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وتنميدددة  تددوفي فددي نددن  ءنشددداة الهيئددة هدددفها ال دددا  فددي  1982 لسدددنة 63حدددا النددانو  

النددددوع ال املددددة الوطنيددددة جمددددا ور ددددل موااهددددة الننددددول فددددي النددددوع ال املددددة ال نيددددة وتل يددددة 

 .ءحتيااات التنمية في ال الا

ومددددل هددددالل هدددد ا اإلطددددال تمددددي صدددديالة عناصدددد  ءسددددت اتيجية الت لدددديم الت  ينددددي 

  : والتدلوب كما ولي

 ال ؤوة المستن لية للهيئة ال امة للت ليم الت  يني والتدلوب . 

  ال سالة االست اتيجية للهيئة ال امة للت ليم الت  يني والتدلوب. 

  الغاوات االست اتيجية للهيئة ال امة للت ليم الت  يني والتدلوب. 

  األهداف االست اتيجية للهيئة ال امة للت ليم الت  يني والتدلوب. 

 السياسات ال امة للهيئة ال امة للت ليم الت  يني والتدلوب . 

هدددددافها فددددة  الهيئددددة تمددددالي نشدددداطاتها األساسددددية والمسدددداعدة مددددل هددددالل ولتحنيدددد  أ

 :أاهزتها التالية 

 : األجهزة والوحدات التابعة للمدير العام : 1-1

 تتولى األاهزة والوحدات التاج ة للمدو  ال ا  المسئوليات التالية :

   المندمدددة الاسدددة وتحليدددل التندددالو  والدلاسدددات ال نيدددة الم  ولدددة علدددى المددددو  ال دددا

 مل المستشالول وم اونتهم في الحنول على ال يانات الم لوجة إلنجاز مهامهم.

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

 والمحلية .

  الت ددداو  مدددة أاهدددزة اإلعدددال  الم تل دددة وأاهدددزة ال ال دددات ال امدددة للت  ودددف جنشددداطات

 الهيئة .

 يددددد  سياسدددددة الجدددددواة فدددددي الهيئدددددة وجنددددداة ن دددددا  مترامدددددل لددددد ااة اإلنددددد اف علدددددى تن 

واإلتنددددال جالجام ددددات ال الميددددة إلعتمدددداا األن مددددة الحدويددددة فددددي نددددن  اددددواة الت لدددديم 

 واعتماا ال  امج األكااومية جيل الرليات والجام ات ال المية .

  والبحوث : قطاع التعليم التطبيقي:  1-2

نيددة وطعاملددة  مندد  الن ددول حتددى الت دد   كنددو ال ل ددة ءعددداا  ىع ءلددوهدددف هدد ا الن ددا

 :ووت ة ه ا الن اع همس كليات هي  ، الت ليم الوظي ي وال ني  مستو علىوتنهيلها 
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  كلية الت جية األساسية 

                                      كلية الدلاسات التجالوة 

  كلية الدلاسات الترنولواية 

  كلية ال لو  النحية                                       

  كلية التم وض 

 

  : قطاع التدريب:  1-3

ءلدددى ءعدددداا المتددددلجيل منددد  الن دددول حتدددى الت ددد   كندددو  عاملدددة هددد ا الن ددداع  وهددددف

ح فدددي (  ،مسدداعد فندددي ي،فنددد وفنددا لمسدددتووات مت دددداة ) فنددي مت نددد ، فنيددة وسددد ى مدلجدددة

 ،سدددوع ال مدددلووحتااهددا وحدددداها  التدددي  مجموعددة مدددل المهدددالات والم ددالف وذلددم مدددل هدددالل

 :  اع الم اهد والم اكز التالية ه ا ووت ة 

 الم هد ال الي لالتناالت والمالحة  

 الم هد ال الي لل ا ة      

 ) الم هد النناعي )ص اح السالم  

 )الم هد النناعي )الشووخ 

  التدلوب اإلنشائي 

                                  السر تالوة واإلاالة المرت ية 

                      التم وض                               

  التدلوب المهني 

 اة                           م هد السياحة والتجميل واألزو 

 لات التدلو ية ال اصة الدو 

  للتدلوب أثناة ال دمة م كز اجل الهييم 

 

 :قطاع التخطيط والتنمية :  1-4

 ها  األساسية التالية :مال الن اع ووتولى  
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   ءعدددداا اإلطدددال ال دددا  والم نددد ات المت لندددة ج  دددا الهيئدددة جم احلهدددا الزمنيدددة  الم تل دددة

هدد ا جاإللددافة ءلددي اعددداا ج نددامج عمددل الحرومددة وه ددة التنميددة فيمددا ، ومتاج ددة تن يدد ها 

 الهيئة .و   

 ت األساسددية جالهيئددة والمسدداعدة  تنسدديس وءنشدداة  اعدددة مددل ال يانددات والم لومددات للنشدداطا

فددي تحدوددد االسددت اتيجيات والسياسددات وتولددي   مليددة الت ليميددة والتدلو يددة للمسدداهمة لل

  .ال ؤوة  للمسئوليل الت اذ الن ال المناسب 

  اللدوائ  والندوانيل جهددف ت سديا ءاد اةات ت وو  الن ا  االاالع جالهيئدة وتنندي  وت ددول

 .ت وو  الوحدات التن يمية جالهيئةه ا جاإللافة ءلي استحداث و،  ال مل

  سوع ال مل مل ه وجي الهيئة والت د ف علدى مدد  الت دول فدي وسدائل مت ل ات متاج ة

 اإلنتا  وال دمات وما وت ل ه ذلم مل ت وو  لل  امج والمناهج جالرليات والم اهد .

 لم لجددا يددة ل دد امج التنميددة فددي الدد الا وكدد اددات الهيئددة مددة االحتيااددات ال  لجددا م  ل

ف ص  توفي في  أمالا المستوع المهني والمهالع جمت ل ات مزاولة المهل في سوع ال مل 

 وظي ية أك   ل  وجي الهيئة .

 

 :قطاع الخدمات االكاديمية المساندة :  1-5

 التالية :ووتولى الن اع المها  األساسية   

 . اإلا اةات المت لنة جن ول وتسجيل وت  وج ال ل ة 

 . اإلن اف على تن ي  ج امج ال عاوة وال دمات والنشاطات ال الجية 

 . تن يم ج امج التنمية المهنية ألعضاة الهيئة التدلوسية والتدلو ية 

  جالهيئة.توفي  االحتيااات مل ال دمات الم لوماتية لل ل ة والمتدلجيل وال امليل 

 . تن يم ج امج ل دمة المجتمة والت ليم المستم  للمواطنيل والمنيميل  

 : قطاع الشؤون اإلدارية والمالية : 1-6

 وتولى الن اع مسئولية :

  اإلن اف على ءعداا الميزانية وت  ي  ومتاج ة اإلا اةات المالية واإلاالوة وفناا للنواعدد

 المن مة ل لم .   

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

والم دددات وءادد اةات الندديانة لهددا ومتاج ددة تن يدد  اإلنشدداةات وفندداا لل  ددا المولددوعة 

 واإلن اف على أعمال النيانة لم اني الهيئة .
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  اإلندد اف علددى اإلادد اةات المت لنددة جةعددداا ال نددوا والممالسددات والمنا نددات ومتاج ددة

 تن ي ها .

   متاج دة تن يدد  النشدداطات المت لندة جال دددمات الضدد ولوة للهيئدة متضددمنة هدددمات اإلسددرا

 والتنثيث والننل واألمل والسالمة والتغ وة .

  ءاالة نئو  أعضاة هيئتي التدلوس والتدلوب جما وتضمنه ذلم مل ءعداا   الات الت ييل

والندب واإلحالة للتناعد وح ظ حنو هم لدد  والتناعد ، وءعداا التراليف والت  يات والننل 

 الجهات الحرومية األه   .

  تن يدد  الضددواجا ال اصددة جددةا اةات وفئددات وأولووددة صدد ف المرافددبت اإلاتماعيددة ل ل ددة

 ومتدلجي الهيئة .

 . ح ظ وت تيب المل ات اإلاالوة جنولة م كزوة وتنني ها وت وو ها وءاالتها 

 تحكم عمل الهيئة :التشريعات واللوائح التي  -2

 تتضمل ه ه التش و ات ما ولي :

  1982لسنة  63 انو  ءنشاة الهيئة ل م . 

 . انو  ون ا  ال دمة المدنية  

 . الات مجلس اإلاالة   

 دد الات مجلددس الددوزلاة ومجلددس ال دمددة المدنيددة فيمددا و دد  تن دديم أمددول  ددوانيل و 

اووا  ال دمة المدنية ت اميم والتدلوب وت ييل م  اات الت ليم الت  يني والتدلوب ، 

 ال اصة جشئو  التوظيف .

 . الن الات الم مول جها على مستو  الدولة في مجال ال  يات واإلاازات الدلاسية 

  اللوائ  المالية للهيئة والتدي تدن م ءاد اةات الند ف علدى ج دض جندوا الميزانيدة فدي

  .حدوا اإلعتمااات المتاحة وط ناا للنواعد المولوعة 

 سدددات الت ليميدددة جالروودددي جنددد ة عامدددةالندددوانيل والم اسددديم النددداالة جشدددن  الم س ،

 وجاأله  الهيئة ال امة للت ليم الت  يني والتدلوب .

