريب 5إدارة تنفيذ ) -11 ( مشاريع للهيئة في الشويخ وا 
 -: الجهراءالمهني 
  تم التعاقد مع المجموعة االستشارية تيرنر بروجاكس إلدارة تنفيذ مشاريع الهيئة

 وباشرت المجموعة االستشارية العمل .
 

 -: معهد الدورات الخاصة -11
  99/2/9222المشروع انتهى و تم التسليم النهائي في تاريخ . 

 إنشاء محطة تحويل رئيسية بالعارضية : -12

 من المشروع . تم اإلنتهاء 
 

 اإلنجازات في مجال تطوير واستحداث البرامج والمناهج بالكليات والمعاهد : – 3-5

تددددم تن دددديم ولشددددة عمددددل حضددددرها ال دددداملو  فددددي األعسددددا  ال لميددددة جكليددددة الدلاسددددات  -

 . WIDSالتجالية جهدف متاج ة ت وير امية البرامج والمقرلات جن ا  الا 

 . كلية الدلاسات التجاليةجاحث اعتنااي جاجلو  مساعد تم استحداث جرنامج   -

تددددم اسددددتحداث جرنددددامج اجلددددو  فنددددي صدددديانة الحمايددددة الكهرجائيددددة لمح ددددات القددددو   -

الكهرجائيددددة وجرنددددامج فنددددي صدددديانة أاهددددزة تحكددددم آالت كهرجائيددددة جالم هددددد ال ددددالي 

 لل اعة جمشالكة مميلي سوع ال مل .

 

 التعاون على المستويين الدولي والمحلي : – 3-6

ي تبددر الت دداو  جدديل الهيئددة والجهددات المندداظرة سددواة علددى المسددتو  المحلددي أو الدددولي أحددد 

الوسائل الهامة لتباال ال برة والم رفة والتي تساهم في لفدة مسدتو  ال مليدة الت ليميدة والتددليب 

 : والم سسات الت ليمية والتدليبيةوفيما يلي أواه الت او  جيل الهيئة 

 على المستوى الدولي :  –أ 

 . ءي اا المب وثيل للدلاسة في الجام ات للحنول على الاات علمية أعلى 

  .عبول طلبة المن  الدلاسية مل الدول ال رجية واألانبية في كليات وم اهد الهيئة 

 . المشالكة في الدولات التدليبية والندوات ال لمية 

 تباال الزيالات مة الوفوا ال لمية واليقافية . 
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  المساهمة في تن ي  اإلت اعيات اليقافية والترجويدة التدي ت قددها اولدة الكويدي مدة الددول

األهدددر  ميدددل تركيدددا ، وسددديراليو  ، وتدددونس ، ومندددر ، والسدددواا  ، وصدددرجيا ، 

 وأذلجيجا  ، وأوزجاكستا  ، وجولندا ، وكوليا .
 

 على المستوى المحلي : –ب 

  مدددل عدددوة ال مدددل ومدددل جدددرامج  ااتدددهاحتياالت ددداو  مدددة سدددوع ال مدددل فدددي الاسدددة

 التدليب أثناة ال دمة . 

 . انتداب ذوي ال برات ال لمية وال ملية للتدليس في الهيئة 

  انتددددداب الكييددددر مددددل أعضدددداة هيئتددددي التدددددليس والتدددددليب جالهيئددددة لل مددددل فددددي

 ااات والت ن  . يحتوزالات الدولة الم تل ة طبقاا لال

  ت وير البرامج والمناهج .اإلست ااة مل هبرات سوع ال مل في 

 . مساهمة سوع ال مل في تن ي  جرامج التدليب الميداني لل لبة والمتدلجيل 

 

 تزويد المكتبات بالكليات والمعاهد بمصادر التعليم والتعلم :  – 3-7

تدددولي الهيئدددة أهميدددة كبيدددرة للمكتبدددات والم اهدددد لمدددا لهدددا مدددل اول كبيدددر فدددي تزويدددد 

ال لبددددة والمتدددددلجيل وكدددد لم أعضدددداة الهيئددددة التدليسددددية والتدليبيددددة جددددال لم والم رفددددة فددددي 

 .م تلف المجاالت والت ننات 

كتدددب والددددوليات التدددي تدددم تزويدددد المكتبدددات الجلدددغ عددددا  8100/8108هدددالل عدددا  و

          ( كتاجدددددداا عرجيدددددداا  0332( كتاجدددددداا واوليددددددة منهددددددا )  8812جالكليددددددات والم اهددددددد حددددددوالي ) 

 .( اولية أانبية  32( اولية عرجية و )  23( كتاجا ا أانبياا و ) 228) و

فددددي  وجاإللددددافة ءلددددى الكتددددب والدددددوليات فددددا  الهيئددددة تقددددو  جتددددوفير عاعدددددة جيانددددات

