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 امللخص

يث يتخرج أ عدادا ح يعد قطاع التدريب ابلهيئة العامة للتعلمي التطبيقي و التدريب من أ مه القطاعات التدريبية و التعلميية ابلكويت 

و اخلاص.  بتخصنننصنننالا التلقة لتوفر و ختدم قطاعات ادلوةل بقطاعيم ا كويمعاهد تدريبية  ةتسنننعمن الطلبة من سننن نو  كبرية 

لبالد من مشاريع تمنوية و نظرا ملا تشهده امتاش يا مع الرغبة ال مريية السامية جلعل دوةل الكويت مركزا ماليا وجتار  جاذاب لالستامثر و 

ئية دلوةل تعمل عىل حتليل اخلطة الامنا واليت هذه ادلراسنننة امليدانيةمعل  ورةفأ صنننبن من ال ننن  خمنلفة يف شننن ط قطاعات ادلوةل 

ها من امهية يف حت تدريب ملا ل عامة للتعلمي التطبيقي و ال تدريب ابلهيئة ال جنازها قطاع ال ديد الاحتياجات الكويت واليت يتطلع الإ

يدي عامةل تقدمي دراسة و حتليل الحياجات سوق العمل من أ  من منطلق ا رص عىل و أ يضا  البرشية املؤهةل ملشاريع خطة التمنية

صباح السامل وهو أ حد املعاهد الهامة و الفعاةل بقطاع  –مطلوبة للمشاريع املس تقبيةل  فان ادلراسة امليدانية خمصصة للمعهد الصناعي 

بقطاعات ادلوةل  ويةل و مقاباللا للمسننؤولنالتدريب ابلهيئة حيث نعمل عىل تقدمي رؤية أ عضنناه هيئة التدريب ابملعهد اهتالا الط

لهذه املشاريع التمنوية  ة و التخصصات التدريببية القامئة و املس تقبلي التلفة يف املواقع امليدانية لتتضن الاحتياجات البرشية املطلوبة

 دلوةل الكويت .

خالل صباح السامل من مجيع التخصصات   – هذه ادلراسة تشمل عىل احصائية شامةل عن مدخالت و خمرجات املعهد الصناعي

تمنية من امخلس السنن نوات املاةننية و حتليل ال عداد املتوقعة للتخرج للسنن نوات القادمة و كذم معلومات عن أ مه مشنناريع خطة ال 

رفع الطاقة لة بلك قطاعات ادلوةل ابالةافة اىل املشاريع املس تقبلية لقطاع التدريب من منشأ ت و مباين جديد 2015/2020ال عوام 

 الاستيعابية ل عداد الطلبة و أ عداد املدربن ابلهيئة .

سة عىل وهجة نظر أ عضاه هيئة التدريب من ختصصات مس تقبلية هممة ختدم قطاع التدريب و تامتىش مع ا ضا تشمل ادلرا خلطة أ ي

 الامنائية دلوةل الكويت .
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 ( :1)صباح السامل  –نبذة تعريفية عن املعهد الصناعي  .1

واليت تصـنف ك حـد  GTZلفـين  ا ابلتـعاون مـــع املؤســــسة ال ملانية  للتعاون  م1992ننننناعي يف عنننننننننام أ نشننننئ املعهننننننند الصن

فنـننية ولسـنند حاجة وذم الإعداد  فنـــننين  ياين  لسوق  العمل  يف  مجيـــننع التخصنننصات ال  املؤسـننسات التعلميية املـننماة عامليا 

 جتهنننننننا املعهد حن متالبـــالد لتكل التخصننصات واملســــامهة يف تنـمية القنننوى البشننرية يف خمتلف القطـاعـات  الصناعية  .وقد 

لنننى ذم املناجه ال ملانية املرتمجة مجليع التخصصـــات انشنننننأ تم مبعدات أ ملانية حديثة وممتا  لفنية املعد تدريسها يف املعهد ة ، ويضاف اإ

 .ابلتعاون مع خنبة من املهندسن العاملن يف قطاع التدريب ابلهيئة العامة للتعلمي التطبيقي والتدريب

ات سننوق العمل و يشننمل ىل درجات املعرفة و املهارة اليت تليب احتياجالتدريب الفين املمتا حمليا و اقلمييا بأ ع تمتثل يفرؤية املعهد 

 : رئيس ية تدريبية املعهد عىل س تة أ قسام

 قسا الكهرابه : 

 حيث يتكون من ثالثة ختصصات :

 القوى الكهرابئية :  .1

سالك و الكيبال صورة معلية عىل جتها ال  س يات الكهرابه و القيام ب سا س ية وتحيث يدرس ويتدرب الطالب عىل أ  وصيل ت الرئي

 مفاتين التحمك للمحراكت الكهرابئية وفق النظا املتبعة دوليا .

 المتديدات الكهرابئية : .2

 . تدريب الطلبة بعمل متديدات كهرابئية للمباين و صيانة وحدات الاةاهة و ال هجزة املزنلية و احملراكت الكهرابئية

 التهتيد و التكييف : .3

ت الكهرابئية ال عطال يف أ هجزة التهتيد و التكييف و القيام بعمليت الفك و التجميع و حفص الوحداتعلمي وتدريب الطلبة اكتشنناف 

 بواسطة أ هجزة الفحص التلفة . 

 قسا الس يارات : 

 حيث يتكون من أ ربعة ختصصات :

 مياكنياك س يارات :  .1

 التجميع و اكتشاف ال عطال .حيث يدرس ويتدرب الطالب عىل علوم الس يارات بفك ال جزاه الرئيس ية للس يارة و 

 مياكنياك ديزل : .2

و  تدريب الطلبة عىل علوم حمراكت ادليزل و كيفية فك وتركيب هذه احملراكت بواسنننننطة املعدات اخلاصنننننة و اكتشننننناف ال عطال

 اصالهحا .