 

 

 ثانياً : أهم اإلنجازات في مجال النشاطات األساسية :

 : توفير بعض إحتياجات البالد من العمالة الوطنية : 2-1
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، كمدا جلدغ  متددلجاا /  ( طالدب19487) 2013/2014هالل عا   جلغ عدا المن وليل جالهيئة  

 ./ ه وجة( ه وجاا 8482ال  وجيل ) عدا ، في حيل جلغ متدلجاا /  ( طالب48178عدا المنيدول )

منالندددددة جددددديل أعدددددداا ال ل دددددة والمتددددددلجيل المن دددددوليل  (1ل دددددم )ووولددددد  الجددددددول   

 – 2012/2013والمنيدددددددددول وال دددددددد وجيل جرليددددددددات وم اهددددددددد الهيئددددددددة هددددددددالل عددددددددامي )

2013/2014. ) 

 (1جدول )

 والخريجين بكليات ومعاهد الهيئة اعداد الطلبة والمتدربين المقبولين والمقيدين بينمقارنة 

 (2013/2014 - 2012/2013) عامي خالل

 

فددددي اامددددالي عدددددا المن ددددوليل جرليددددات  زوددددااةووالحددددظ مددددل جيانددددات الجدددددول واددددوا 

عددددا المن دددوليل  ءلت دددة، حيدددث  %4.4 اجلدددغ م ددددله 2013/2014ئدددة هدددالل عدددا  وم اهدددد الهي

 طالدددب / متددددلب (19487الدددى ) 2012/2013هدددالل عدددا   ( طالدددب / متددددلب18670مدددل )

( 43208م اهددددد الهيئددددة مددددل )عدددددا المنيدددددول جرليددددات و وءلت ددددة، 2013/2014هددددالل عددددا  

     عددددددا طالددددددب / متدددددددلب ( 48178الددددددى ) 2014/  2013 هددددددالل عددددددا  طالددددددب / متدددددددلب

( 9469ان  ددددض عدددددا ال دددد وجيل مددددل )، فددددي حدددديل   %11.5زوددددااة جم دددددل  2014/  2013

جم ددددددل ان  دددددا   2013/2014ه وجددددداا عدددددا  ( 8698ءلدددددى ) 2012/2013ه وجددددداا عدددددا  

 ( .%8.1منداله )

 

  مل لي  ه وجي ال نل الني ي)*( 

 اإلنجازات في مجال التدريب أثناء الخدمة للعاملين بالدولة : 2-2

 المقبولون المقيدون  الخريجون

 القطاع
معدل 

 النمو%
2013/2014 2012/2013 

معدل 

 النمو%
2013/2014 2012/2013 

معدل 

 النمو%
2013/2014 2012/2013 

3.4 4966 4801 19.3 32816 27507 1.2 11160 11023 
التعليم 

 التطبيقي

 التدريب 7647 8327 8.9 15701 15362 2.2- 4668 * 3732 -20.1

 االجمالي 18670 19487 4.4 43208 48178 11.5 9469 8698 -8.1
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و ت ددد  التددددلوب أثنددداة ال دمدددة لل دددامليل جالدولدددة أحدددد األنشددد ة التدددي وتوالهدددا   ددداع 

ة الت ددددوو  اإلاالع والتنميددددة الشدددداملة للدددد الا ، التدددددلوب جالهيئددددة ووسدددداهم ج  اليددددة فددددي عمليدددد

وتتنددوع هدد ه ال دد امج لتشددمل المجدداالت اإلاالوددة والماليددة وال نيددة ، وول ددي هدد ا التنددوع م  دددم 

 االحتيااات لم تلف الهيئات والم سسات الحرومية .

( موظ دددددداا مددددددل 1334) 2014/  2013ونددددددالا فددددددي هدددددد ه ال دددددد امج هددددددالل عددددددا  

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

 . ( اولة77الدولات التدلو ية التي تم تن ي ها هالل ه ا ال ا  )

عددددا المشدددالكيل فدددي جددد امج التددددلوب أثنددداة منالندددة جددديل ( 2ووولددد  الجددددول ل دددم )

 . (2013/2014 ، 2012/2013ال دمة هالل عامي )

 (2جدول )

 عامي خالل الخدمة أثناء التدريب برامج في المشاركين عددمقارنة بين 
(2012/2013 ، 2013/2014) 

 المجال            

  العام

 الوسطى اإلدارة

 واإلشرافية
 اإلداري 

 نظم المعلومات

)*( 

 الفني

 التخصصي
 القانون التدريب

 عامة عالقات

 عالمإو
 اإلجمالي

2012  /2013 102 325 115 130 368 - 40 1080 

2013  /2014 - 714 140 134 240 51 55 1334 

 23.5 37.5 - -34.8 3 21.7 119.7 -  النمو %معدل 

 

 التددلوبمجدال وال  امج فدي  جالمجال اإلاالعاستحواذ ال  امج ال اصة  ووتض  مل ال يانات

علدددى أعلدددى نسدددب للمشدددالكة مدددل   دددل المتددددلجيل عدددا   ن دددم الم لومددداتمجدددال فدددي  ددد امج الو

( على التوالي  %10.5، %18،  %53.5)  يث نالا في ه ه ال  امج ما نس تهح 2013/2014

األمدد  الدد ع وت لددب زوددااة االهتمددا  جهدد ه المجدداالت وتددوفي  كافددة المت ل ددات الالزمددة لاللتندداة 

 جمستووات ه ه ال  امج .

 

 

 )*( حاسب آلي ساجناا .

 : اإلنجازات في مجال برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر : 2-3
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ءالاكددداا مدددل الهيئدددة جنهميدددة هددد ه ال ددد امج فدددي التواصدددل مدددة المجتمدددة مدددل المدددواطنيل 

ح والمنيمددديل ومدددل كافدددة ال ئدددات ال م ودددة فةنهدددا تندددو  جتدددوفي  اميدددة المت ل دددات المااودددة إلنجدددا

مددددة لالن دددد اط فددددي هدددد ه ال دددد امج وزوددددااة فدددد اا المجتهدددد ه ال دددد امج لرددددي ترددددو  حددددافزاا أل

       نددددالا فددددي هدددد ه ال دددد امج  2013/2014م ددددالفهم فددددي المجدددداالت الم تل ددددة وهددددالل عددددا  

 . %80.7( كووتياا جنس ة 1467( ف ااا منهم )1818)

( منالندددددة جددددديل أعدددددداا المشدددددالكيل فدددددي جددددد امج هدمدددددة 3ووولددددد  الجددددددول ل دددددم )

 ( .2013/2014 ، 2012/2013المجتمة والت ليم المستم  هالل عامي )

 

 (3جدول )

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

(2014/2013 ، 2013/2012) 

 معدل النمو % 2013/2014 2012/2013 المجال

 13- 235 270  العلوم اإلنسانيةبرامج 

 63.8- 29 80 برامج تقنية المعلومات

 20.6- 135 170 اللغاتبرامج 

 23.8- 211 277 برامج العلوم الصحية

 61.4- 27 70 برامج العلوم اإلدارية والمالية 

 11.5 253 227 برامج حرفية ومهنية

 14.7 638 556 برامج الحاالت الخاصة

 17.8- 290 353 برامج أخرى

 9.2- 1818 2003 اإلجمالي
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   للمشددددالكيل فددددي جدددد امج هدمددددة المجتمددددة والت لدددديم المسددددتم وجتحليددددل ال يانددددات الت ندددديلية 

 : )*( ما ولي لوحظ 

 ءامدددالي عددددا المشدددالكيل فدددي جددد امج هدمدددة المجتمدددة والت لددديم المسدددتم   ءن  دددا  فدددي

عدددددا  ءن  ددددض( منالنددددة جال ددددا  السدددداج  حيددددث  %9.2جم دددددل )  2013/2014عددددا  

ءلدددى  2012/2013( متددددلجاا هدددالل عدددا   2003المشدددالكيل فدددي هددد ه ال ددد امج مدددل ) 

 . 2013/2014( هالل عا   1818) 

  ال اصددددة ) ال ددددب الن سددددي والسددددجو  ولعاوددددة  الحدددداالتتندددددمي كددددل مددددل جدددد امج

فددددي المجددددال  دددد امج ال، و المجدددداالت المتنوعددددة األهدددد  فددددي   دددد امجالاألحددددداث ( ، و

      علدددددى اميدددددة ال ددددد امج مدددددل حيدددددث عددددددا المشدددددالكيل فدددددي عدددددا  الح فدددددي والمهندددددي

( متددددددلجاا علدددددى التدددددوالي 253،  290،  638حيدددددث ندددددالا فيهدددددا )  2014/  2013

 ( . %13.9،  %16،  %35)   جما وميل 

  اميدددة ال ندددول األهددد   مدددل حيدددث عددددا المشدددالكيل حيدددث  الندددي يوتندددد  ال ندددل

لكيل ( مدددل ءامدددالي المشدددا %31.3( مشدددالكاا جنسددد ة ) 569ندددالا فدددي هددد ا ال ندددل )

)  ال  و ددددي( وليدددده ال نددددل  %25( مشددددالكاا جنسدددد ة ) 456) عالشددددتووليدددده ال ن  دددد ل 

 ال جي دددي( ، جينمدددا جلدددغ عددددا المشدددالكيل فدددي ال ندددل %24.4( مشدددالكاا جنسددد ة ) 443

 ( .%19.3( مشالكاا جنس ة ) 350) 

  ( مدددل ءامدددالي المشدددالكيل فدددي جددد امج هدمدددة المجتمدددة  %45.8وشدددرل اإلنددداث نسددد ة )

مددل ءامددالي عدددا ( متدلجددة  832والت لدديم المسددتم  حيددث وشددالا فددي هدد ه ال دد امج ) 

 .( متدلجاا 1818المشالكيل وعداهم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )*( ت اصيل ال يانات في التن و  الت نيلي .
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 : أهم اإلنجازات في مجال النشاطات المساعدة : ثالثا

 : تطوير وتنمية القوى العاملة بالهيئة : 3-1

جاإللدددافة ءلدددى كدددو  الهيئدددة ءحدددد  الجهدددات المددد ث ة فدددي ءحدددداث الت دددوو  اإلاالع علدددى 

مسدددتو  الدولدددة مدددل هدددالل مدددا تندمددده مدددل جددد امج تدلو يدددة فدددي م تلدددف المجددداالت لمدددوظ ي 

 :الدولة ، فة  الهيئة تس ى ءلى ت وو  وتنمية النو  ال املة جها مل هالل 

 التدلوب أثناة ال دمة لموظ ي الهيئة . -أ

 التنمية المهنية ألعضاة هيئتي التدلوس والتدلوب . -ب

 اإللافة لنوة ال مل جالهيئة . - 

 في المجاالت سال ة ال ك  . اإلنجازات التي تميوفيما ولي 

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

مددددل ليدددد  أعضدددداة هيئددددة التددددددلوس موظ ددددا مددددل ال ددددامليل جالهيئددددة  "840ا "نددددال