، ومددددل هددددالل الدددددهول  OnLineم تلددددف المجدددداالت علددددى األعددددراص المضددددغوطة ج دمددددة 

علدددى البواجدددة اإللكترونيدددة المركزيدددة التاج دددة لقسدددم الليبراندددي فانددده يمكدددل مدددل هاللهدددا الوصدددول 

فدددي كدددل ءلدددى ال ديدددد مدددل عواعدددد الم لومدددات ال الميدددة وكددد لم الددددوليات اإللكترونيدددة المحكمدددة 

التجاليددددة والهندسددددية ومجددددال ال ددددب ومجددددال المكتبددددات وكدددد لم مددددل المجدددداالت الترجويددددة و

، وكددددد لم توثيدددددد وتسدددددجيل ف اليدددددات الت لددددديم والتددددددليب ، ومدددددل  ج دددددض القواعدددددد ال امدددددة

المميددزات األهدددر  لن ددا  ليبراندددي ءمكانيددة ح دددظ البحددث الددد ي يقددو  جددده الباحددث لتندددله علدددى 

 البريد اإللكتروني أي ءلافات اديدة في ه ا المولوع .
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 اإلنجازات في مجال توثيق وتسجيل فعاليات التعليم والتدريب : – 3-8

تحددددرص الهيئددددة علددددى توثيددددد وتسددددجيل الكييددددر مددددل ال  اليددددات ذات ال العددددة جمجددددال 

نشدددداطات الهيئددددة هاصددددة المدددد تمرات والندددددوات والم ددددال  فددددي مجددددال الت لدددديم والتدددددليب 

الت دددالف ، وهدددالل عدددا  وكددد لم المناسدددبات ال الجيدددة الم تل دددة كح دددالت ال دددريجيل وح دددالت 

 : ل  اليات مل أهمها عامي الهيئة جتسجيل ال ديد مل ه ه ا 8100/8108

 اللقاةات التنويرية  -                             ح الت الت الف -

 ماا األكاايمي للترجية ال مليةملتقى اإلعت -                      ال لبة  انت اجات ءتحاا -

 لبشرية ولشة ال بائة ا -                               ساعة األل   -

 المي لتكريم الم لم اليو  ال  -                    ملتقى المباني ال ضراة -

 لجهات سوع ال مل البحري والجوي الملتقى األول  -    ياني لرواا الت ليم االلكتروني الملتقى ال -

  ح ل صاحب السمو -          (  83الم ر  ال ني المشترا )  -

 

 اإلنجازات في مجال اإلعالم والتعريف بالتعليم التطبيقي والتدريب : – 3-9

تسددد ى الهيئدددة مدددل هدددالل ال العدددات ال امدددة واإلعدددال  جالت ددداو  مدددة األاهدددزة اإلعالميدددة 

ءلددددى تغييددددر م دددداهيم الشددددباب نحددددو الت لدددديم الت بيقددددي والتدددددليب جهدددددف تشددددجي هم لاللتحدددداع 

 ال نية والمهنية ، وت تمد الهيئة في ذلم عدة أساليب منها :جالمجاالت 

 . )ءصدال م بوعات متنوعة واولية ميل )مجلة صناع المستقبل 

  عمدددل التغ يدددات اإلعالميدددة والندددح ية للنشددداطات الت ليميدددة واليقافيدددة واإلاتماعيددددة

 جديوا  عا  الهيئة والكليات والم اهد .

 يزيددددو  فددددي ءنتددددا  جددددرامج ءعالميددددة ءذاعيددددة الت دددداو  مددددة النددددحافة واإلذاعددددة والتل 

 وتل زيونية عل الهيئة .

 . اإلحت ال جب ض المناسبات الم تل ة ذات ال العة جالت ليم الت بيقي والتدليب 

 . تن يم الم ال  الم تل ة 
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 اإلنجازات في مجال برامج تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية للهيئة : – 3-01

ت دددوير ك اةتهدددا الداهليدددة وال الايدددة وتحقيدددد لاياتهدددا مدددل هدددالل تسددد ى الهيئدددة ءلدددى 

عددددا مدددل المشدددروعات التدددي تشدددكل الوسدددائا التن ي يدددة لتحقيدددد األهدددداف ، واددددير جالددد كر أ  

ج ددض هدد ه المشددروعات ) أو البددرامج ( تددم ال مددل فيهددا مندد  فتددرة ويمتددد تن يدد ها ءلددى سددنوات 

  ها جهدف ت وير ك اةتها ما يلي :الحقة ومل المشروعات التي تس ى الهيئة لتن ي

 التواصل العلمي واألكاديمي مع المؤسسات التعليمية والتدريبية محلياً ودولياً : -0

 وثائق ( بهدف : وإعداد) من دراسات  الالزمةقامت الهيئة باتخاذ اإلجراءات  - أ

 . انضما  الهيئة إلتحاا الجام ات ال رجية 

 . استحداث مكتب استشالي جالهيئة 

 ءت اعيدددة الت دددالف جددديل الهيئدددة وكدددل مدددل اام دددة اايتدددو  واام دددة وايدددل  اعدددم

 األمريكية .