 مسكرة س يارات : .3

شننكيل ال صننباي وكيفية صننبي السنن يارة تعلمي وتدريب عىل علوم املركبات و املعادن و عىل اصننالح هيأا السنن يارات وصننيات ا و ت 

 وملحقالا .
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 فاحص مركبات : .4

 يتعمل الطالب طرق حفص كفاهة املركبات  وصيات ا بواسطة أ حدث املعدات و ال هجزة للك جزه ابملركبة .

 قسا الانشاهات 

 ورة مس تقةل .جيب أ ن ميتكل الطالب القدرات و املهارات الالزمة النتاج و تركيب ال اثث املزنيل و املكتيب بص

 قسا الاكرتونيات 

 : ختصصنحيث يتكون من 

 راديو تلفزيون : .1

ل عطال ايدرس و يتعمل الطالب عىل أ سننناسننن يات عمل الكهرابه وكيفية متيا العنان الاكرتونية و حفصنننها و اختبارها و اكتشننناف 

 وصيات ا و اصالح ال هجزة الكهرابئية .

 أ هجزة قياس و حتمك أ يل : .2

ايف لطالب عىل أ سننناسننن يات عمل الكهرابه و تركيب و تشننن يل أ هجزة القياس و التحمك اليت تعمل ابملصنننانع ومصنننيدرس و يتدرب ا

 البرتوكاميو ت وتشمل صاممات التحمك  وأ هجزة الاستشعار و التخمك املهتمج .

  مياكنياك املعادنقسا 

 ختصصات : ثالثةحيث يتكون من 

 مياكنياك عام : .1

 ع أ عامل املياكنياك يف الرتكيبات.ية للمياكنياك ويتدرب عىل مجييدرس الطالب العلوم ال ساس  

 اللحام : .2

 يتدرب الطالب عىل القيام جبميع أ نواع اللحام و ا ديد بأ نواعم و ال ملنيوم.

 خراطة وأ الت تش يل : .3

 . CNCويه أ هجزة  يتدرب عىل اس تخدام أ الت اخلراطة و العمليات اخلاصة هبا يدو  و الكذم اخلراطة املهتجمة اب اسوب

 قسا املواد العامة 

لل ة ا -ية الل ة العرب  -: الثقافة الاسنننننالمية اليت تدخل يف مجيع التخصنننننصنننننات التدريبية ابملعهد  يدرس الطالب مجموعة من املواد

 .الفا ه   –الكميياه  –الر ةيات  –رة الصناعية الادا –الرتبية البدنية  –القمي والواله  -الاتلكاية 
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 : ابملعهد والتدريب سةنظام ادلرا

 : نظا ثالث عىل ادلراسةتسري 

 النظام ال ول : -أ  

س نوات أ ي مبعدل  سة + تدريب)فصول  6ثالث  شهادة ختصصية  ( درا  فين)الفنية ويكون مسامه  اجملاالتأ حد  يفوحيصل عىل 

 .عالوتنعىل ادلرجة السادسة و  يعن عند التوظيفو  ( اثلث

 اين : النظام الث -ب

نوي ين  أ هنوا دراسننة الثالث سنن نوات للحصننول عىل شننهادة )الثا  )سنن نة تليلية رابعة مبعدل فصننلن دراسنن ين )دراسننة نظرية

رجة ويعن عند التوظيف عىل ادل )الصننناعي( كام يسنن بق هذه ادلراسننة التليلية فصننل صننيفي م يدي ويكون مسننامه )فين رابع 

  .السادسة و ثالث عالوات

 ام الثالث :النظ -ج

لعام ويمت التحاقها ان أ هنوا دراسة أ ربع س نوات يف املعهد أ و اذلين خترجوا من الثانوي علمي ابلنظام التعلميي وهذه ادلراسة خاصة ي 

 بتخصنننص فاحص فين التابع لقسنننا السننن يارات ومدة سننن نتن، وحيصنننل اخلرة بعدها عىل شنننهادة دبلوم بعد الثانوي ويعن  عند

دارة املعهد تعمل جاهدة عىل تكرار هذا النظام يك يشمل مجيع ال التوظيف عىل ا تخصصات يف دلرجة اخلامسة و ثالثة عالوات ، واإ

 .داملعه
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 2016/2015-2020/2019خالل فرتة اخلطة االإمنائية دلوةل الكويت  وتفاصيلها أ مه املرشوعات الاسرتاتيجية. 2

الل دمع قطاعات خعىل س بعة راكئز هامة لتحقيق الرؤية املس تقبلية لكويت جديدة وذم من ترتكز اخلطة الامنائية دلوةل الكويت 

 :(2)ادلوةل حيث تمتثل حماور الرؤية ال يت 

 مشاركة املواطنن واحرتام القانون 

 فاعلية وشفافية ا كومة 

 اقتصاد مزدهر ومتنوع 

 جممتع مامتسك 

 دوةل مؤثرة عىل الصعيد العاملي 

 ( 1راكئز ممتلثة يف شلك )س بعة ؤية البد من ولتحقيق هذه الر 

 (2)   ( رؤية الكويت اجلديدة1شلك )
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 موجز ل مه املشاريع الامنائية دلوةل الكويت :

نشاه مدينة ا رير:  تطوير جزيرة بوبيان واإ

عت الكويت رير وجزيرة بوبيان. كام وق، اعمتدت ا كومة الكويتية مرسنننننوما  لتأ سنننننيس هيئة تتوىل تمنية مدينة ا 2014يف يونيو 

ايئ ملدينة ا رير، ، مت املوافقة عىل الطط الهن2014يونيو  3اتفاقية تعاون من الصن لتطوير مدينة ا رير وحزاهما الاقتصادي. يف 

حتت  ينة ا رير(واذلي س يحل حمل املقرتحات السابقة. جرس الش يخ جابر الامحد الصباح )اجلرس اذلي يصل مدينة الكويت مبد

 الانشاه حاليا .