 والتدلوب في اولات تدلو ية ااهلية وهالاية على النحو التالي : 

تدلو يدددددة أثنددددداة ال دمدددددة التدددددي  امدددددي ( موظ ددددد اا ندددددالكوا فدددددي اولات 808) -

 التدلوب الداهلي( .)جتن يمها الهيئة 

 .لاي (التدلوب ال انالكوا في اولات تدلو ية هالاية )وظ اا م (32)  -

 

 التنمية المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب : -ب

تسددددد ى الهيئدددددة ءلدددددى لفدددددة مسدددددتو  الر ددددداةة المهنيدددددة ألعضددددداة هيئتدددددي التددددددلوس 

 والتدلوب مل هالل : 

 تقويم أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية -  الدورات التدريبية -

  قوة العمل بالهيئة -

  

 

  :  التدريبيةالدورات  -

عضدددوا مدددل أعضددداة هيئتدددي التددددلوس والتددددلوب فدددي اولات  (848)ندددالا 

يدددداي فددددي اولات تدلو يددددة  ااهليددددة ن مهددددا م كددددز الن (795)تدلو يددددة مددددنهم 

 ( في اولات تدلو ية هالاية 53)والتنووم والتنمية المهنية و
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 تقويم األداء ألعضاء الهيئة التدريسية : -

ن دددد اا ألهميددددة الحنددددول علددددى م لومددددات منت مددددة تسدددداعد عضددددو هيئددددة التدددددلوس علددددى 

ت دددوو  أاائددده وعلدددى تنميتددده مهنيددداا ، فندددد تدددم ءسدددت الع لأع ال الدددب فدددي اميدددة كليدددات الهيئدددة 

مدددل أادددل الو دددوف علدددى مسدددتو  األااة التدلوسدددي ألعضددداة الهيئدددة التدلوسدددية وم  فدددة لأوهدددم 

 -: 2013/2014وفي هالل عا  لمي في المن لات الدلاسية ومحتواها ال 

   عضدددو هيئدددة تددددلوس مدددل م تلدددف كليدددات الهيئدددة للمشدددالكة فدددي ن دددا   1710تندددد

عضددددو  863عضددددو هددددالل ال نددددل األول جينمددددا تنددددد   847تنددددووم األااة التدلوسددددي )

 وذلم وفناا للجدول التالي :في ال نل الياني( 

 (6جدول )

 إستطالع الرأي الطالبيعدد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس في 

 المجموع الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول الكلية

 674 353 321 التربية األساسية

 416 198 218 الدراسات التجارية

 477 245 232 الدراسات التكنولوجية

 97 46 51 العلوم الصحية

 46 21 25 التمريض

 1710 863 847 المجموع
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 : 30/6/2014بالهيئة في قوة العمل  -

( كدددداال 1899( موظ ددددا مددددنهم )4789) 30/6/2014وة ال مددددل جالهيئددددة فددددي جلغددددي  دددد

شددددرل  ددددوة ال مددددل تو، ( % 60.3( كدددداال هدددداص جنسدددد ة )2890( و)% 39.7 عددددا  جنسدددد ة )

          لهيئدددد ة حيددددث جلغدددد ي هدددد  ا ال ددددد ا ( مددددل ءامددددالي  ددددوة ال مددددل جا% 90.5الرووتيددددة نسدددد ة )

 .كووتياا ( موظ ا  4344 )

والندددوع  ( جيدددا  جنعدددداا  دددوة ال مدددل موزعدددة حسدددب الجنسدددية7ووولددد  الجددددول ل دددم )

  . ال اص وم كز ال مل والراال ال ا  والراال

 (7جدول )

ومركز العمل  والكادر العام والكادر الخاصوالنوع موزعة حسب الجنسية  بالهيئة قوة العمل

 30/6/2014في 

 اإلجمالي

 كويتي غير كويتي

 كادر عام كادر خاص كادر عام كادر خاص الكلية / المعهد

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

 التربية االساسيةكلية  25 171 196 435 446 881 2 3 5 63 23 86 1168

 الدراسات التجاريةكلية  16 113 129 211 185 396 8 3 11 2 0 2 538

 العلوم الصحيةكلية  14 78 29 51 65 116 2 3 5 2 1 3 216

 الدراسات التكنولوجيةكلية  25 60 85 314 92 406 10 0 10 48 3 51 552

 كلية التمريض 1 29 30 8 23 31 1 0 0 1 13 14 76

 إجمالي الكليات 81 451 532 1019 811 1830 23 9 32 116 40 156 2550

 االتصاالت والمالحةمعهد  13 58 71 101 55 156 5 1 6 14 0 14 247

 الكهرباء والماءمعهد  7 16 23 73 0 73 4 0 4 24 0 24 124

 )شويخالالتدريب الصناعي )معهد  21 21 42 145 0 145 4 0 4 24 0 24 215

  (صباح السالم)  التدريب الصناعيمعهد  23 27 50 103 0 103 6 0 6 36 0 36 195

 التمريض معهد 1 5 6 7 27 34 2 10 12 0 5 5 57

 معهد التدريب المهني 5 0 5 68 0 68 9 0 9 8 0 8 90

 معهد التدريب اإلنشائي 5 14 19 67 0 67 2 0 2 14 0 14 102

 معهد السكرتارية واإلدارة المكتبية 2 66 68 41 54 95 0 0 0 1 0 1 164

 واألزياء والتجميل معهد السياحة 1 18 19 10 22 32 1 0 1 4 1 5 57

 إجمالي المعاهد 78 225 303 615 158 773 33 11 44 125 6 131 1251

 الديوان العام 185 721 906 0 0 0 82 0 82 0 0 0 988

 اإلجمالي العام 344 1397 1741 1634 969 2603 138 20 158 241 46 287 4789
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 والمتدربين :: اإلنجازات في مجال توفير الرعاية للطلبة  3-2

تنددددو  الهيئددددة جتددددوفي  ال عاوددددة لل ل ددددة والمتدددددلجيل ليندددد حوا أكيدددد   دددددلة علددددى اسددددترمال 

الاسددداتهم فدددي ظددد وف مالئمدددة وتتميدددل هددد ه ال عاودددة فدددي تنددددوم المرافدددبت اإلاتماعيدددة لمسدددتحنيها 

وترددد وم ع ال الدددب جاإللدددافة ءلدددى مرافدددنة الت دددوع ومرافدددنة الت نددد  النددداال ومسددداعدات صدددندو

 المت و يل وك لم تشريل اإلتحااات ال الجية والجم يات ال لمية . ال  وجيل

 المكافأة اإلجتماعية : -أ

تنو  الهيئة جتن يم عمليات الن ف مل جند المرافنة اإلاتماعية لل ل ة وال ال ات في الرليات 

التدي ال تند ف ل ل تهدا مرافدنة نده وة اهد   ، وذلدم ج دد ااد اة جحدث ااتمداعي جواسد ة 

االاتماعييل لضما  وصدول المرافدنة لمسدتحنيها وكد لم للت د ف علدى مسدتو   األهنائييل

متوسا اهل ال د ا جاألسد ة وعلدى أساسده ودتم تحدودد فئدة الند ف هدالل مددة الدلاسدة وفدي 

الد ول اسدتحنوا والمتدلجيل ا ال ل ة اعدأ( 8حدوا الميزانية الم تمدة ، ووول  الجدول ل م )

علدى ندهول ال دا  مدوزعيل  2013/2014ال دا  الدلاسدي ص ف المرافنة االاتماعية هالل 

 . الدلاسي

 (8جدول )

موزعين على اإلجتماعية استحقوا صرف المكافأة  والمتدربين الذينأعداد الطلبة 

 2013/2014خالل العام شهور العام الدراسي 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 الشهر
 المعاهد الكليات 

 الشهر
 المعاهد الكليات

 المبلغ عدد الطلبة المبلغ عدد الطلبة المبلغ عدد الطلبة المبلغ عدد الطلبة

 1,257,900 6228 3,692,950 18413 فبراير 1,092,050 5419 3,319,950 16560 سبتمبر

 1,155,000 5712 5,406,000 20371 مارس 973,100 4830 3,638,850 17322 اكتوبر

 1,476,850 7322 5,137,200 21917 ابريل 1,287,700 6380 6,506,900 22201 نوفمبر

 1,471,750 7289 4,572,450 21940 مايو 1,595,000 7891 4,754,300 22412 ديسمبر

 1,453,450 7196 4,518,150 21864 يونيو 1,560,800 7726 4,550,650 22191 يناير

 
 

 : )*( مكافأة التفوق -ب

   (ا.ا 80,500)جم لدغ تشجي اا مل الهيئدة لل ل دة المت دو يل فندد تدم صد ف مرافدنة الت دوع 

 . 2013/2014الدلاسي  ال ا  ال نل األول مل هاللطالب جرليات الهيئة  (321)ل دا 
 

 

 

 

 

 است  ا  عملية اعاع مما ، ال ان  ن ا  في مشاكل جس ب وذلم 2013/2014 الياني الدلاسي ال نل احنائيات است  ا  وتم لم)*(  

 . المت و يل ال ل ة اسماة
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 صندوق الطالب : -ج

هددد ا الندددندوع جاالت ددداع مدددة جيدددي الزكددداة لدلاسدددة الحددداالت ال الجيدددة المحتاادددة  تدددم ءنشددداة

لمسدددداعدات ماليددددة وال تن  دددد  عليهددددا الئحددددة المرافددددنة اإلاتماعيددددة جالهيئددددة ، وتددددم ولددددة 

ميزانيدددة تندو ودددة وتحملهدددا جيدددي الزكددداة لتموودددل هددد ا المشددد وع ، و دددد جلدددغ عددددا ال ل دددة 

طال دددة مدددل  طالدددب / ( 748وع ال الدددب )الددد ول صددد ف لهدددم المسددداعدة الماليدددة مدددل صدددند

مدددددل عدددددا   اليدددددانيواولاتهدددددا ال اصدددددة هدددددالل ال ندددددل  الهيئدددددة اميدددددة كليدددددات وم اهدددددد

2013/2014 . 

