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2015/  2014التقرير السنوي لعام    

بســم هللا الرحمـــن الرحيـــم

أنتتحقددددتهدددس لهتلقدددستطادددالهيئتطللعادددلتطللهمدددلتلياليدددعدتطلال عقددد ت طلادددس   ت

طلددددنشتأ مددددائتمددددوتأريددددات هددددنتتددددن ع تطلل هلددددلتطلن  عددددلتطل  عددددلتتطألاهادددد 

ت.ليس للتطلا  علتتخللتطل س بلتلي سهه لتب هييعلت  تتحقعدتأهسطف

طإل جددددهاطتتطلادددد ت ققالددددهتت2014/2015ليلدددده تت  لكددددتتطلاق  دددد تطلسدددد ن 

 ددد تعلهيهتلدددهتطل لاي دددلتلاحقعددددتتبدددن تطللعادددلتيت   دددعوتطلجلدددستطلك عددد تطلدددن 

  دددهتأ دددات   دددستت.طألهدددسطفتطإلادددا طتعجعلتليلعادددلتخدددم تطل اددد  تطل دددن ن  ت

طلللدددلتطلا  ن دددلتليلعادددلتلدددهتتطل   يعدددلتطلاددد تت  الدددهتمدددهتدتا جدددهالتمدددوتطلانر

هادددعلتطلاددد تتقدددسملهتطلكيعدددهتت طل لههدددست م ط ددد ت ددد تملايدددتتأ مدددلالهتطألا

طلاددددس   تلحقعدددددتتنرلددددهتت  ب ددددلت مدددد  ت دددده  تطلسدددد نتأمعدددد تطلدددد م ت

 دددد تتحن دددد تطلكن ددددئتالدددد تم  دددد تمددددهل ت تجدددده شتيت  ظدددداتطليدددد ات  يددددهلت

 مددددهت اليدددددتم لددددهتبسعهاددددهتتطلاليددددعدتطلال عقدددد تت طألبحدددده ت خه ددددلت دددد تمجدددده تاعهاددددهتتطلاليددددعدتطللددددهل 

 ييدددد تمسددددانشتطأل مددددللتطل سددددهيس تطألخدددد شت ددددانتهددددنطتطلاق  دددد ت ن دددد ت   تطللعاددددلت دددد تت طلاددددس   ت.

طلددددن تت  ادددداتطلس لددددلتييدددد تمسددددانشتر عدددد تت طلاددددس   ت ت ظددددعدتطلل دددد تتل عدددددتأاددددينرتطلالددددن  تطإل ط  

تمؤا سهتلهت أرل تلهتطل لاي لت.

ت  عددددلتطلمل ددددعلتهددددنطتطلاق  دددد ت ؤ ددددست   ددددعوتطلددددس  تطلك عدددد تطلددددنشتتقددددن تبدددداتطللعاددددلت دددد تادددد ع تت  ددددهتأنت

قت قت    عدددده قت ارا هيعددده قت  قه عددده قت  ك  ددده قت تدددس   عه طل اكهميدددلتلمددد هرتطلكن دددئت طلل ددد تييددد تت مدددداالدتيي عددده

قت   ه ددد طلدددن تتس  تطلدددطلاق  ددد تت   دددعويت طاددداعلهرت ه دددلتطل اقدددسمعوتللدددهتمدددوتأب دددهءتهدددنطتطل يدددستطل للدددهءت.تعه

طللي عدددلت طلال عقعدددلت  بللدددهتبقمددده هتتطألبحددده مسدددهه الهتبمدددك ت لددده ت ددد ت يددددت مدددسشتطللعادددلتتقدددن تبدددات

طل جا دددد تطلكددددن ا تيت طل سددددهه لتأ مددددهت دددد تتقددددس دتطللددددسمهتتطللهمددددلت طلاددددس   ت طل ل  ددددلتلكه ددددلتأ دددد ط ت

طل جا ددد تبددد ت    دددلهتييددد تأنتت ددد تهدددنلتطللدددسمهتتالددد ت ه دددلتطل  ددده دتطلج  ط عدددلت ددد تطلس لدددلتيت  لددد ت

هتلدددهتالددد تطل  مدددةتتطلجس دددس تطل ل  دددلتمدددوتخدددم تا مدددهءت تلدددن  ت تحدددس اتم ط قلدددهت ا اقددده تبلددد ت يع

قتمددوتخددم تممددده  للهتطلالن   ددلت دد ت ه ددلتمجددهلتت علهيدددهتت م ط دد تطلل دد ت دد تطللعادددلت.ت للددهتيت أ مدده

قت يتالددد تمدددسشتاها ددده تطللعادددلت ت هييلدددهتمددد تمحعللدددهتطل جا لددد ت مدددهت حدددس ت عددداتت  دددهت مدددع تطلاق  ددد تأ مددده

 دددد تطل جدددده تطللقدددده  ت طلاليددددعدتيع دددد ت طلددددس ل تييدددد تطل سددددانشتطل حيدددد ت طلع  ددددنل تطلالدددده نت طلا سددددعدت

ت.طللهل ت طلاس   ت طألبحه ت ت ه  تطلل  طت

 ددددانتمدددهت ققاددددلتطللعادددلتمددددوتا جددددهاطتتمدددهت ددددهنتلعدددادتالتبهلجلددددستطلك عددد ت طل انط دددد ت بهلا سددددعدتت أخعددد طقت

عوت طلالددده نتمددد تر عددد تم اسددد  تطللعادددلتيت  دددنل تباي عدددلتبلددد تطإلعا ط دددهتتطل مددد  يلت طل سددداحقلتليلدددهمي

يتلدددنطت رددد تتنرعددداتطلمدددك تالددد تمجيدددتتا ط  تطللعادددلت  يعهتلدددهت ملههدددسههتطل لاي دددلت طللي دددلت طل ادددس بعوت

تت ر ع تم اس علهتيي ت   هدتطل له ت طلك ع ت  تا ع تتحقعدتأهسطفتطلا  علت غه هتلهت.