نشاه املرشوع  الهدف من اإ

نشننناه هذا املرشنننوع هو ازد د المنو السننناكين يف الكويت، اذلي أ دى اإىل عدة مشنننأا معرانية -1 وبيئية  الهدف ال سنننان من اإ

نشننناه هذه املدينة،  يث تكون مدينة متاكمةل، وتسنننامه يف ختفي  ن  نفاق ا واجامتعية ومرورية، فأ تت فكرة اإ كوي عىل سننن بة االإ

 .تعديل البنية التحتية بصورة دامئة، وتكون عامال جلذب املستمثرين سواه عىل املس توى احمليل أ و العاملي

صاالت والتقنيات املتطورة،  يث تكون املدينة أ جعوبة ليست عىل مس توى الكويت فق -2 صممي املدينة بوسائل االت ط، بل عىل ت

 .أ لف مواطن 700هو تسكن عدد من املواطنن فهيا يقدر عددمه بأ كرث من مس توى العامل، والهدف 

قامة املدينة سوف تكون عىل مدار  -3 ملرحةل ال وىل اعام، وسيمت اإجناز  25التخطيطات اليت وةعت ملدينة ا رير تقول أ ن معلية اإ

 .س نوات ونصف فقط 7خالل 

م خدمة مصاحل  جزيرة بوبيان، وهذا امليناه س يكون ميناه خضا، الهدف منوستتضمن مشاريع املدينة، بناه ميناه  ري جديد يف -4

يران، كام أ نم أ قرب ميناه ماحل يف أ س يا الوسطى  .الكويت مع العراق واإ

نشاه مطار جديد، ليصبن جزه من الش بكة العاملية اليت تقدم خدمات متاكمةل، يف جم -5 ال نقل الراكب كام تشمل مشاريع املدينة اإ

 .والشحن

نيع للسنن يارا -6 قامة جرسنن جديد قوي، الهدف منم هو توفري االتصننال املروري الرسن ت جتاه ولدف مشنناريع املدينة كذم، اإىل اإ

 .شاطئ اخلليج الشاميل

لكويت والعراق وتشننمل مشنناريع املدينة بناه ميناه  ري جديد يف جزيرة بوبيان، ليصننبن ميناه  ر   خضام  جديدا   خلدمة مصنناحل ا

يرا نشنناه مطار جديد يصننبن جزها  من شنن بواإ كة عاملية ن، فضننال  عن كونم أ قرب مواا املياه املا ة ملنطقة أ سنن يا الوسننطى، كذم اإ

سننن يارات اإىل لتقدمي اخلدمات املتاكمةل يف جماالت الشنننحن ونقل الراكب، وأ يضنننا  بناه جرسننن جديد يوفر اتصننناال  مرور    يعا  لل 

 (3) .الشاطئ الشاميل من اخلليج
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 : (5) - (4) قطاع الكهرابه واملاه 

  ملرحةل ال وىلا –مرشوع حمطة اخلريان لتوليد الطاقة الكهرابئية وتقطري املياه 

 :وصف املرشوع

نتاج املياه وذم من خالل حمطة تقليدية حرارية اارية لتوليد ال شاه حمطة غازية لتوليد الطاقة الكهرابئية واإ س تخدام زيت ان طاقة )اب

 .و/أ و زيت ال از )السوالر( و/أ و الزيت اخلام و/أ و ال از الطبيعي (LSFO) ود املنخف  الكهتيتالوق

ملدجمة وذم  ملاه بت يري التكنولوجيا من حمطة حرارية اارية اإىل حمطة تعمل ابدلورة ا ناها عىل الوقود ب وتتوجم وزارة الكهرابه وا

 .املعمتد من قبل مؤسسة البرتول الكويتية

 :رشوعموقع امل 

نتاج املياه  منطقة اخلريان اإىل اجلنوب من حمطة الزور اجلنوبية لتوليد الطاقة الكهرابئية واإ

 :الطاقة الاستيعابية

 ميجا واط 2500الطاقة: 

 جالون امهتاطوري 125املياه: 

  :اجلهة العامة

 وزارة الكهرابه واملاه

 :أ هداف املرشوع

ش بكة القامئة ويوفر البن توفري احتياجات ادلوةل املزتايدة من الطاق .1 س ية ة الكهرابئية يف البالد مبا يعزز ال سا ية التحتية ال 

 .لتنفيذ مرشوعات ادلوةل ال خرى الواردة مضن خط ا التمنوية وت طية ما حتتاجم من طاقة ومياه

ايب عىل ثري اإجيتشنننجيع القطاع اخلاص عىل املشننناركة يف املرشنننوعات الانشنننائية والتمنوية يف ادلوةل ملا يف ذم من تأ   .2

خلدمات الاقتصننننناد احمليل ال سننننن امي من خالل نقل للتكنولوجيا واملعرفة مبا يعزز كفاهة العاملن ويرفع من مسننننن توى ا

 .املقدمة

 .الاس تفادة من خهتة القطاع اخلاص فامي يتعلق بتخفي  تاكليف انشاه وتش يل حمطات القوى الكهرابئية .3

 (5) -( 4) .للمصادر الطبيعية للبالد الرسعة يف الاجناز والاس ت الل الامثل .4

 

 حمطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهرابئية ابس تخدام الطاقة الشمس ية 

ت ال ازية هيدف مرشننننوع حمطة لتوليد الطاقة الكهرابئية تعمل بدورة مدجمة بن الطاقة الشننننمسنننن ية وادلورة املزدوجة من الرتبينا

نشاه حمطة طاقة حرارية مشس ية لتكون ال وىل من والرتبينات البخارية يف منطقة العبدلية جنو  وعها يف دوةل نب دوةل الكويت، اإىل اإ

 .اتميجاو  60ميجاوات ويبلي اإسهام الطاقة الشمس ية  280الكويت، حيث يبلي اإجاميل قدرة حمطة توليد الطاقة الكهرابئية 