 . ءمكانية تباال الب يات والمن  جيل الهيئة والدول األانبية 

 اتفاقية التعاون الثقافي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني : - ب

هنددي جدديل اولددة فددي سددبيل اعددم الت دداو  اليقددافي فددي مجددال الت لدديم ال نددي والتدددليب الم

عامددددي الهيئددددة جمراا ددددة ات اعيددددات ، ول ال رجيددددة واألانبيددددة والنددددديقة الكويددددي وجدددديل الددددد

 الت او  اليقافي في المجال الم كول جيل اولة الكويي وكل مل :

 امهولية صرجيا امهولية السواا  امهولية منر ال رجية

 امهولية تونس امهولية سيراليو  الجمهولية التركية

 امهولية جولندا امهولية اوزجاكستا  أذلجيجا امهولية 
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 تعزيز شعور اإلنتماء لدى موظفين الهيئة : -2

تحدددرص الهيئدددة علدددى اإللتقددداة جمسدددتو  موظ يهدددا مدددل هدددالل ممالسدددة ج دددض النشددداطات 

 منها ت زيز وتنمية ش ول اإلنتماة لديهم .

ال ددددامليل جتن دددديم ج ددددض وفددددي مجددددال ت زيددددز الشدددد ول جاإلنتمدددداة للهيئددددة عددددا  نددددااي 

 -ال  اليات اإلاتماعية لل امليل جالهيئة منها :

 . اولة ت ليم السباحة ل ط ال 

  اولة فددددي كددددرة القددددد  وكددددرة ال ددددائرة ومسدددداجقات ترفيهيددددة وأنشدددد ة ثقافيددددة

 جالم يم الرجي ي .

  عدددددر  شددددداليهات منتجدددددة هلي دددددة السدددددياحي ، وشددددداليهات منتجدددددة سيشدددددل

 لل امليل جالهيئة وأسرهم .

 تنظيم بعض الفعاليات في مجال ضبط الجودة واإلعتماد األكاديمي : -3

 عامي الهيئة جتن يم ج ض ال  اليات في مجال لبا الجواة واإلعتماا األكاايمي منها :

 .اة الت ليمية جالكليات والم اهد لصد م ايير الجو .0

 .ي جرامج تدليبية لت بيد الجواة تبن .8

 .االة الت ليم الت بيقي والتدليب تستهدف ءت بيد ج ض المشروعات التي  .3

 ن في سوق العمل : يمتابعة الخريج -4

مدددددة ةجمسدددددتو  هريجيهدددددا وا لهدددددم أكيدددددر مال حرصددددداا مدددددل الهيئدددددة علدددددى اإللتقددددداة 

لمت لبددات المهددل فددي سددوع ال مددل فددا  الهيئددة تقددو  جتن يدد  ج ددض ال  اليددات فددي مجددال متاج ددة 

 هريجيها في سوع ال مل منها : 

ال دددددريجيل علدددددى ال دددددرص الوظي يدددددة المتاحدددددة جالم سسدددددات والشدددددركات فدددددي ت ريدددددف  - أ

الق دددداعيل ال ددددا  وال دددداص ، وفددددي هدددد ا الشددددن  فقددددد عامددددي الهيئددددة جحنددددر ال ددددرص 

الوظي يدددة المتاحدددة فدددي ال ديدددد مدددل الجهدددات الحكوميدددة وال اصدددة ، منهدددا شدددركة الم ددداا  

طنيدددددددة ريدددددددد ، والشدددددددركة الووالندددددددناعات التحويليدددددددة ، وشدددددددركة الندددددددناعات والتب

 ، والبنم الوطني .لالتناالت

(  CDتحددددديث جيانددددات ال ددددريجيل فددددي جنددددم الم لومددددات حيددددث تددددم تددددوفير عددددرص )   - ب

 . 8100/8108يحتوي على جيانات ال ريجيل ل ا  



 

 

18 

 توثيد ال العة جيل الهيئة وهريجيها وفي ه ا المجال عامي الهيئة : - ت

  التنمويدددة فدددي تكامدددل المشددالكة فدددي مددد تمرات تت لدددد جدددال ريجيل منهددا مددد تمر الرؤيدددة

 الت ليم والتدليب وءحتيااات سوع ال مل في اولة الكويي .

 : المشالكة في عدة م ال  منها- 

 م ر  كيف أحدا مستقبلي . .0

 م ر  اإلستقالل . .2

 م ر  الت ليم . .3

 م ر  ال دمات اإللكترونية . .4

  التواصدددل مدددة ال دددريجيل عبدددر الموعدددة اإللكتروندددي إلاالة متاج دددة ال دددريجيل وسدددوع

 ال مل وءصدال النشرات ال اصة جال ريجيل .