 

 مكافأة التخصص النادر : -ا

الهيئدة ، فندد تدم صد ف  وم اهدد وفناا للن الات والضواجا جشن  الت ننات النداالة جرليدات

ال ندل األول مدل ال دا  الدلاسدي هالل  طال ة( طالب / 1494ل دا )مرافنة الت ن  الناال 

2013  /2014 .  
 

 النشاطات الرياضية : -ه

ن ددد اا لمدددا للنشددداطات ال والدددية مدددل اول فدددي ال نددداة ال ددددني والن سدددي ل نسدددا  ، فدددن  

الهيئدددة تحددد ص علدددى تدددوفي  كافدددة المت ل دددات المااودددة للنشددداطات ال والدددية لرلياتهدددا 

تددددم تن دددديم عدددددا مددددل ال  ددددوالت ال والددددية  2013/2014وم اهدددددها  وهددددالل ال ددددا  

سدددددواة جددددديل كليدددددات وم اهدددددد الهيئدددددة أو جددددديل الهيئدددددة وج دددددض الجهدددددات ال الايدددددة 

، وفدددي مدددا  جردددل كليدددة وكدددل م هددددي أ يمدددي تدددجاإللدددافة ءلدددى المسددداجنات ال والدددية ال

 . 2013/2014تم تن ي ه مل نشاطات لوالية هالل عا  ما ولي 
 

 واإلجتماعية :نية والفالنشاطات الثقافية واألدبية  -و

وتتميدددل فدددي المسددداجنات التدددي ت  حهدددا الهيئدددة علدددى مسدددتو  الرليدددات والم اهدددد لل ل دددة 

، وانددتملي هدد ه وال نيددة واإلاتماعيددة والمتدددلجيل فددي نددتى المجدداالت الينافيددة واألاجيددة 

النشددداطات علدددى ء امدددة م دددال  للرتددداب والن طاسدددية وءصددددال النشددد ات ، وتن ددديم 

المتددلجيل والمساجنات جاإللافة ءلى تن ديم لحدالت علميدة وثنافيدة لل ل دة والمحال ات 

ال نيدة الينافية واألاجيدة وجلغ مجموع ال ول نالكوا في النشاطات وتن يم ح الت الت الف 

 . 2014/  2013هالل عا  واإلاتماعية 

 

 

 

 لضما  ءستم ال ال الب جالدلاسة  . 2015 )**( تن ف مرافنة الت ن  الناال ال اصة جال نل الدلاسي الياني في وناو 
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 لتكريم الطالبي ا: 

ح صدددداا مددددل الهيئددددة علددددى تشددددجية ال دددد وجيل والمت ددددو يل فددددة  الهيئددددة تنددددو  جتن دددديم 

( ح دددالت لترددد وم عددددا 3تدددم تن ددديم عددددا ) 2013/2014الح دددالت لترددد ومهم ، وهدددالل عدددا  

 ( ه وجاا / مت و اا وجيانها كالتالي :520)

 (9جدول )

 2013/2014تكريم الخرجين والمتفوقين خالل عام حفالت 

 تاريخ الحفل عدد المكرمين راعي الحفل الحفل

 12/3/2014 ه وجاا  144 صاحب السمو أمي  ال الا الح ل اليامل وال ش و  لتر وم ال  وجيل

 الح ل الموحد اليامل لتر وم ال  وجيل
 السيد م زوع علي الغانم

 )لئيس مجلس األمة(
 14/4/2014 ه وجاا  240

 22/4/2014 ه وجاا  136 الشيخ محمد ص اح السالم الن اح الح ل السااي عش  لتر وم المت و يل

 

  تشكيل اإلتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة: 

 امدددي الهيئدددة جتن ددديم اإلنت اجدددات إلتحددداا ال دددا  ل ل دددة ومتددددلجي الهيئدددة والتدددي اددد ت 

(  دددوائم علدددى 5ندددالا فدددي هددد ه اإلنت اجدددات عددددا )حيدددث  7/10/2013ودددو  اإلثنددديل الموافددد  

 النحو التالي :

 . ائمة المستن ل ال الجي  

 . ائمة المستنلة  

 . ائمة الوحدة ال الجية  

 . ائمة اإلتحاا ال الجي  

 ( م نحيل مستنليل .4عدا ) 

 وج د اإلنتهاة مل عملية التنووي وال  ز ااةت النتائج على النحو التالي :

  ائمة المستنلة .الم كز األول :  .1

 الم كز الياني :  ائمة اإلتحاا ال الجي . .2

 الم كز اليالث :  ائمة المستن ل ال الجي . .3

 الم كز ال اجة :  ائمة الوحدة ال الجية . .4
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  تشكيل الجمعيات العلمية: 

( ام يدددة علميدددة جرليدددات وم اهدددد الهيئدددة موزعدددة علدددى النحدددو 51تدددم تشدددريل عددددا )

 الم يل جالجدول التالي :

 (10ول )جد

 2013/2014خالل عام  الجمعيات العلمية بكليات ومعاهد الهيئة

 الكلية
 عدد 

 الجمعيات العلمية
 المعهد

 عدد 

 الجمعيات العلمية

 1 السكرتارية واإلدارة المكتبية 15 التربية األساسية

 3 السياحة والتجميل واألزياء 3 الدراسات التجارية

 5 اإلنشائيالتدريب  8 العلوم الصحية

 9 الدراسات التكنولوجية
 3 اإلتصاالت والمالحة الجوية

 4 كلية التمريض

 12 اإلجمالي 39 اإلجمالي
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 االنجازات في مجال البحوث التطبيقية : – 3-3

تحددد ص الهيئدددة علدددى تشدددجية واعدددم ال حدددوث الت  ينيدددة فدددي م تلدددف المجددداالت ذات 

  جلدددغ عددددا ال حدددوث جالهيئدددة  2013/2014ال ال دددة جت دددوو  وتنميدددة المجتمدددة وفدددي هدددالل عدددا  

وجلدددددغ  يمدددددة ( ا.ا  454,704)( جحيددددداا جترل دددددة ءاماليدددددة 83)الجالودددددة والتدددددي تدددددم انجازهدددددا 

( مدددددل %67.1) صددددد ف جلدددددغ ( جم ددددددلا.ا 304,925المننددددد ف علدددددى هددددد ه األجحددددداث )

 : ءامالي الترل ة وذلم وفناا للجدول التالي

 (26-3جدول )

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

 2014/  2013عام 

 الجهة الممولة للبحث
 الجهة 

 القائمة بالبحث

التكلفة  عدد االبحاث

 اإلجمالية

 (د.ك(

المنصرف على البحث 

 (د.ك(

 نسبة الصرف

 مجموع منجزة جارية %

 

 الهيئة العامة

 يالتطبيق للتعليم

 والتدريب

الت جية 

 االساسية
22 7 29 97,363 48,257 49.6 

الدلاسات 

 التجالوة
10 8 18 61,568 34,937 56.7 

الدلاسات 

 الترنولواية
21 6 27 254,003 198,092 78 

 60.4 20,781 34,388 7 4 3 النحيةال لو  

 38.7 2,858 7,382 2 - 2 التم وضكلية 

 67.1 304,925 454,704 83 25 58 المجموع

 

  ويوضح الملحق المرفق بالتقرير التفصيلي بيان هذه األبحاث الجارية والمنجزة

 وتكلفتها اإلجمالية والمنصرف عليها موزعة حسب الجهة القائمة بالبحث .
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 اإلنجازات في مجال المشاريع اإلنشائية و أعمال الصيانة والترميم : - 3-4

جلغددددي  يمددددة الم تمددددد للمشددددالوة اإلنشددددائية وأعمددددال الندددديانة والتدددد ميم فددددي ميزانيددددة 

( اونددددددال كددددددووتي صدددددد ف منهددددددا م لددددددغ 51,150,000م لددددددغ ) 2014/2013الهيئددددددة لل ددددددا  

ءامددددالي الم ددددالغ الم تمدددددة ووولدددد  ( مددددل %83.2( اونددددال كددددووتي جم دددددل )42,574,113)

( ءامدددددالي الم دددددالغ الم تمددددددة والمننددددد فة علدددددى المشدددددالوة اإلنشدددددائية 20-3الجددددددول ل دددددم )

 وأعمال النيانة و الت ميم .