شـنننننناه حمطة لتوليد الطاقة الكهرابئية تعمل بدورة مدجمة بن ن الرتبينات   الطاقة الشمس ية وادلورة املزدوجة منمت عرض مرشوع اإ

منويـننة واملبـننادرات ال ازية والرتبينات البخارية يف منطقة العبدلية جنوب دوةل الكويت عىل اجلهـنناز الفنننني دلراسـننة املشنننروعـننات الت 

نشاه حمطة طاقة حرارية مشس ية لتكون ال وىل من نو   .عها يف دوةل الكويتكجزه من مبادرة، وهيدف هذا املرشوع اإىل اإ
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سهام الطاقة الشمس ية  280يبلي اإجاميل قدرة حمطة توليد الطاقة الكهرابئية  أ ن اس تخدام  ميجاوات، فضال  عن 60ميجاوات ويبلي اإ

ةافية تمتثل يف أ ن الانبعااثت الس نوية من.احملطة للطاقة الشمس ية يسامه يف توفري الوقود د غاز اثين أ كس ي وللمرشوع فوائد بيئية اإ

مات تقدم احملطة خد .طن ويه نسننن بة أ قل يا هو متوقع يف حاةل حمطة تقليدية لها نفس القدرة 48,000سننن تكون  CO2 الكربون

هرابئية وجيري حاليا  أ كرث فعالية يا هو ا ال يف احملطات التقليدية لتوليد الطاقة وذم لكوهنا مصننننندر دات واثبت لتوليد الطاقة الك 

عداد دراسة اجلدوى   (5) -( 4) .للمرشوعاإ

 حمطة الزور الثانية الشاملية 

عهنا ،  سننيتضننمن موقع مرشننوع الزور النتاج الكهرابه واملاه حس مراحل يمت طرح ا مرحةل مهنا عىل حدة وفقا للرشننوط املعلن

أ ن حمطة لتوليد امللكية بشننعىل أ ن يمت طرح املرحةل الثانية من املرشننوع وفقا  لنظام التصننممي واالإنشنناه والتشنن يل والصننيانة وحتويل 

ستيعابية  مهتاطوري، ويدخل يف  102ات وتنتج ميجاو  1,500 -كحد أ دىن  -الطاقة الكهرابئية وحتليم املياه تكون طاق ا االإ جالون اإ

اتفاقية حتويل  مبقتضنن نطاق هذا املرشننوع قيام وزارة الكهرابه واملاه ببيع وءاه منتجات احملطة من الطاقة الكهرابئية واملياه احملالة

جيار ال را  اليت تنظا كيفية اسننننن تخدام موقع  الطاقة وءاه املياه، ابالإةنننننافة اإىل وجود عدد من االتفاقيات الهامة مثل اتفاقية اإ

دارة ءكة املرشوع . هذا وسيمت طرح املرشوع وفقا للقانون رمق  سيس واإ  2010س نة ل  39املرشوع، وكذم اتفاقية املسامهن لتأ 

 .س نة 40حيث س تكون مدة التعاقد ال تزيد عن  2008لس نة  7م والقانون رمق وتعديالت

كيلو مرت  100 وابلنسنن بة للمرحةل الثانية من موقع مرشننوع حمطة الزور فسنن تكون يف اجلهة املقابةل للخليج العريب مبسننافة تقدر بنحو

سيمت طرح املرشوع وفقا  لتكنولوجيا ادلورة ال ا.جنوب مدينة الكويت ملعمتدة لتحلية املياه زية املشرتكة واختيار اكفة التقنيات اوفهيا 

كهرابه واملاه اما فامي خيص املياه املقطرة فسننننيمت حتويلها حملطات وزارة ال .، وذم حسننننب ءوط املزايدة اليت سننننيمت الاعالن عهنا

لتصدير KV 400  رشوع بناه حمطة حتويل بسعة كام سيتضمن امل .ملعاجل ا بواسطة اانبيب سيمت بناهئا من قبل وزارة الكهرابه واملاه

 .الطاقة من احملطة لش بكة وزارة الكهرابه واملاه

تياطي. وسننيمت وجتدر االإشننارة اىل أ ن الوقود الاسننان املعمتد لتشنن يل احملطة هو ال از الطبيعي  ابالإةننافة اىل ادليزل كبديل اح  

كام .الكويت ه واملاه ابلتعاون مع مؤسسة البرتول الكويتية وءكة نفطتوصنننيل الاانبيب اىل موقع املرشنننوع من قبل وزارة الكهراب

امهة العامة انم سننيمت حتويل حصننة حمددة من الاسننها يف ءكة البنية التحتية املشننرتكة ملرشننوع موقع حمطة الزور اىل الرشننكة املسنن

 (5) -( 4) .للمرحةل الثانية مع الرشكة املسامهة العامة للمرحةل الاوىل
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 قطاع النفط:

 ( 5) مرشوع مصفاة الزور: 

 املنخف  بنس بة أ لف برميل يوميا من الوقود النظيف الصديق للبيئة ذي احملتوي الكهتييت 615الطاقة التكريرية ملصفاة الزور ستبلي 

 .أ لف برميل يوميا 225يف املئة لتلبية احتياجات حمطات الكهرابه مبعدل  1

 املنخف  أ لف برميل يوميا من املنتجات النفطية املكررة عالية اجلودة ذات احملتوى الكهتييت 340أ ن مصنننننفاة الزور سننننن تنتج  و 

 .واملطابق للمواصفات املس تقبلية للتصدير لالسواق العاملية

 : ال هداف اللية والنوعية للمرشوع

نتاج  .1  يةالف برميل يوميا  من املنتجات البرتولية عالية اجلودة لل سواق العامل  340اإ