 

 اإلنجازات في مجال ميكنة العمل وتطوير نظم المعلومات : – 3-00

ءلددددى ميكنددددة ال مددددل وت ددددوير ن ددددم الم لومددددات جهددددا تسدددد ى الهيئددددة جندددد ة مسددددتمرة  

 8100/8108وفدددي عدددا   ، حرصددداا علدددى سدددهولة وسدددرعة تنددداول الم لومدددات وات ددداذ القدددرال

لمسددداعدة فدددي مجدددال ميكندددة ال مدددل وت دددوير ن دددم الم لومدددات ل( 30عددددا )تدددم ميكندددة وت دددوير 

 .( 01ال ملية الت ليمية والتدليبية كما هو مول  في ادول لعم )ت وير في 

 ( 01)  جدول

العمل وتطوير نظم المعلومات موزعة حسب الجهة المستفيدة  ميكنةإنجازات الهيئة في مجال 

 2100/2102خالل عام 

 الجهة المستفيدة نسبة اإلنجاز % نبذة عن المشروع اسم المشروع م

 Main Frameن ا  القبول  0
يقو  الن ا  جااهال طلبات اإللتحاع للرالبيل جالدلاسة جالهيئة 

 وتوزي هم حسب الرلبات
011 

 عمااة القبول والتسجيل

 مكتب عبول المتدلجيل

 Main Frameن ا  التسجيل  8
الدلاسية حسب ولعة الت ن  لل الب يقو  جمتاج ة وتسجيل المواا 

 في كليات الهيئة
011 

المسجل ال ا  وامية مكاتب التسجيل 

 في الكليات

 ن ا  المكافنة اإلاتماعية 3
ن ا  يقو  جمتاج ة صرف المكافنة اإلاتماعية الممنوحة مل الدولة 

 لل لبة الكويتييل
 عمااة الرعاية ال الجية 011

 ن ا  هدمة المجتمة 3

يقو  جتسجيل جرامج هدمة المجتمة مل حيث تسجيل المقرلات ، ن ا  

ولصد النتائج ، ولصد الحضول والغياب ، وتقالير وءحنائيات ، 

 وشهااات ، وتوفير جرامج تدليبية م تل ة ومتنوعة للجمهول

 

011 

 

 ءاالة هدمة المجتمة

2 
جيانات ال امليل جالم هد 

 اإلنشائي

ال ا  وال اص جالم هد حيث يقو  عاعدة جيانات لموظ ي الكاال 

الموظ يل جتحديث جياناتهم وتقو  اإلاالة جتحديث البيانات واعتمااها 

كل على حسب صالحيته ويوفر م رفة التاليخ الوظي ي للموظ يل 

ومنها م رفة مستحقي الترعية والم هليل للوظائف اإلشرافية مل هالل 

 له ه البيانات تقالير ذكية كما يتي  احتساب الميزانية تب اا 

 

 

011 

 م هد التدليب اإلنشائي
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 الجهة المستفيدة نسبة اإلنجاز % نبذة عن المشروع اسم المشروع م

6 
لصد الدلاات لكلية 

 الدلاسات التجالية

لصد الاات األعمال ال نلية والنهائية  ل سات ةجرنامج يتي  

لمقرلاتهم ويقو  الن ا  جاحتساب التقديرات النهائية كما يتي  الن ا  

عملية اعتماا الدلاات جيل أعضاة هيئة التدليس ولؤساة األعسا  آلياا 

 ويتي  ءلسال التقديرات آلياا ءلى مكتب التسجيل

 

 

011 

 كلية الدلاسات التجالية

 011 ن ا  لتوايه المها  للموظ يل ومتاج تها ، وءنشاة مشالية ومتاج تها المها  ن ا  متاج ة 7
 مركز الحاسب األي

 مركز اعم القرال

 ن ا  القبول اإللكتروني 2
ال لبة إلستمالة طلبات اإللتحاع جالدلاسة جالهيئة عبر  ت بئةن ا  

 االنترني وم الجة كامل عملية القبول
 والتسجيلعمااة القبول  011

3 
 ن ا  مكتب القبول

 ) الموظ يل (

يقو  الن ا  جاتاحة التحكم ل مااة القبول في متاج ة وتغيير استمالات 

 جالهيئة جااللتحاعالقبول ال اصة جالرالبيل 

 

011 

 مكتب القبول ج مااة القبول والتسجيل

 

01 
 ن ا  القبول الرعمي

 ) اليانوي (

اإللتحاع للرالبيل جالدلاسة جالهيئة ثم ن ا  يقو  جااهال طلبات 

 توزي هم على الرلبات وتوزية ال لبة والتدليب الميداني

 