عدددلتب ددهت لدددن تاتطلليدد تطلقدددس  تلاحقعدددتطل   دددستمددوتطإل جدددهاطتتطلك عددلت طل ني  تأمدد تطللعاددلتطلان عددددتمددوتطليددد

تبهل هئس تل  يحلت    هتطل هل تطلكن ئت.ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 واللـــه ولي التــوفيــق ،،،
ت

 نائب المدير العام لقطاع التخطيط و التنمية

حسن الكندري أ. د. / فاطمة  





ri.; 

�, 

1 

13 

14 

14 

15 

18 

24 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

29 

32 

32 

3 7  

49 

49 

54 

t�;,JI 

�\ ��WJ -� J,,l_j ' • u.a -;..) J:i.1I _, - • �\ -�I -�• - \ ' y,.,, I . · J}·J I J-ill 

�I ��WJ �_,:i : c;wI J-ill 

�,��IJ:ii� - J,,l .1

�WI .J:!.l.All �l:ill �l�-.,ll-, ojf+'il J/1 

l!i,HIJ �I �I t\J:ii .½1/1 

�J:i.1I t IJ:ii .[/1 

�,_, �, t\J:ii .j/1 

o,ljL......JI �j\.S'il �L..J.i.ll t\J:ii .-A/1 

�WI-, �lj'il �I t IJ:ii .J/1 

u.a J:i.1I �1 � t.wI � �1 �1 . -;..) _, - -· - - - - -

-

�\ � � c;JI e:Jl-.,lll-, ��\ .2

� 4,-L...�I ��Woll\ Jt+- c) �\Jl.+i°'il � i : l!JW\ J-ill 

�_,JI lll..a..ll ()4 �I �\+�! � .):!!_,:i Jt+- c) �\Jl.+i°'il / �_,\ 

(2015/2014 , 2014/2013) <.r� J)l.i. �.;.l:l.JI-, �I j\�i � li.;ll.. .1 

( 2015/2014) �WI � �.;.l:l.JI-, �I .1\�'i �\ �w4:JI .2 

�1�,���1.11�1. 112 

�J:i.1I .IAi� �.;.l:l.JI .1\�i. 2/2 

ll-,J.l� �Wl t.J.i.!I ��I y.i...JJ:i.1I Jt+- c) �\Jl.+i°'il / �L'.i 

t.J.i.l\ ��i y.i__,Jll\ �IY. c) ().!S.;Wa..i.1I .1� ��! .1

t.,lll � l.i9 • -1:Wl �\ :!Jji.1I J , • '-JO�U _. t:! .2 





139 �I l!i�l Jb.4 o,9 �I ·w'il · �--· . · - .J •.. 

146 O.J.lllll �1,Q,Q;i,ill : � 

o-i .>1..Ji:illt JLS..!.'il.J J.Jl�I ?uJ� u� :� 



1

 الفصل األول

 استراتيجية التعليم التطبيقي والتدريب



2

استراتيجية التعليم التطبيقي والتدريب :أوال: 

المقدمة : ❖

ترجمة عملية على المدى المتوسط للرؤية   2016/2015 – 2020/2019تعتبر خطة التنمية المرحلية 

والتي أقرها المجلي األعلى للتخطيط والتنمية  2035واألهداف اإلستراتيجية للتنمية بدولة الكويت حتى عام 

 حيث جاءت صياغة الرؤية على النحو التالي :

يادة النشاط اإلقتصادي " تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب لإلستثمار ، ويقوم فيه القطاع الخاص بق

، ويذكى فيه روح المنافسة ، ويرفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ  القيم ويحافظ على 

الهوية اإلجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ، ويوفر بنية أساسية مالئمة وتشريعات متطورة 

 وبيئة أعمال مشجعه"

الصياغة للرؤية قامت األمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية بطرح عدد من إنطالقا من هذه 

التوجهات المرحلية  لخطة التنمية وفي إطار هذه التوجهات صاغت الهيئة استراتيجيتها على النحو التالي 

 .ها إلى واقع ملموس، االمر الذي يفسح المجال امام إدارة الهيئة للمشاركة الفعالة في تحقيق الرؤية وتحويل

الرؤية ❖

المساااااهمه فااااي بناااااء االنسااااا  الكااااويتي ماااان خااااالل تااااوفير باااارام  تعليميااااة وتدريبيااااة متمياااازة تسااااتجي  

 . للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والمعرفية تؤهله ليكو  قائدا لمسيرة التنمية

الرسالة ❖

متعلماااة ومتدرباااة ذات جاااودة وفاعلياااة اعاااادة التاااواز  لساااون العمااال مااان خاااالل تاااوفير قاااوة عمااال مواطناااة 

عاليااااة وتااااوفير بيئااااة علميااااة واستشااااارية وتدريبيااااة واقافيااااة متمياااازة تتفاعاااال مااااع المسااااتجدات التنمويااااة 

 . المتمثلة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري باالستخدام االمثل لكافة الموارد واالمكانات




































































































































































































































































