 .ثقيل لتعظمي املردود الاقتصاديتكرير النفط اخلام الكوييت ال  .2

 .تأ من بديل ملصفاة الشعيبة من حيث توفري املنتجات البرتولية عالية اجلودة .3

قطاع اخلاص املسنننامهة االإجيابية والفعاةل يف اقتصننناد دوةل الكويت من خالل املسنننامهة يف خطة التمنية وتفعيل دور ال   .4

جياد فرص معل  .يف ال عامل املساندة يف مرحليت تنفيذ وتش يل املرشوع ابإ

 .اةافة عوامل جذب استامثرية للمناطق اجملاورة للمرشوع للهنوض هبا اقتصاد        .5

 خلنق فرص معل جديدة للش باب الكوييت.    .6

 

 ( 5) مرشوع الوقود البييئ النظيف: 

جاملية تبلي اإ  وميناه ال محدي ليكوان مجمعا تكريرا متاكمال بطاقة مرشننوع اسننرتاتيجي هيدف لتوسنن يع وتطوير مصننفايت ميناه عبده

 .برميل يوميا. ومن املتوقع أ ن يعزز ماكنة الكويت العاملية يف صناعة تكرير النفط ٨٠٠.٠٠٠

 : أ هداف املرشوع

ىل حد كبري يف مصفايت اإ وأ داه السالمة ابالإةافة اإىل الز دة املتطورة يف القدرات التحويلية، سيمت تعزيز المتا التش ييل والاعامتدية 

سيمت تطوير كفاهة الطاقة وحامية البيئة. وتتوافق منتجات املرشوع النظيفة م صفات يوروميناه ال محدي وميناه عبده. كام   ٤ع موا

فق مع املتطلبات ي يتواوبعد الافتتاح، س تليب الرشكة الطلب احمليل وادلويل للوقود النظيف، واذل.وذم للحد من التأ ثري عىل البيئة

 .د الكوييتسيساعد مرشوع الوقود البييئ عىل خلق فرص معل كبرية، وسيسامه بشلك فعال يف تعزيز الاقتصا.البيئية ال كرث نامة

  حقائق وأ رقام

 .متت ترس ية حزم مرشوع الوقود البييئ عىل ثالثة حتالفات دولية .1

 .ميناه عبدهوحدات يف مصفايت ميناه ال محدي و  ٦سيمت حتديث  .2

 .وحدات يف مصفايت ميناه ال محدي وميناه عبده ٧اإغالق  .3

 .موظف مقاول يف أ عامل تنفيذ املرشوع ٤٠.٠٠٠سيمت اإءاك  .4

 .فرصة معل للمواطنن الكويتين ١٠٠٠توفري ما يقارب  .5

 .تكرير النفط اخلام الكوييت املعد للتصدير يف مصفاة ميناه ال محدي ومصفاة ميناه عبده .6

 .٤.٠٤٥سيمت تركيب معدات جديدة يف مرشوع الوقود البييئ يصل عددها اإىل  .7

 سيمت تكرير النفط اخلام الكوييت املعد للتصدير يف مصفاة ميناه ال محدي ومصفاة ميناه عبده. .8
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 ( :5) مرشوع ال وليفينات الثالث يف الكويت 

لبرتولية فاة الزور، احدى مشننناريع الرشنننكم الكويتية للصنننناعات امرشنننوع ال وليفينات الثالث والعطر ت الثاين املتاكمل مع مصننن

 املتاكمةل )كيبك(

 :موقع املرشوع

 احملافظة: ال محدي / املنطقم: الزور  

 :ال هداف الاسرتاتيجية للمرشوع

ات ينهو التوسنننننع يف نشننننناط البرتوكاميو ت داخل دوةل الكويت وخارهجا، للمحافظة عىل ماكنة رائده يف صنننننناعة ال وليف 

نتاجيم من خالل تشنننننجيع الصنننننناعات النفطية الالحقة مع توفري  والعطر ت وتنويع صنننننادرات ادلخل واخلدمات كقاعده اإ

 .ةاحتياجات السوق احمللية وال سواق العاملية من املنتجات البرتولية، وذم وفقا  للليات واملواصفات العاملي

 :الاهداف اللية للمرشوع

نتاتعزيز ماكنة صننناعة الب  945ج رتوكاميو ت دلوةل الكويت وتنويع منتجات الرشننكة بأ صنننافم منتجات متخصننصننة من خالل اإ

نو  مليون طن سنن   2.0مليون طن سنن نو  من مادة العطر ت الهتازايلن و 1.4أ لف طن سنن نو   من مادة البويل بروبلن و

 زنينأ لف طن س نو   من مادة الب 421من مادة اجلازولن )وقود الس يارات( و

وعالوه عىل ذم توفري فرص معل للشننن باب الكوييت وهو يعتهت من الاهداف الاسننناسننن يم للمرشنننوع وكذم توفري فرص 

 اإستامثريم لتعزيز مشاركة القطاع اخلاص احمليل يف الصناعم النفطيم الكويتيم

 :املوقف التنفيذي للمرشوع

شكيل فريق كوييت من رشوع وت رشوع مي مت اعامتد املاانيم الاوليم للم شار للم ست ش باب وذوي اخلهته واختيار م كل اخلهتة ال

 .الالزمة لضامن حتقيق اهداف املرشوع جبوده عالية وجدول زمين حمدد

ز املائع ووحدة مت الات اه من اختيار مرخيص التكنولوجيا والرتس يم عىل املرخصن لوحدة التكسري الرئيس يم واملسانده اب فا

داد املاانيم اللكيم الهتوابن ووحدة البارازيلن والبزنين والبده مبرحةل التصننننناممي الاوليم الالزمم الع البويل بروبيبلن ووحدة

 للمرشوع قبل الطرح ملناقصات الهندسم والتوريد والانشاه.
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 قطاع الس ياحة واالإعالم :