011 

 عمااة القبول والتسجيل

 مكتب عبول المتدلجيل

00 
ن ا  تحديد موعد مستو  

 اللغة اإلنجليزية

ن ا  لمن  ال الب امكانية اهتيال وتحديد موعد اهتبال تحديد مستو  

 زيةاللغة اإلنجلي
011 

 مركز اللغات جكلية الدلاسات التجالية

 اعسا  اللغة اإلنجليزية جكليات الهيئة

08 
ن ا  التنويي وال رز 

 اإللكتروني

ن ا  يقو  جمتاج ة عملية التنويي لل لبة ءلكترونياا وءعال  نتائج 

 آلياا  االنت اجات
011 

عمااة النشاط والرعاية ال الجية طلبة 

 الهيئة

03 
البواجة الموحدة ل دمات ن ا  

 مركز القياا والتقويم

ة التدليس يقو  الن ا  جااالة عمل الدولات ال اصة جنعضاة هيئ

 ألااة التدليسي ألعضاة هيئة التدليسوالتدليب وك لم عياا ا
 مركز القياا والتقويم والتنمية المهنية 011

03 
جرنامج طباعة شهااة 

 ال ريجيل

الرسمية ل ريجي الكليات وم اهد الهيئة  ن ا  ل باعة شهااة الت ر 

 حسب المسمى ال اص لكل ت ن 
011 

عسم الشهااات ءاالة  –المسجل ال ا  

 التدليب

02 
ن ا  تقييم شهااة الم اهد 

 األهلية
 ألهليةءاالة الم اهد ا 21 تقييم واهتبال هريجي الم اهد األهلية إلعتماا شهاااتهم

 المسجل ال ا  011 لم الجة استمالات تغيير الت ن  لل لبة على االنترنين ا   جرنامج تغيير الت ن  06

 عمااة القبول والتسجيل 011 ن ا  لميكنة عملية التحويل جيل الكليات على اإلنترني جرنامج التحويل جيل الكليات 07

 ن ا  اعم األجحاث 02
 تحويل النماذ  الولعية ل لب اعم األجحاث ومتاج ة الموافقات ءلى

 ن ا  ءلكتروني متكامل
 ءاالة البحوث 61

 ن ا  السيرة ال اتية وال برات 03

ن ا  يتاجة سيرة أعضاة هيئة التدليس والتدليب لتسهيل البحث عل 

هبرات محداة لل مل في المشالية القومية وهو ي د  المكتب ال ني 

 التاجة للمدير ال ا 

 

61 
 المكتب ال ني التاجة للمدير ال ا 

81 
متاج ة شئو  المتدلجيل  ن ا 

 جالم اهد

ن ا  يقو  جمتاج ة تسجيل طلبة ع اع التدليب مل حيث مقرلاتهم 

الدلاسية وسجلهم الدلاسي والحاالت ،والدلاات ، والحضول والغياب 

، والنتائج من  اهول ال الب حتى ت راه ويشمل متاج ة الموظ يل 

 والتدليب الميداني

 

011 
 ع اع التدليب

80 

تسجيل المقرلات ن ا  

 الدلاسية

Web Registration 

System 

ن ا  يقو  جاتاحة تسجيل المقرلات الدلاسية لل لبة في كليات الهيئة 

 االعتماايةعبر اإلنترني جاإللافة لالست سالات 

 

011 

 

 

المسجل  -عمااة القبول والتسجيل 

 ال ا 

 

88 
 –الميداني التدليب ن ا  طلبة 

 تجالي ) جنيل (

يقو  الن ا  جميكنة عمل مكتب التدليب الميداني في كلية الدلاسات 

التجالية حيث يتولى الن ا  ءاهال جيانات ال لبة المتدلجيل والجهات 

التدليبية والمدلسيل المسئوليل ومتاج ة ال لبة هالل مدة التدليب مة 

 ءمكانية ح ظ البيانات للراوع ءليها مستقبالا 

 

011 

 

 يداني لكليةمكتب التدليب الم

 الدلاسات التجالية ) جنيل (

83 
ن ا  است الع الرأي لمركز 

 اعم القرال

قرال ج ر  م رفة آلاة ال لبة والموظ يل للمساعدة في ات اذ ال

 ظ يلواستبيانات لل لبة والم
 مركز اعم القرال 011

83 
ن ا  تسجيل المولايل لقسم 

 الشراة المباشر
 011 عسم الشراة المباشرهدف الن ا  هو تسجيل مولايل 

عسم الشراة  –ءاالة التوليدات 

 المباشر

82 
ن ا  ءصدال هوية ال الب 

 والموظف

يقو  الن ا  جتسهيل الت امل مة سجالت موظ ي الهيئة واست را  هوية 

 ال الب والموظف جاإللافة إلصدال تقالير
 مركز تقنية الم لومات 011

 مركز تقنية الم لومات 011 يقو  جمتاج ة حضول واننراف الموظ يل عل طريد البنمةن ا   الهيئةن ا  البنمة لموظ ي  86