 (10جدول )

 إجمالي المبالغ المعتمدة و المنصرفة على المشاريع اإلنشائية وأعمال الصيانة والترميم 

2014/2013 

 

 

 
 

 

 

 البيان
 المعتمدة المبالغ
 (ك.د)

2014/2013 

 المنصرفة المبالغ
 (ك.د)

 2014/2013 

 الصرف نسبة
% 

 اإلنشائية المشاريع:  األولى المجموعة
 

 :  سنوات لعدة تنفيذها يمتد مشاريع

 )المشاريع الجديدة والمشاريع المعتمدة(
47,300,000 39,407,285,666 83.3 

 والمرافق المنشآت وصيانة صغيرة إنشائية أعمال:  الثانية المجموعة

 11.5 23,062 200,000  الصغيرة اإلنشائية األعمال -أ

 المنشآت وصيانة ترميم -ب
 والمرافق

3,650,000 3,143,765,381 86.1 

 82.2 3,166,827,381 3,850,000 الثانية المجموعة إجمالي

 83.2 42,574,113,047 51,150,000 العام اإلجمالي
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 األولى :المجموعة 

 : 4201/  3201للعام وفيما يلي الموقف التنفيذي لمشاريع الهيئة 

 المشاريع اإلنشائية )التصميم( : .أ

 فصول ومختبرات لكلية الدراسات التكنولوجية : -1

 اال الهدوة لالستشالات الهندسية . المكتب المصمم :

 . %100 نسبة إنجاز التصميم :

 المشدد وع ل دد ح اإلعددداا واددالع   .التنددميم  مددل االنتهدداة تددم الموقففف التنفيففذي :

 تن يدددد  علددددى اإلندددد اف ل نددددد اإلعددددداا الم كزوددددة، و المنا نددددات لجنددددة هددددالل للتن يدددد 

 . المش وع

 توسعة معهد تدريب الكهرباء و الماء : -2

 عالية الناوغ لالستشالات الهندسية . المكتب المصمم :

 . %100 نسبة إنجاز التصميم :

 المشدد وع ل دد ح اإلعددداا واددالع   .التنددميم  مددل االنتهدداة تددم الموقففف التنفيففذي :

 تن يدددد  علددددى اإلندددد اف ل نددددد اإلعددددداا الم كزوددددة، و المنا نددددات لجنددددة هددددالل للتن يدددد 

 . المش وع

 :)المرحلة الثانية(توسعة معهد االتصاالت و المالحة الجوية  -3

 عالية الناوغ لالستشالات الهندسية . المكتب المصمم :

 . %10 إنجاز التصميم :نسبة 

 ال دددول االولدددى الم حلددة هددو فدددي و التندددميم علددى ال مدددل اددالع الموقففف التنفيفففذي :

 ( التنميم جدائل تندوم)  الياني

 حولي :بمنطقة  معهد السياحة بنين -4

 .سامي ال سا  لالستشالات المكتب المصمم :

 . %10 نسبة إنجاز التصميم :

 ال دددول االولدددى الم حلددة فدددي و هددو التندددميم علددى ال مدددل اددالع الموقففف التنفيفففذي :

 ( التنميم جدائل تندوم)  الياني
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 الجهراء : بمحافظةمجمع تكنولوجي تجاري صحي  -5

 استمتسجالكنز  المكتب المصمم :

 0 نسبة إنجاز التصميم :

 ال دددالمي االستشدددالع المرتدددب مدددة التندددميم عندددد اعدددداا ادددالع الموقفففف التنفيفففذي :

 استمتس جالكنز

( مشفففففاريع للهيئفففففة بالشفففففويخ ومشفففففروع إدارة تصفففففميم مجمفففففع 3إدارة تصفففففميم عفففففدد ) -6

 تكنولوجي تجاري صحي تربوي بالجهراء :

 االستشالوة تي ن  ج وااكس المجموعة : االستشاريالمكتب 

 %45 نسبة إنجاز التصميم :

 مشالوة. 3مل االن اف على مش وعيل و جا ي  ةتم االنتها الموقف التنفيذي :

 توسعة لقسم الهندسة الكيميائية بالشويخ: -7

 الهندسية لالستشالات ال ليج مرتب المكتب المصمم :

 0 نسبة إنجاز التصميم :

 االع ال مل على ال ند.الموقف التنفيذي :

 مكاتب وقاعات دراسية ومختبرات بالشويخ: -8

 الهندسية لالستشالات الغانم انوال مرتب المكتب المصمم :

 0 التصميم :نسبة إنجاز 

 الهندسدددية لالستشدددالات الغدددانم اندددوال مرتدددب علدددى الت سدددية تمدددي الموقفففف التنفيفففذي :

23/1/2014 

 معاهد تدريبية للهيئة بمنطقة صباح األحمد : -9

 االع تنييم ال  و  ال نية مل   ل ءاالة المستشالول .

 فروع لكليات الهيئة بمنطقة صباح األحمد : -10

 كيدددو ال دددائز جدددالم كز اليددداني االستشدددالع المرتدددب مدددة الت ددداو  علدددى ال مدددل ادددالع

 الهندسية  لالستشالات
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 ( بديوان عام الهيئة :7توسعة مبنى ) -11

 الهندسية لالستشالات االجداع مرتب المكتب المصمم :

 %100 نسبة إنجاز التصميم :

 االجدددددداع مرتدددددي مدددددة 10/3/2014 التندددددميم عمليدددددات اتمدددددا  الموقفففففف التنفيفففففذي :

 الهندسية  لالستشالات

 معهد التدريب المهني للبنين بمنطقة جابر األحمد : -12

 الهندسية لالستشالات م مال مرتب المكتب المصمم :

 0 نسبة إنجاز التصميم :

 الهندسدددددية لالستشددددالات م مددددال مرتددددب علددددى الت سددددية تمددددي الموقففففف التنفيففففذي :

 و االع اعداا عند التنميم 5/3/2014

 لتخصصات جديدة مستحدثة بكلية التربية األساسية بالعارضية :مباني  -13

 مرتب أك   الح جي ل ستشالات الهندسية المكتب المصمم :

 %10 نسبة إنجاز التصميم :

 ال ددددول االولددددى الم حلددددة فددددي و التنددددميم علددددى ال مددددل اددددالع الموقففففف التنفيففففذي :

 ( التنميم جدائل تندوم)  الياني

 للهيئة بمنطقة جابر األحمد :معاهد تدريبية  -14

 تم تنييم ال  و  ال نية و جانت ال فت  ال  و  المالية .

 الشويخ في الجديدة التكييف محطات بين  الربط مباني -15

 المستشالول ااالة مة التنسي  االع و الم ا ية الش وط اعداا تم

 الهيئة مشاريع تنفيذ ادارة -16

 المستشالول ااالة مة التنسي  االع و الم ا ية الش وط اعداا تم

 الهيئة مشاريع تصميم ادارة -17

 المستشالول ااالة مة التنسي  االع و الم ا ية الش وط اعداا تم
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 الكليات و للمعاهد الضوئية لاللياف التحتية البنية -18

 المستشالول ااالة مة التنسي  االع و الم ا ية الش وط اعداا تم

 : )تنفيذ( المشاريع اإلنشائية .ب

 -:  )المرحلة االولى( بنات –كلية الدراسات التجارية بنين  -1

  3/9/2014 النهائي التسليم و المش وع لم اني االجتدائي االستال  تم

 -كلية التربية األساسية بنين/بنات بالعارضية : -2

 . 2013/  4/  13تم االستال  النهائي جتالوخ 

 -والطالبية لمجمع خدمات الهيئة بالشويخ :مباني الخدمات التعليمية  -3

، واالع استرمال الهيرل ال  ساني لم نى  2010/  11/  21جدأت أعمال المش وع في 

 اإلاالة وم اني ال دمات ال الجية وم نى المناال الت ليمية والمس ح والمسجد.

نددددد ع المنددددداول فدددددي أعمدددددال ال ددددداجوع اإلسدددددمنتي والمسددددداح اإلسدددددمنتي ، وكددددد لم 

 الهيردددددل أعمدددددال نسددددد ةالتشددددد ي ات والتمدوددددددات الره وميرانيريدددددة ، حيدددددث جلغدددددي 

 فدددددي اإلجتددددددائي المشددددد وع التسدددددلم  و  %30  التشددددد ي ات و %95 ءلدددددى ال  سددددداني

19\5\2014 

 -:مختبرات وورش بكلية الدراسات التكنولوجية بالشويخ  -4

أتم المناول الهيرل ال  ساني لردال الم نيديل ،  2010/  9/  16جدأت أعمال المش وع في 

وكدد لم م نددى المح ددة الم كزوددة وكدد لم أعمددال ال دداجوع اإلسددمنتي والمسدداح ، واددالع 

ال مددددل فددددي م تلددددف أعمددددال التشدددد ي ات وكدددد لم الحددددال جالنسدددد ة ألعمددددال التمدودددددات 

 .2014\5\7 في اإلجتدائي تسلمه المن ل مل الره وميرانيرية ،

 -توسعة كلية العلوم الصحية بنات : -5

، حيدددث أكمدددل المنددداول أعمدددال الهيردددل  2010/  9/  16جددددأت أعمدددال المشددد وع فدددي 

ال  سدداني لجميددة الم دداني وأعمددال ال ددداجوع اإلسددمنتي والمسدداح الددداهلي والوااهدددات 

حددال جالنسدد ة ألعمددال الم مالوددة واددالع ال مددل فددي م تلددف أعمددال التشدد ي ات وكدد لم ال

 .16/6/2014 في االجتدائي  تسليمهمل المن ل و الره وميرانيريةالتمدودات 

 -االستاد الرياضي والمنشآت الرياضية بمجمع الهيئة بالشويخ : -6

، اددددالع ال مددددل فددددي أعمددددال الهيرددددل  2011/  8/  8جدددددأت أعمددددال المشدددد وع فددددي 

ال  سدددداني لم نددددى الم افدددد  ال والددددية ول سددددتاا ال والددددي فددددي المن نددددة الغ جيددددة ، 
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 أعمددددال نسدددد ة وصددددليحيددددث جدددددأ المندددداول أعمددددال ال دددداجوع اإلسددددمنتي والمسدددداح ، 

 فدددددي للمشددددد وع االجتددددددائي التسدددددليم المنددددد ل مدددددل و  %80 ءلدددددى ال  سددددداني الهيردددددل

21/10/2015. 

 -معهد التمريض بالشويخ : -7

حيدث  2013/  4/  3أعمال المش وع و امي الهيئة جاستال  المش وع اجتددائياا فدي  انتهي

 في نه  س تم   الناا  .تنو  الهيئة ج  ش الرلية تمهيداا لتشغيلها 

 -معهد التدريب المهني للبنات في الجهراء : -8

حيث  2013/  2/  22و امي الهيئة جاستال  المش وع اجتدائياا في  أعمال المش وع انتهي

 تنو  الهيئة ج  ش الم هد تمهيداا لتشغيله .

 -إنشاء محطة تحويل رئيسية بالشويخ : -9

  يد التن ي  لد  وزالة الره جاة والماة .

( مشفففففاريع للهيئفففففة ففففففي الشفففففويخ وإدارة تنفيفففففذ مشفففففروع 5إدارة تنفيفففففذ ) -10

 -المهني الجهراء :التدريب 

تدددم الت ا دددد مدددة المجموعدددة االستشدددالوة تي نددد  ج واددداكس إلاالة تن يددد  مشدددالوة الهيئدددة 

 وجان ت المجموعة االستشالوة ال مل .