 ( :5) مرشوع تطوير جزيرة فيلاك 

 :وصف املرشوع

نننن ع   تطوير جزيرة فيلاك بنظام ال وختطط دوةل الكويت لتنفيذ مرشننننن  ذا اكة بن القطاعن العام واخلاص، حيث هيدف هرشن

 .املرشوع اإىل حتويل جزيرة فيلاك اإىل واهجة حضارية وس ياحية حديثة

لرشننناكة بن كيلو مرت مربع، ذلا تسنننعى هيئة ا 43وتعد جزيرة فيلاك من أ كهت وأ مه اجلزر الكويتية حيث تبلي مسننناح ا حوايل 

ت عالية تمتتع عن العام واخلاص ابلتعاون مع اجلهات املعنية ابدلوةل لتطوير اجلزيرة لتصننبن واهجة سنن ياحية ذات مواصننفاالقطا

ايث وال ثري يف ادمات ومشنناريع متعددة الاسنن تعامالت مهنا السنن ياحية والرتفهيية والثقافية، وذم مع احملافظة عىل الطابع الرت 

 .امل الس ياحية والتارخيية بدوةل الكويتاجلزيرة واليت تعد من أ مه املع

ذم و كام تتطلع هيئة الرشننننناكة بن القطاعن العام واخلاص  و تطوير جزيرة فيلاك وفق مواصنننننفات تكون صنننننديقة للبيئة 

جتمع طقة  واليت للمحافظة عىل البيئة وترشن يد اسن  الك الطاقة لتصنبن جزيرة فيلاك من أ مه املراكز السن ياحية والثقافية يف املن

 .وق االإقلمييبن أ حدث املعايري واملواصفات العاملية يف املشاريع املامثةل وخصوصية الرتاث الكوييت املشمول مبراعاة اذل

 :أ هداف املرشوع

 .لثقايف يف اجلزيرةتعزيز اجلوانب الرتاثية والثقافية يف اجلزيرة واحملافظة عىل املواقع ال ثرية والارتقاه ابلرتاث ا .1

 .يرة لتكون وفق مواصفات صديقة للبيئةتطوير اجلز  .2

 .توفري اكفة ال نشطة واخلدمات لتلبية احتياجات املس  لكن وحتفا الزوار عىل مدار العام .3

 تطوير اجلزيرة لتكون جتربة س ياحية ممتاة تنافس الوهجات الس ياحية الاقلميية .4

 الكويت. -تسهيل الوصول للجزيرة من العامصة  .5

  يةءكة املدينة الاعالم 

نوع قيد والزال هذا ا فكرة انشنناه منطقة حرة لالعالم والتكنولوجيا والانرتنتانشنناه مدينة متاكمةل للعمل الاعالي و  ملرشن

 ادلراسة .
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 قطاع البيئة :

  وقع كبدم -معاجلة النفا ت البدلية الصلبة والاس تفادة مهنا  : 

 :وصف املرشوع

ننناكة بن القطاعن العام واخلاص يف تطوير البنية التح متاشنننن يا  مع توجم حكومة دوةل الكويت  تية، فاإن هيئة  و حتفا برانمج الرشن

صلبة مرشوعات الرشاكة بن القطاعن العام واخلاص ابلتعاون مع بدلية الكويت قد قامت بطرح مرشوع معاجلة النفا ت الب دلية ال

 بعد موافقة اللجنة العليا حيث سننننيمت تنفيذ  املرشننننوع  وفقا  لنظام  ذمموقع كبد بنظام الرشنننناكة بن القطاعن العام واخلاص و  –

ارق تقدر طاق ا التصممي والبناه والمتويل والتش يل هبدف حتويل النفا ت البدلية الصلبة اإىل طاقة كهرابئية عن طريق اس تخدام احمل

ث ومن مث داد املعادن والراكم الإعادة تدوير اخلبطن سنن نو  (. سننيمت اسننرت  1,050,000طن يوميا مبعدل )  3,275الاسننتيعابية ب 

نفصننننةل %( يف مرادم حصية م 100التخلص من بقا  غاز الاحرتاق واخلبث املتبقي )يف حال عدم اماكنية اعادة اسنننن تخدام اخلبث 

 .داخل موقع املرشوع

 :أ هداف املرشوع

 .مت اس ت اللها مكرادم للنفا تحامية البيئة واملوارد الطبيعية وتقليص اس تزناف وهدر ال را  اليت ي .1

 .توفري مصادر بديةل للطاقة تس تفيد مهنا هجات ادلوةل .2

نتاج املياه يف دوةل الكويت( .3  .تقليل اس  الك املياه )نظرا  الرتفاع تلكفة اإ

 :اجلهة العامة

 بدلية الكويت

 بناه أ ي أ صننول أ و مباين يا يسنناعد يفمت ختصننيص موقع املرشننوع من قبل بدلية الكويت واملوقع عبارة عن أ رض فضنناه ال حتتوي 

دم نفا ت حصية املنشننأ ة مبا حتتويم من مصنننع  رق ما يعادل مليون طن من النفا ت البدلية الصننلبة سنن نو  وحتويلها اىل طاقة ومرا

 .دلفن الرماد املتبقي )اخلبث( والرماد املتطاير ابالإةافة اىل عدد من املباين ال خرى اليت حيتاهجا املرشوع

ر الرماد املتبقي من أ برز اخلدمات اليت يقدهما املرشننوع معاجلة النفا ت عن طريق اسنن تخدام احملارق لتوليد الطاقة الكهرابئية، وطم

متام معلية ا رق  جاميل جحا النفا ت. % من اإ 5من احملارق يف مردم نفا ت حصية عىل أ ال يتجاوز ا جا االإجاميل للرماد املتبقي بعد اإ

 (5)  % من اإجاميل النفا ت البدلية الصلبة الناجتة يف دوةل الكويت.50طاقة الاستيعابية للمرشوع بنس بة وتقدر ال
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 ( :5) مرشوع تنفيذ وتوسعة حمطة أ م الهامين والاعامل امللةل لها 