 ن ا  اللجنة اإلشرافية 87
ن ا  يقو  جايجاا الوظائف اإلشرافية الشالرة والبحث عل الموظ يل 

 المناسبيل لت يينهم جتلم الوظائف اإلشرافية الشالرة
011 

اللجنة ال ليا لبحث ترشيحات الوظائف 

 اإلشرافية اإلاالية
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 الجهة المستفيدة نسبة اإلنجاز % نبذة عن المشروع اسم المشروع م

82 
جرنامج متاج ة أعضاة هيئة 

 التدليس والتدليب
 المدير ال ا  011 عل سجالت أعضاة هيئة التدليس والتدليب االست ال 

 ن ا  الوصف الوظي ي 83

المواواة جالهيئة ن ا  ي مل على ااهال جيانات وص ية للوظائف 

ولج ها جااالاتها وطباعة تقالير عل تلم الوظائف ججانب سهولة 

 الوصول للوظي ة عل طريد البحث المت دا

 

011 

 

 ءاالة الت وير اإلاالي

 

 ن ا  المكافات 31

ن ا  لتسهيل وتن يم وميكنة صرف المكافات لل امليل جالكاال ال ا  

ت األعمال وحساب عيم وال اص عل طريد ءاهال عرالات ومزاوال

 المكافات المستحقة للموظ يل

 

011 

 

 اإلاالة المالية

 ن ا  عرالات ولوائ  الهيئة 30
يتي  الن ا  ءمكانية اإلطالع على امية القرالات واللوائ  والقوانيل 

 والت اميم في الهيئة لجمية ال امليل فيها
 مركز اعم القرال 31

38 

ن ا  المساجقة الدولية 

للمهالات ال اص جم هد 

 التدليب النناعي

 م هد التدليب النناعي 71 ءنشاة ن ا  هاص جتقييم مهالات المتساجقيل

 ن ا  وحدات ال والئ ال بية 33
ن ا  يقو  جتسجيل الولة النحي لل لبة ويقو  جتسجيل حاالت 

 الحوااث ال بية في الكليات والم اهد
82 

طلب مل مساعد نائب المدير ال ا  

 لل دمات األكاايمية المساندة

 

 موعة الهيئة الحالي 33

ص حة الهيئة اإللكترونية وتشمل ال دمات اإللكترونية المت لقة 

جالكليات والم اهد وع اعات الهيئة الم تل ة جاإللافة ألنش ة وأهبال 

 الهيئة وهي ت د  مكتب ال العات ال امة وك لم ع اعات الهيئة

011 
يم الت بيقي الهيئة ال امة للت ل

 والتدليب

 ن ا  البنمة لموظ ي الهيئة 32
ن ا  يقو  جمتاج ة حضول واننراف الموظ يل جديوا  عا  الهيئة 

 وي د  ءاالة شئو  ال امليل
 ايوا  الهيئة 22

 ن ا  الب يات 36
هو ن ا  يتاجة سجل مب وثي الهيئة وحاالتهم الدلاسية وي د  ءاالة 

 الب يات
 ءاالة الب يات 011

 ن ا  ءاالة المكتبات 37
ن ا  يتاجة عملية است الة الكتب في مكتبات الهيئة وهو ي د  ءاالة 

 المناال الت ليمية
 ءاالة المكتبات 011

 ن ا  مكتبة ال الب 32
ن ا  يتاجة ءاالة شراة وت زيل الكتب حتى يتي  لل لبة شرائها مل 

 مكتبة ال الب
 مكتبة ال الب 01

 ن ا  الميزانية 33
ن ا  يتاجة ميزانية الولش والم تبرات وءحتيااات األعسا  ال لمية في 

 كلية الدلاسات التكنولواية
31 

مركز تقنية الم لومات والحاسب 

 األي

 ن ا  التنحي  األي 31

يتي  الن ا  ألسات ة مركز اللغات ءمكانية تنميم اإلهتبالات ءلكترونياا 

النتائج على الن حة وتنحيحها وحساب الدلاات ثم ءعال  

 الم ننة للن ا  على موعة الهيئة اإللكتروني

011 
مركز  –كلية الدلاسات التجالية 

 اللغات

30 
 -ن ا  عواعد جيانات المكتبات  

 ليبراني

ن ا  يحتوي على مجموعة مل المناال اإللكترونية لقواعد جيانات 

لمية مت ننة للبحث ال لمي واألكاايمي مغ ية م تلف الحقول ال 

التي ت د  الت ننات الم تل ة في كليات الهيئة ال امة للت ليم 

 الت بيقي والتدليب ج مااة المكتبات والتقنيات

 ءاالة المكتبات 011

 

هدددد ا جاإللددددافة ءلددددى تزويددددد الكليددددات والم اهددددد والددددديوا  ال ددددا  جاإلحتيااددددات مددددل أاهددددزة 