 تصميم وإنشاء مطبعة الهيئة : -11

 طددد ح تدددم ، كمدددا( ال نيدددة ل ستشدددالات الروودددي اال مرتدددب) التندددميم مدددل االنتهددداة تدددم

 لتن يددد  اإلنددد اف عندددد ءعدددداا تدددم ، و الم كزودددة المنا ندددات لجندددة لدددد  التن يددد  منا ندددة

 . ال ند تو ية واالع المش وع

 مبنى مطاعم للوجبات السريعة : -12

 التن ي  على ال مل االع و االن اف و التن ي  عند تو ية تم

 المجموعة الثانية :

 -ج .  مشاريع إنشائية صغيرة :

 معهد التدريب المهني . –تصميم ورشتين للدراسة والمكتب ونجارة الخرسانة  .1

  : ا.ا . 262,605 يمة ال ند 

  : أنه  . 4مدة ال ند 

  : 100نس ة اإلنجاز% . 
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 الشويخ  –تصميم وإنشاء كافتيريا خاصة بكلية التمريض  .2

  : ا.ا . 17,800 يمة ال ند 

  : أنه  . 4مدة ال ند 

  : 100نس ة اإلنجاز% . 

 

 الشويخ –تصميم وإنشاء مخزن لمواد الكيمياء  .3

  : ا.ا 232,605 يمة ال ند 

  : أنه  . 4مدة ال ند 

  : 100نس ة اإلنجاز% . 
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 اإلنجازات في مجال تطوير واستحداث البرامج والمناهج بالكليات والمعاهد : - 3-5

ح صددداا مدددل الهيئدددة علدددى أ  تتماندددى ج امجهدددا ومناهجهدددا الت ليميدددة والتدلو يدددة مدددة الت دددول 

المسدددتم  فدددي وسدددائل اإلنتدددا  وال ددددمات وكددد لم مت ل دددات سدددوع ال مدددل فدددة  الهيئدددة تسددد ى 

تددددم ءسددددتحداث  2013/2014جندددد ة مسددددتم ة ءلددددى ت ددددوو  ج امجهددددا ومناهجهددددا وفددددي عددددا  

 يات والم اهد وفناا للجدوليل التالييل :وت وو  عدا مل ال  امج والمناهج جالرل

 

 (13جدول )

 بكليات ومعاهد الهيئةوتطويرها البرامج والمناهج التي تم إستحداثها 

 2014/  2013خالل عام  

 الكلية / المعهد البرامج التي تم استحداثها العمل الفعلي مالحظات

 (الشووخ)النناعي التدلوب م هد ذكية كه جائية تمدودات ن ا  المتاج ة  يد ءستحداث

 التم وض م هد وعملي ن  ع –ال اطني التم وض المتاج ة  يد ت وو 

  

 

 ( 14جدول )

  استحداثها بالكليات والمعاهد برامج بدأت اجراءات

 تاريخ بدء التنفيذ القسم التابع له البرنامج البرنامج الكلية / المعهد م
التاريخ المتوقع 

 لالنتهاء من االستحداث

 2015-2014 2013-2012 قسم االقتصاد دبلوم مساعد باحث اقتصادي كلية الدراسات التجارية 1

 2015-2014 2013-2012 قسم التراسل فني إضاءة استوديوهات  تلفزيوني معهد االتصاالت والمالحة 2

 2015-2014 2013-2012 قسم التراسل فني مونتاج تلفزيوني وإذاعي معهد االتصاالت والمالحة 3

 2015-2014 2013-2012 قسم التراسل فني اتصاالت معهد االتصاالت والمالحة 4

 2015-2014 2014-2013 قسم التكييف فني تكييف لصالح وزارة األوقاف المعهد العالي للطاقة 5

 2015-2014 2013-2012 قسم الهندسة المدنية الهندسة المعمارية كلية الدراسات التكنولوجية 6

 2015-2014 2013-2012 قسم تكنولوجيا ميكانيكا أنتاج تكنولوجيا هندسة القوى المحركة كلية الدراسات التكنولوجية 7

 2015-2014 2013-2012 قسم تكنولوجيا ميكانيكا أنتاج تكنولوجيا هندسة التصنيع كلية الدراسات التكنولوجية 8

 2015-2014 2013-2012 قسم تكنولوجيا ميكانيكا أنتاج السياراتتكنولوجيا هندسة  كلية الدراسات التكنولوجية 9
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 ( 15جدول )

 بالكليات والمعاهد تطويرها برامج بدأت اجراءات

 تاريخ بدء التنفيذ القسم التابع له البرنامج البرنامج الكلية / المعهد م
التاريخ المتوقع 

 لالنتهاء من التطوير

 قسم المعدات الثقيلة تكنولوجيا المعدات الثقيلة كلية الدراسات التكنولوجية 1
2012-2013 

 
2014-2015 

 2015-2014 2013-2012 قسم الهندسة الكيميائية ةالكيميائيبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة  كلية الدراسات التكنولوجية 2

 كلية الدراسات التكنولوجية 3
بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة 

 الميكانيكية
 2015-2014 2013-2012 تكنولوجيا ميكانيكا أنتاجقسم 

 2015-2014 2013-2012 قسم علوم األغذية والتغذية بكالوريوس علوم األغذية والتغذية كلية العلوم الصحية 4
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 تزويد المكتبات بالكليات والمعاهد بمصادر التعليم والتعلم :  - 3-6

تدددولي الهيئدددة أهميدددة ك يددد ة للمرت دددات والم اهدددد لمدددا لهدددا مدددل اول ك يددد  فدددي تزوودددد 

ال ل ددددة والمتدددددلجيل وكدددد لم أعضدددداة الهيئددددة التدلوسددددية والتدلو يددددة جددددال لم والم  فددددة فددددي 

 .م تلف المجاالت والت ننات 

رتددددب التددددي تددددم تزووددددد المرت ددددات جالرليددددات الجلددددغ عدددددا  2013/2014هددددالل عددددا  و

 ( كتاجددددا ا أان يدددداا 130) و ( كتاجدددداا ع جيدددداا  411( كتاجدددداا منهددددا )  541الي ) حددددوجهددددا والم اهددددد 

 ( جيا  توزوة ه ه الرتب على الرليات والم اهد .16ووول  الجدول )

 (16جدول )

  2013/2014خالل عام والديوان العام الكتب المضافة لمكتبات الكليات والمعاهد  عدد

 الجهة
 الكتب

 مجموع كتب أجنبية كتب عربية
 - - - الديوان العام

 283 52 231 كلية التربية األساسية
 50 10 40 كلية الدراسات التجارية
 35 10 25 كلية العلوم الصحية

 20 5 15 كلية الدراسات التكنولوجية
 39 30 9 كلية التمريض

 427 107 320 إجمالي الكليات والديوان
 30 5 25 المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

 - - - المعهد العالي للطاقة
 13 2 11 المعهد الصناعي ) صباح السالم (

 21 6 15 معهد التدريب اإلنشائي
 12 2 10 المعهد الصناعي ) الشويخ (

 14 2 12 المكتبية  معهد السكرتارية واألعمال
 - - - معهد السياحة والتجميل واألزياء

 14 4 10 معهد التمريض
 10 2 8 المهنيمعهد التدريب 

 114 23 91 إجمالي المعاهد
 541 130 411 اإلجمالي العام
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وجاإللدافة ءلدى الرتددب فدة  الهيئدة تنددو  جتدوفي   اعدددة جياندات فدي م تلددف المجداالت علددى 

فددي كددل مددل المجدداالت الت جووددة والتجالوددة والهندسددية  OnLineاأل دد اص المضددغوطة ج دمددة 

 ومجال ال ب ومجال المرت ات وك لم ج ض النواعد ال امة .

 

(  ائمددددة جناعدددددة ال يانددددات التددددي تددددم توفي هددددا هددددالل عددددا  17ووولدددد  الجدددددول ل ددددم )

2013/2014 . 

 ( 14) جدول

 والتدريب في مختلف المجاالتبيقي البيانات التي وفرتها الهيئة العامة للتعليم التطقاعدة 

2013/2014  

 مالحظات المجال عنوان القاعدة م

1 Askezad Digital Library Multidisciplinary Data bases 

2 ABI/ inform Global Complete Business Data bases 

3 Academic Search Premier Multidisciplinary Data bases 

4 Business Source Premier Business and economics Data bases 

5 CINAHL Plus with Full Text Nursing Data bases 

6 Dissertation Abstracts Full Text Multidisciplinary Data bases 

7 ERIC Education Data bases 

8 IEEE / IEL Engineering Journals 

9 InfoSci Online Ebooks L EVEL -1 Information computer science Data bases 

10 InfoSci Online Journals for Level -1 Advanced technology Data bases 

11 
Library , Information Science &Technology 

Abstracts(LISTA) 
Libraries and Information management Data bases 

12 Lisa Library and Information Science Data bases 

13 Math Sci Net Mathematical sciences literature Data bases 

14 Medline With Full Text Medical Data bases 

15 Psyc ARTICLES Psychology Data bases 

16 Psyc INFO Behavioral Science and Mental health Data bases 

17 Scopus Anatomy Data bases 

18 STAT! Ref Nursing Collection Nursing Data bases 

19 STAT !Ref Anatomy TV – All Titles Anatomy Data bases 

20 American Society of Civil Engineers (ASME) Engineering Data bases 

21 Cambridge    Journals 

22 Emerald Business and Management  Journals 

23 Elsevier E-Journals Science and health Information Journals 

24 SAGE     Journals 

25 Springer     Journals 

26 Taylor & Francis     Journals 

27 Wiley's Scientific     Journals 
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 : اإلنجازات في مجال اإلعالم والتعريف بالتعليم التطبيقي والتدريب - 3-7

تسددددد ى الهيئدددددة مدددددل هدددددالل ال ال دددددات ال امدددددة واإلعدددددال  جالت ددددداو  مدددددة األاهدددددزة 

اإلعالميددددة ءلددددى تغييدددد  م دددداهيم الشدددد اب نحددددو الت لدددديم الت  ينددددي والتدددددلوب جهدددددف تشددددجي هم 

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

 صناع المستن ل( . ءصدال م  وعات متنوعة واولوة ميل )مجلة 

  عمدددل التغ يدددات اإلعالميدددة والندددح ية للنشددداطات الت ليميدددة والينافيدددة واإلاتماعيدددة

 جدووا  عا  الهيئة والرليات والم اهد .