 :مكوانت املرشوع

ة مياه ية أ م الهامين ا الية، وذم ملعاجليتأ لف املرشنننننوع من انشننننناه حمطة معاجلة مياه نف حصي جديدة داخل حدود حمطة تنق 

نشاه خطوط للرص  500,000الرصف الصحي بطاقة استيعابية مبدئية وقدرها  ةافة اإىل اإ ف مرت مكعب متوسط التدفق اليوي، اإ

حمطة ون الصننننحي واملياه املعاجلة من حمطة ع العقيةل اىل احملطة اجلديدة وخط للطوارط وحمطة حتويل كهرابئية رئيسنننن ية وسنننن تك

الهنائية  مرت مكعب يف اليوم حيث س تصل طاق ا الاستيعابية 200,000معاجلة الرصف الصحي قابةل للتوسعة يف املس تقبل مبقدار 

ش يل و ال  700,000اإىل  سيمت طرح احدهام وفقا لنظام البناه و الت سمن  رشوع عىل ق ش متل امل  تحويلمرت مكعب يف اليوم. و ي

(BOT) التصننممي و البناه و التشنن يل و الثاين وفقا لنظام(DBO)    ناكة املقرتح تنفيذ املرشننوع وفق هام، وعليم و هام نظاي الرشن

رشكة املسامهة العامة عاما  اعتبارا  من اترخي االإجناز وهو ما يندرج مضن أ عامل ال  25سيتعن عىل املستمثر تش يل وصيانة احملطة ملدة 

صة بنظام الاملؤسسة لتنفيذ املرشوع و يه اجلزئية اخل شاه نظا BOT ا ن ضا  عىل املستمثر التأ كد من اإ سيتعن أ ي م نقل وتوزيع كام 

التوزيع يتضمن ش بكة نقل مياه الرصف الصحي اإىل احملطة وش بكة نقل وتوزيع مياه الرصف الصحي املعاجلة وتش يل نظام النقل و 

 نظام الوزارة ال شننن ال العامة وفق اجلزئية اخلاصنننة ب أ عوام من اترخي التشننن يل حيث يمت بعد ذم تسنننلمي املرشنننوع اإىل  3ملدة 

DBO. 

 :اهداف املرشوع

توسنن يع ل وهيدف املرشننوع  و تطوير مرشننوع معاجلة مياه الرصننف الصننحي يف منطقة ام الهامين ) املرشننوع ( نظرا للحاجة امللحة 

زاةل حمطة معاجلة مياه الرصننف  قة اجلنوبية من الصننحي املوجودة حاليا  يف املنطالطاقة الاسننتيعابية ملعاجلة مياه الرصننف الصننحي، واإ

صحي اليت مت  صحي املتدفقة من حمطة الرصف ال ش باكت نقل وتوزيع مياه الرصف ال ضا  ا اجة لتوس يع  عاجل ا مدوةل الكويت. وأ ي

ناه واملناطق الزراعية وخدمة المنو السنناكين املرتقب دلوةل الكويت هذا ابالإ  ختفيف  ةننافة اإىللتسنن تخدم يف ري املسنناحات اخل ن

اح التأ ثريات السننلبية عىل البيئة. سننوف خيدم املرشننوع مناطق جنوب ادلائري السننادس ومنطقة عىل صننباح السننامل ومنطقة صننب

اح السامل ا الية( الامحد اجلديدة تتأ لف املناطق اليت س يخدهما املرشوع مناطق مهنا منطقة الرقة ومبارك الكبري أ م الهامين )عيل صب

ار، أ ي ما هيكت 245.9باح الامحد اجلديدة، تبلي مساحة ال رض اليت سيمت بناه حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي علهيا وةاحية ص 

 .كيلومرت مربع 2.450يقارب 

 :اجلهة العامة

 وزارة الاش ال العامة
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 قطاع الصحة:

 ءكة مستشفيات الضامن الصحي  : 

قرها ( بناها عىل مرسوم برغبة أ مريية مضن خطة تمنية دوةل الكويت اليت أ  تأ سست ءكة مستشفيات الضامن الصحي )ةامن

يف من أ جل توفري أ عىل مسننن توى من خدمات الرعاية الصنننحية، ووفقا لقرار جملس الوزراه مت تلك  2010جملس الوزراه يف 

 املشنناريع يفاص عىل املشاركة الهيئة العامة لالسننتامثر بتأ سننيس الرشننكة واختاذ االإجراهات الالزمة وذم لتشننجيع القطاع اخل

  .الوطنية

مليون دينار كوييت  230كرشننناكة بن القطاعن العام واخلاص، برأ س مال مرصنننح بم قدره  2015أ سنننسنننت الرشنننكةيف عام 

 املؤسسة العامةو % متتلكها اجلهات ا كومية يثةل يف الهيئة العامة لالستامثر 24مليون دوالر أ مرييك تقريبا (، و صة  760)

ضة، وخص26للتأ مينات الاجامتعية، وحصة  صت % للقطاع اخلاص يثةل ابلرشيك الاسرتاتيجي ءكة  مجموعة عريب  القاب

 .% من أ سها الرشكة للمواطنن الكويتين50

لدف ءكة مسننتشننفيات الضننامن الصننحي )ةننامن( أ ن تصننبن الرشننكة ال وىل يف الكويت ودول جملس التعاون اخلليجي يف 

 .منوذج منظومة الرعاية الصحيةجمال تطبيق 

  "أ ن تكون )ةامن( يه اجلهة الرائدة بتوفري اخلدمات الصحية املتاكمةل عالية اجلودة"

 : وتمتحور هذه الرؤية من خالل أ ربع نقاط رئيس ية

 .اجلودة العالية يف تقدمي أ فضل اخلدمات .1

 .الكفاهة يف الاس تخدام ال مثل ملوارد الرشكة .2

 .ت الرةا للعمالهالوصول اإىل أ فضل درجا .3

 ..الفعالية والقدرة عىل حتقيق النتاجئ املرجوة .4

فيات الرعاية تقدمي مجموعة اكمةل من خدمات الرعاية الصحية، متضمنة مراكز الرعاية الصحية ال ولية ومستش  هممة هذه الرشكة