 الحاسب األي وملحقات ومستلزمات التشغيل .
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 اإلنجازات في مجال التطوير اإلداري : – 3-02

تسددد ى الهيئدددة جنددد ة مسدددتمرة ءلدددى ت دددوير الن دددا  اإلاالي جهدددا وتنقدددي  وت دددديل اللدددوائ  

والقدددوانيل التدددي تحكدددم عملهدددا جهددددف تبسددديا ن دددم وءادددراةات ال مدددل جالهيئدددة ، هددد ا جاإللدددافة 

نشددداطاتها ومهامهدددا  ءلدددى اسدددتحداث وت دددوير الوحددددات التن يميدددة جالهيئدددة وفقددداا لمت لبدددات تن يددد 

 وفي ه ا الشن  فقد تم ءنجاز ما يلي :

 ءعداا ج اعات الوصف الوظي ي للمناصب اإلشرافية في عمااة القبول والتسجيل . -0

ءعددااة الاسددة الهيكددل التن يمددي الددداهلي لمكتددب المدددير ال ددا  وتحديددد اإلهتناصددات  -8

 واألعسا  .

القددرال ومركددز تقنيددة الم لومددات م الجددة التددداهل جدديل ج ددض ءهتناصددات مركددز اعددم  -3

 والحاسب األي .

مراا ة وتنقي  ج ض اإلهتناصات لب ض الوحدات التاج ة ل مااة المكتبدات والتقنيدات  -3

 وك لم م ب ة الهيئة وحالنة الشويخ الحرفية .

 مراا ة وتنقي  ءهتناصات مكتبة ال الب وم ب ة الهيئة وحالنة الشويخ الحرفية . -2

 

 لس اإلدارة واللجنة التنفيذية :إنجازات مج – 3-03

ي مدددل مجلدددس ءاالة الهيئدددة واللجندددة التن ي يدددة علدددى افدددة مسددديرة الهيئدددة نحدددو تحقيدددد 

الغددر  مددل ءنشددائها وذلددم مددل هددالل مددا تددم ءت دداذه مددل عددرالات وتوصدديات ولددوائ  كددا  لهددا 

 األثر الكبير في ءلساة عواعد ال مل جالهيئة .

 . 2100/2102ة واللجنة التنفيذية خالل عام وفيما يلي أهم إنجازات مجلس اإلدار

 وافق مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية على ما يلي :

 في مجال استحداث تخصصات جديدة : -أ

اسدددتحداث جرندددامج مسددداعد فندددي عيدددااة طدددب األسدددنا  ، علدددى أ  تقدددو  كليدددة ال لدددو   .0

 النحية جاأله  جمالح ات اللجنة التن ي ية .

الترجيدددة ال نيدددة واإلعتنددداا وفدددت  ت نددد  الترجيدددة ال اصدددة ألعسدددا  اللغدددة اإلنجليزيدددة  .8

المنزلدددي فدددي كليدددة الترجيدددة األساسدددية ، وءالااهدددا مدددة البدددرامج السددداجقة التدددي تمدددي 

 الموافقة عليها مل اللجنة التن ي ية ل رلها على مجلس اإلاالة إلعتمااها .
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ي جكليدددددة التمدددددريض واجلدددددو  اسدددددتحداث جرندددددامج جكدددددالوليوا التمدددددريض المدلسددددد .3

التمدددريض المدلسدددي جم هدددد التمدددريض ، علدددى أ  تشدددكل لجندددة مشدددتركة اائمدددة تنسدددد 

جدددديل كليددددة التمددددريض وم هددددد التمددددريض للن ددددر فددددي المندددداهج والمسددددتجدات علددددى 

البرندددامجيل مسدددتقبالا ، مدددة األهددد  جمالح دددات اللجندددة التن ي يدددة جشدددن  تحكددديم جرندددامج 

ريض مدددل اهدددات هالايدددة م تمددددة ، والتنسددديد مدددة الددددجلو  المدلسدددي فدددي م هدددد التمددد

وزالة الندددحة ووزالة الترجيدددة ، والتنسددديد مدددة ايدددوا  ال دمدددة المدنيدددة لالت ددداع علدددى 

 الدلاات والمسميات والمها  الوظي ية لل ريجات .

تحويدددل ج دددض البدددرامج التدليبيدددة ال اصدددة ءلدددى م اهدددد التددددليب ءعتبدددالاا مدددل ال دددا   .3

( ، علددددى أ  تجتمددددة لجنددددة الشدددد و  ال لميددددة فددددي  8108/8103التدددددليبي القدددداا  ) 

 الشدددد و  ع دددداع الت لدددديم الت بيقددددي والبحددددوث مددددة كددددل مددددل ع دددداع التدددددليب وع دددداع

اإلااليددددة والماليددددة ، والشدددد و  القانونيددددة لندددديالة مدددد كرة تولدددد  مبددددرلات تحويددددل 

 ه ه الدولات ال اصة ءلى الم اهد والكليات .