  التن ددديم والمشدددالكة فدددي الرييددد  مدددل  الم دددال  والملتنيدددات فدددي مجدددال ال ال دددات

 ال امة واإلعال  .

 :)*( توفير الخدمات العامة للكليات والمعاهد والديوان العام  - 3-8

جلغدددددي الترل دددددة اإلاماليدددددة لتدددددوفي  ال ددددددمات ال امدددددة للرليدددددات والم اهدددددد والددددددووا  

 ( وزعي على النحو التالي :4947803وم تلف الم اف  التاج ة للهيئة )

 ( .327937التغ وة ) –( .    1681541الننليات والسيالات وال اصات ) –

 (.327937اإلسرا  والتنثيث ) –( .                                  505889الزلاعة ) –

 ( .115116الن افة ) –      .                     (965948األمل والسالمة ) –

 ( . 3138ال  ع والهاتف  )  –                  ( .312234) والماة  ره جاةال –

 :  اإلنجازات في مجال برامج تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية للهيئة - 3-9

تسددد ى الهيئدددة ءلدددى ت دددوو  ك اةتهدددا الداهليدددة وال الايدددة وتحنيددد  لاواتهدددا مدددل هدددالل 

عددددا مدددل المشددد وعات التدددي تشدددرل الوسدددائا التن ي ودددة لتحنيددد  األهدددداف ، واددددو  جالددد ك  أ  

 مددل فيهددا مندد  فتدد ة وومتددد تن يدد ها ءلددى سددنوات ج ددض هدد ه المشدد وعات ) أو ال دد امج ( تددم ال

 الحنة ومل المش وعات التي تس ى الهيئة لتن ي ها جهدف ت وو  ك اةتها ما ولي :

 .في مجال الت ليم ال ني والتدلوب المهني الت او  الينافي  ءت ا ية -

 .ت زوز ن ول االنتماة لد  موظ ي الهيئة  -

 .تن يم ج ض ال  اليات في مجال ل ا الجواة واالعتماا االكااومي  -

 تن ي  ج ض المشالوة الت وو وة ج  ة التنمية . -

 حالنة الشووخ الح فية . -
  )*( ال يا  حتى تالو ه لم و ا مل الن اعات . 
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 :)*( اإلنجازات في مجال ميكنة العمل وتطوير نظم المعلومات  - 3-10

ءلى ميرندة ال مدل وت دوو  ن دم الم لومدات جهدا ح صداا علدى تس ى الهيئة جن ة مستم ة  

تزوودد ج دض الجهدات تدم  2013/2014سهولة وس عة تناول الم لومات وات اذ الن ال وفي عا  

جنن مة الحاسب اآللي ، وك لم ت وو  ج ض األن مة المست دمة وتزوود الجهات جةحتياااتها مدل 

( اهداز 4528( طاج دة ، )658جما ووازع )أاهزة الحاسب اآللي وملحناتها ومستلزمات التشغيل 

 .( اهاز ماس  لوئي 167كم يوت  ، )

 ري :اإلنجازات في مجال التطوير اإلدا - 3-11

تسددد ى الهيئدددة جنددد ة مسدددتم ة ءلدددى ت دددوو  الن دددا  اإلاالع جهدددا وتنندددي  وت ددددول اللدددوائ  

والندددوانيل التدددي تحردددم عملهدددا جهددددف ت سددديا ن دددم وءاددد اةات ال مدددل جالهيئدددة ، هددد ا جاإللدددافة 

ءلدددى اسدددتحداث وت دددوو  الوحددددات التن يميدددة جالهيئدددة وفنددداا لمت ل دددات تن يددد  نشددداطاتها ومهامهدددا 

 فند تم ءنجاز ما ولي :وفي ه ا الشن  

 واسدددتحداث إللدددافة التن يمدددي الهيردددل جشدددن  المدنيدددة ال دمدددة اودددوا  مدددة التواصدددل .1

  : ميل تن يمية وحدات

 والتدلوب الت  يني للت ليم األهلي النندوع. 

 والمتدلجيل لل ل ة المرافبت صندوع. 

 الح فية الشووخ حالنة. 

 ال لمي النش  مجلس. 

 الهيئة م   ة. 

 ( .الينافية وال ال ات ال  يات ءاالة لمل)  ال ليجي الت او  مجلس اول نئو  وحدة 

 ( .الم از  ءاالة لمل) ال الب مرت ة 

 المهالات م كز. 

 .التن يمية الوحدات اهتناصات وم اا ة الاسة .2

 ميدل اإلاالات فدي اال سدا  واهتناصدات مسميات لت دول الهيئة عمل م اكز مة التنسي  .3

 (.ال اصة الدولات تنسي  وءاالة ال دمة أثناة للتدلوب الهييم اجل م كز)

 .اإلحالل سياسة جت  ي  الشن  ذات المنت حات ومتاج ة م اا ة .4

 .المدنية جال دمة الم ت  ة الحرومية لل دمات استشالوة الاسة مش وع في المساهمة .5
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 التن يمددددي والمسددددتو  الددددوظي ي المسددددمى توحيددددد جشددددن  تولدددديحية مدددد ك ة ءعددددداا .6

 .الهيئة وم اهد كليات امية في ومالي ءاالع مدو  لوظي ية

 .واللوائ  للن م ط ناا  ت  ينها وءمرانية الميالية اإلاالة م هو  حول الاسة عمل .7

 :  التعاون على المستويين الدولي والمحلي - 3-21

و ت   الت داو  جديل الهيئدة والجهدات المنداظ ة سدواة علدى المسدتو  المحلدي أو الددولي أحدد 

الوسائل الهامة لت اال ال   ة والم  فة والتي تساهم في لفدة مسدتو  ال مليدة الت ليميدة والتددلوب 

 وفيما ولي أواه الت او  جيل الهيئة والم سسات الت ليمية والتدلو ية :

 على المستوى الدولي :  –أ 

 ءو اا الم  وثيل للدلاسة في الجام ات للحنول على الاات علمية أعلى . -

 . األان ية في كليات وم اهد الهيئة  ول طل ة المن  الدلاسية مل الدول ال  جية و -

 المشالكة في الدولات التدلو ية والندوات ال لمية . -

 . ت اال الزوالات مة الوفوا ال لمية والينافية -

مدددة  المسددداهمة فدددي تن يددد  اإلت ا يدددات الينافيدددة والت جوودددة التدددي ت نددددها اولدددة الروودددي -

 .والندونة الدول ال  جية واإلسالمية 

 على المستوى المحلي : –ب 

  مدددل  دددوة ال مدددل ومدددل جددد امج التددددلوب  احتياااتدددهالت ددداو  مدددة سدددوع ال مدددل فدددي الاسدددة

 أثناة ال دمة . 

  وال ملية للتدلوس في الهيئة .انتداب ذوع ال   ات ال لمية 

 انتددددداب الرييدددد  مددددل أعضدددداة هيئتددددي التدددددلوس والتدددددلوب جالهيئددددة لل مددددل فددددي وزالات 

 ااات والت ن  . يحتالدولة الم تل ة ط ناا لال

 . اإلست ااة مل ه  ات سوع ال مل في ت وو  ال  امج والمناهج 

  والمتدلجيل .مساهمة سوع ال مل في تن ي  ج امج التدلوب الميداني لل ل ة 
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 إنجازات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية : - 3-31

و مدددل مجلدددس ءاالة الهيئدددة واللجندددة التن ي ودددة علدددى افدددة مسدددي ة الهيئدددة نحدددو تحنيددد  

الغدد   مددل ءنشددائها وذلددم مددل هددالل مددا تددم ءت دداذه مددل  دد الات وتوصدديات ولددوائ  كددا  لهددا 

 األث  الر ي  في ءلساة  واعد ال مل جالهيئة .

 . 2013/2014وفيما يلي أهم إنجازات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية خالل عام 

 -أوالً : إنجازات مجلس إدارة الهيئة :

وافددد  المجلدددس علدددى ت ددددول مسدددمى النسدددم ال لمدددي مدددل " ترنولوايدددا ميرانيردددا اإلنتدددا   -

" جشددددد  تيه " االنتدددددا  واللحدددددا  " ءلدددددى " ترنولوايدددددا هندسدددددة التندددددنية " جشددددد  تيه " 

ترنولوايددددا التنددددنية " وترنولوايددددا اللحددددا  ،  جرليددددة الدلاسددددات الترنولوايددددة ، علددددى 

، وعلدددى  2013/2014أ  و ددددأ الت  يددد  اعت دددالاا مدددل ال ندددل الدلاسدددي اليددداني لل دددا  

 أ  وتم الاسة مسمى النسم  لل ل ة  المستم ول في الدلاسة.

ودددددي فدددددي وافددددد  المجلدددددس علدددددى مسددددداواة م  دددددوثي الهيئدددددة جم  دددددوثي اام دددددة الرو -

الم ننددددات الماليددددة كمددددا ادددداةت فددددي المدددد ك ة ، علددددى أ   وددددتم م اط ددددة مجلددددس 

 ال دمة المدنية .

 واف   المجلس على ت  ية  أعضاة هيئة التدلوس: -

مددددوزعيل ]أعضدددداة 3[مددددل الاددددة  " أسددددتاذ مشددددالا " ءلددددى " أسددددتاذ" ل دددددا  .أ

 : على النحو التالي

 .ت  ية عضوول هيئة تدلوس مل كلية الت جية األساسية 

 ت  ية عضو تدلوس مل كلية الدلاسات التجالوة . 