وايدددا الهندسدددة الكيميائيدددة ، ولجدددا هددد ه الموافقدددة اسدددتحداث جرندددامج جكدددالوليوا تكنول .2

جدلاسدددة حاادددة سدددوع ال مدددل جنددد ة مسدددتمرة سدددنوياا ، لتحديدددد عددددا المقبدددوليل ونسدددبهم 

   . 8108لتتالة  مة احتيااات ه ه السوع وعلى أ  ي بد ءعتبالاا مل سبتمبر 

اسددددتحداث جرنددددامج جكددددالوليوا اللغددددة ال رنسددددية جكليددددة الترجيددددة األساسددددية علددددى أ   .6

   . 8108ي بد ءعتبالاا مل سبتمبر 
 

 في مجال البعثات والعالقات الثقافية : -ب

ت دددويض اللجندددة ال امدددة للب يدددات فدددي الهيئدددة ، جتمديدددد الترشدددي  للب يدددة الدلاسدددية علدددى  .0

أ  تحددددا هددد ه اللجندددة الم دددايير التدددي يدددتم علدددى أساسدددها التمديدددد ، وتحددددا كددد لم ال تدددرة 

مددددة ايددددوا  ال دمددددة المدنيددددة لاللتددددزا  جضددددواجا الزمنيددددة الممنوحددددة للتمديددددد وتنسددددد 

 الالئحة ال امة للب يات فيه .

ل لبددددة المددددن  الدلاسددددية ، ءعتبددددالاا مددددل ال ددددا   والمزايددددا زيددددااة الم ننددددات الماليددددة .8

 . (00) لعم ، كما هو مول  جالجدول 8108/8103الدلاسي 

 (00جدول )

 المبلغ المقترح المبلغ السابق البند م

 ا.ا 011 ا.ا 61 الم ن  الشهري 0

 ا.ا 72 ا.ا 21 كتب ومالجس في م لة كل فنل الاسي 8

 ا.ا 31 ا.ا 82 عدو  ال الب المستجد لمرة واحدة 3

 ا.ا 31 ا.ا 81 ن الة طبية كل سنتيل 3

 ا.ا 81 ا.ا 02 عيدية ءذا وعة ال يد في أيا  الدلاسة 2

 كيلو ارا  31ءلى  كيلو ارا  81مل  )مزايا( عيمة وز  زائد للس ر اواا لل ريج فقا 6
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 في مجال أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية : -ج

 ترعية أعضاة هيئة التدليس . .0

  ( 3مل الاة استاذ مشالا ءلى الاة استاذ عدا . ) 

  ( 7مل الاة استاذ مساعد ءلى الاة استاذ مشالا عدا . ) 

والتددددليب فدددي كليدددات عضددداة هيئتدددي التددددليس لدددواجا التكليدددف جال دددبة اإللدددافي أل .8

مدددددل جدايدددددة ال دددددا  الدلاسدددددي والتددددددليبي  الهيئدددددة وم اهددددددها وال مدددددل جهدددددا ءعتبدددددالاا 

8100/8108 . 

كدداال أعضدداة هيئددة التدددليس ، وكدداال أعضدداة هيئددة الموافقددة مددل حيددث المبدددأ علددى  .3

وءحالتهمددددا ءلددددى مجلددددس ال دمددددة المدنيددددة لدلاسددددتهما جددددالتوازي ، التدددددليب الجديددددديل 

 اام ة الكويي .مة الاسة كاال 

لة جددديل المرشدددحيل لوظي دددة لئددديس عسدددم علمدددي ( علدددى لدددلدددافة جندددد ) م دددايير الم اء .3

 الئحة م ايير وءاراةات شغل الوظائف اإلشرافية . 

المحالدددرات مدددل اليامندددة صدددباحاا ءلدددى  ةافقدددة مدددل حيدددث المبددددأ علدددى ترحيدددل جددددالمو .2

 التاس ة .

نائددددب لئدددديس عسددددم   ددددة "الت دددديل المقتددددرح علددددى نمددددوذ  الدددددلاات للمرشدددحيل لوظي .6

 علمي " مة األه  جمالح ات اللجنة التن ي ية .

 

 إنجازات أخرى : -د

آالف ايندددال  01الموافقددة علددى تقددديم الدددعم المددالي لنقاجدددة ال ددامليل فددي الهيئددة عدددله )  .0

كدددويتي ( أسدددوة جدددزمالئهم فدددي اام دددة الكويدددي ، علدددى أ  ي دددر  المولدددوع علدددى 

 مجلس اإلاالة إلعتمااه . 

ءعتبددددالاا مدددددل تدددداليخ اإلاتمددددداع الئحدددددة األجحدددداث ال لميدددددة الجديدددددة  الموافقددددة علددددى .8

30/0/8108  . 

  



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : األشكال البيانية للتقرير السنوي

 

 