 

 ]أعضددداة 10 [مدددل الادددة  " أسدددتاذ مسددداعد " ءلدددى " أسدددتاذ مشدددالا " ل ددددا  .ب

 : موزعيل على النحو التالي

  أعضاة هيئة تدلوس مل كلية الت جية األساسية.  6ت  ية عدا 

 .ت  ية عضوول هيئة تدلوس مل كلية الدلاسات التجالوة 

 تدلوس مل كلية الدلاسات الترنولواية. ت  ية عضوول هيئة 

 

وافدددد  المجلددددس علددددى اسددددتحداث ت ندددد  )التمدددد وض المدلسددددي( جرليددددة التمدددد وض  -

  . 2014س تم    على أ  و دأ الت  ي  في
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 -إنجازات اللجنة التنفيذية : -3-14
 

 وافقت اللجنة على ما يلي :

 

الدلاسددددددات الموافنددددددة علددددددى ءنشدددددداة  سددددددم ترنولوايددددددا هندسددددددة الرم يددددددوت  جرليددددددة  -

 الترنولواية، على ا  و فة المولوع الى مجلس ءاالة الهيئة العتمااه.

اع جدددةاالة   ددد الموافندددة علدددى تنسددديس م كدددز الت لددديم اإللرت وندددي والدددت لم عدددل ج دددد، -

ت لددديم تردددو  كليدددة التمددد وض ندددواة الت  يددد  للعلدددى أ   ال ددددمات األكااوميدددة المسددداندة

التنسددددي  مددددة ءاالة الت ددددوو  اإلاالع لدلاسددددة وددددتم و اإللرت ونددددي والددددت لم عددددل ج ددددد

 الهيرل التن يمي للم كز.

ووت ددددة الم كددددز   دددداع التن يمددددي  وهيرلددددهالموافنددددة علددددى انشدددداة م كددددز المهددددالات  -

علددددى أ  وددددتم التنسددددي  جدددديل   دددداع التدددددلوب و  دددداع الت  دددديا والتنميددددة  التدددددلوب

اع الت لددددديم وم اط دددددة اودددددوا  ال دمدددددة المدنيدددددة ل عتمددددداا ، وودددددتم التنسدددددي  مدددددة   ددددد

 الت  يني وال حوث لتحدود آلية مشالكة الن اع في نشاطات الم كز .

الموافندددددة علدددددى ت  ددددديض صددددد ف المسدددددتحنات الماليدددددة لمحرمدددددي اإلنتدددددا  ال لمدددددي  -

، كمدددا اددداة فدددي مددد ك ة 2013/2014للمتنددددميل للت  يدددة، اعت دددالا مدددل السدددنة الماليدددة 

   اع الت ليم الت  يني وال حوث .

 ندددى  سدددمي التجميدددل واألزوددداة مدددة جددد امجهم نندددالا ءاالوددداا ءلدددى م الموافندددة علدددى نندددل -

ونددو    دداع التدددلوب جةعددداا الاسددة  للهيرددل علددى أ   جددالجه اة الم هددد المهنددي جنددات

التن يمدددي لم هدددد السدددياحة والضددديافة والم هدددد المهندددي جندددات جدددالجه اة لل ددد   علدددى 

 اللجنة التن ي وة ومل ثم و فة ءلى مجلس اإلاالة .

وافنددددي اللجنددددة علددددى اسددددتحداث ج نددددامج اجلددددو  فنددددي طددددب أسددددنا  فددددي كليددددة ال لددددو   -

النددددحية ، علددددى أ  ونددددو    دددداع الت لدددديم الت  ينددددي وال حددددوث جاألهدددد  جمالح ددددات 

 اللجنة التن ي وة ، تمهيداا ل فة المولوع  ءلى مجلس اإلاالة. 

جرليددددة  وافنددددي اللجنددددة علددددى اسددددتحداث ج نددددامج اجلددددو  ترنولوايددددا الم دددددات الينيلددددة -

الدلاسددددات الترنولوايددددة ، علددددى أ  تنددددو  اللجنددددة ال لميددددة فددددي الرليددددة جةعددددااة الاسددددة 

الوحددددات الدلاسدددية وال  دددة الدلاسدددية لهددد ا ال  ندددامج وتحددددوث جياندددات سدددوع ال مدددل ، 

ومددل ثددم و فددة ءلددى لجنددة الشددئو  ال لميددة جن دداع الت لدديم الت  ينددي وال حددوث ، إلعددداا 

  ي وة لالعتماا .م ك ة لل    على اللجنة التن

وندددو    ددداع التددددلوب جدلاسدددة ءمرانيدددة ءنشددداة م كدددز للمدددواا ال امدددة و تحوودددل األ سدددا   -

 ءلى وحدات، وذلم أسوة جم كز اللغات في   اع الت  يني وال حوث.
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 15الحدددد األاندددى ءلدددى  ج فدددةالموافندددة علدددى منتددد ح   ددداع الت لددديم الت  يندددي وال حدددوث  -

جدلاسدددة منتددد ح اودددوا  علدددى أ  وندددو  الن ددداع ة  ددداا وطال دددة فدددي المجموعدددة الواحددددطال

 20المحاسددد ة ج فدددة الحدددد االاندددى مدددل  أعدددداا ال ل دددة فدددي المجموعدددة الواحددددة الدددى 

 التن ي وة .ل ة ، وت فة لل    على  اللجنة طالب وطا

وافندددي اللجندددة علدددى منتددد ح   ددداع ال ددددمات األكااوميدددة المسددداندة فدددي ءنشددداة وحددددة  -

اج دددة تن يددد ها تت دددة أحدددد أ سدددا  ءاالة التولوددددات جن ددداع ءاالودددة  لم اا دددة ال ندددوا ومت

 الش و  اإلاالوة والمالية .

    الموافنة علدى ت يديل ندواب ل ؤسداة األ سدا  جم اهدد التددلوب ، مدة ءلدافة  الدن  التدالي  -

م ندحيل لشدغل وظي دة نائدب لئديس  سدم تددلو ي ءلدى  3} ونو  لئيس النسدم ج فدة عددا 

له ج فة أسماة الم نحيل ءلى السيد نائب المدو  ال ا  لشد و  مدو  الم هد ال ع ونو  جدو

التدددلوب ، ووندددل الندد ال مددل السدديد المدددو  ال ددا    علددى المدد ك ة،  وأ  تنددو  الشدد و  

 النانونية جم اا ة المولوع تمهيداا لل    على مجلس االاالة  .

رنولوايددددا الموافنددددة علددددى ت دددددول مسددددمى  سددددم ترنولوايددددا ميرانيرددددا اإلنتددددا  ءلددددى ت   -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           هندسة التننية، على أ  و فة المولوع لل    على مجلس اإلاالة لالعتماا.                                                          

الموافنددددة  علددددى الضددددواجا المن مددددة جشددددن  طلددددب تنايددددل أو ءلغدددداة ) ءاددددازة الت دددد    -

 -هي كالتالي :ال لمي ( ج د صدول الن ال و

أ  ولتددز  الددزمالة أعضدداة هيئددة التدددلوس فددي النيددا  جةاددازة الت دد   ال لمددي التددي   .1

 منحي لهم في موعدها المحدا .

في حالة ءلغاة طلب ءاازة الت    ال لمي هدالل ال تد ة المتاحدة لتنددوم الت د   ال لمدي  .2

هيئددة وحددت ظ عضددو  2/4/2009الندداال جتددالوخ  853/2009جمواددب الندد ال ل ددم 

 التدلوس جنولووته للنيا  جالت    ال لمي في ال ا  الدلاسي ال ع وليه .

أمدددا فدددي حالدددة ءلغددداة طلدددب اإلادددازة ج دددد انتهددداة فتددد ة السدددماح للتنددددوم فلدددل وردددو   .3

جةمردددا  عضدددو هيئدددة التددددلوس مدددل االحت ددداظ جنولووتددده ن ددد اا ألنددده حددد   زميدددل 

 آه  مل التندوم والتمتة جه ه اإلاازة .

 . 2014/2015الضواجا اعت الاا مل ال ا  الدلاسي و مل جه ه  .4

 ب  جنددددولتها النهائيددددة ج ددددد الموافنددددة علددددى الئحددددة ت  يددددات أعضدددداة هيئددددة التدددددلو -

ت فددددة ءلددددى ءاالة الشدددد و  النانونيددددة للت ووددددب ، تمهيددددداا لل دددد    علددددى أ ،  الت دددددول

 على مجلس اإلاالة لالعتماا .

 اإللناا الن سي (.الموافنة على ءنشاة وحدة تن يمية جاسم )  -
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ت ددددول مسدددمى جردددالولووي ال لدددو  الندددحية " ت نددد  علدددو  وافندددي اللجندددة علدددى  -

مسددددداند سدددددالمة وصدددددحة صدددددناعية " لينددددد   جردددددالولووي صدددددحة جيئدددددة  –ال يئدددددة 

جرليدددددة ال لدددددو  الندددددحية،  –"ت نددددد  الندددددحة الندددددناعية والسدددددالمة المهنيدددددة " 

 المنت ح. وم اط ة اووا  ال دمة المدنية، العتماا ت دول المسمى 

الموافندددة علدددى مدددن  ءادددازة أااة االمتحاندددات للمسدددتم ول جالدلاسدددة مدددل أعضددداة هيئدددة   -

 .التدلوب جالرليات الت  ينية 

وافنددددي اللجنددددة م دددداوي  الم الددددلة جدددديل مددددوظ ي الردددداال ال ددددا  المتندددددميل ل اددددازات  -

 الاسية وفناا للت تيب التالي :

 األعلى في السلم الوظي ي . .1

 ات ال   ة في الهيئة.األ د  في عدا سنو .2

 األعلى م هل. .3

 األ د  ت  ااا. .4

 األعلى نس ة في تنالو  الر اةة جش ط أال ونل التندو  عل ايد اداا. .5

 حااة م كز ال مل. .6

 على أ  تضاف ه ه الم اوي  ءلى الن ال الناال جه ا الشن .

 

 

 