دارة مراكز ال شننعة، االإسننعا الصننحية الثانوية،ابالإةننافة اإىل مجموعة واسننعة من اخلدمات املسنناندة )التهتات الطبية، فات(، واإ

 (6) مشاريع الرعاية الصحية واخلدمات ذات الصةل.
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 قطاع النقل واملواصالت:

  (2توسعة وتطوير املطار ادلويل )مبىن الراكب: 

 (5) بــننننى الركـــاب اجلــديــدم  -منطــار الكننويــت الـدولننني 

 .ب مدينة الكويتمك جنو 16املوقع: حمافظة الفروانية 

 .يف اجلهة اجلوية ²مك 3.6، يف اجلهة ال رةية وحوايل ²مك 1.5مساحة املوقع: تنقسا املساحة اللكية ملبىن الراكب اجلديد اإىل حوايل 

 .من مساحة املوقع ²مرت 180,000مساحة البناه: ي طي املبىن ما يقارب من 

 .²مرت 700,000مساحة املبىن االإجاملية ما يقارب: 

يد املرشننوع اإىل ( جنوب املبىن ا ايل ما بن املدرجن القامئن ومن املقرر أ ن يز 2ع مرشننوع مطار الكويت ادلويل )مبىن الراكب يق

 .حد كبري من القدرة االإستيعابية ملطار الكويت ادلويل ا ايل

نو   مبس توى مليون مسافنر س   25فقد مت وةع تصممي منرن للموقع  يث يكون قابـل للتوسع مس تقبال ، فاملرحةل ال وىل تتسع لعدد 

ةافة اإىل بواابت متصةل ابملبىن ميكن أ ن ختدم  A اخلدمة نشاه مبىن ي  51ابالإ سمن ابلتوسعة طائرة يف وقت واحد، كام يف االإماكن اإ

 .مليون مسافنر س نو  ، وقد مت ختطيط ساحة وقوف الطائرات لتتناسب مع تكل التوسعة 50د املس تقبلية ليتسع لعد

ليم التكنولوجيا من معايري بيئية لتحقيق مسنن تو ت راحة عالية،  ومن ال هداف االإسننرتاتيجية للمرشننوع توفري أ حدث ما توصننلت اإ

قق هذا يب ليكون بذم أ ول مبىن راكب يف العامل اذلي حياذله LEED فهو يسنننن  دف معايري الر دة يف الطاقة والتصننننممي البييئ

نرساين الكتةل ا رارية املناس بة ويتضمن السقف مساحات كبرية ـل اخل نر الهيك ذ يوف من أ لواح اخلال   املس توى من االإعامتد البييئ، اإ

س تفادة القصوى من الطاقة الشمس ية  .الضوئية لالإ

ة متتد بطول ط ثاليث ال فنننرع يضا ثالثة أ جنحة متناظنننرة تضا بواابت امل ادرة، ا واهجيتكون تصممي مبىن الراكب اجلديد من خمط

رتفاع  1.2 مي حيظى بقبول مرت، ويوازن مبىن الراكب ما بن تكل املساحة املركزية الواسعة وتصم 25مك وتنبسط من مساحة مركزية ابإ

 .عال عىل الصعيد البرشي

رشنناد املسننافر  ا خاصننية ين داخل املطار، مت تصننممي املبىن حتت قبة سننقف واحد )تتخلح فتحات زجاجية لهوللمسننامهة يف توجيم واإ

نتقال تصفية ةوه الهنار وتسمن مبرور االإشعاع الشميس املباء(، ليوفر هلا مجيع اخلدمات وحيد من التنقل بن الطوابق و  يسهل االإ

دة من اخلرسانة من أ شعة الشمس للمداخل والواهجات واليت دمعت بأ مع ميتد السقف خارج املبىن ليوفنر امحلاية الاكفية.داخل املبىن

نس يابية حركة القوارب الرشاعية التقليدية يف الكويت  .ذات أ شاكل عضوية مس تلهمة من اإ

 :بياانت اإحصائية عن اإجراهات السفر والتعامل مع ال متعة

 .مليون مسافر س نو    25منصة الإجراهات السفر لنخدمة 180 .1

عدل مليون مسافر س نو   قادرة عىل التش يل يف وقت اذلروة مب 25تعامل مع حقائب وأ متعة لنننننننخدمة أ هجزة لل  .2

صل اإىل  2,930 ساعة وميكن أ ن ت ساعة يف حاةل التوسعة )خلدمة  5,390حقيبة ابل ساف 25حقيبة ابل ر مليون م

 .س نو  (

 .مك 1.5طولها  و  مك، وأ هجزة فرز ال متعة )عالية الرسعة( 6أ حزمة ال متعة طولها  و  .3

 .أ نظمة حفص ال متعة تتضمن الفحص والتخزين ا يوي والفرز .4
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 مرشوع املرتو  : 

خطوط  3حمطة موزعة عىل  61وةعت وزارة املواصالت الطط الهنايئ حملطات مرتو انفاق الكويت ابملناطق، ليصل عددها اإىل 

لقطاعن نفيذ خمطط مرشوع املرتو اذلي سينفذ بعقد ءاكة بن اوتولت وزارة املواصالت ت .ت طي مجيع مناطق وحمافظات الكويت

املبادرات وتكوين مليار دوالر، وذم بعد ان ات ىى دور اجلهاز الفين دلراسة املرشوعات التمنوية و  20العام واخلاص بلكفة قدرت بن 

يت عام قع ان يسننننري مرتو ال نفاق ابلكو لتقدمي النصننننن للجهاز الفين حول تطوير املرشننننوع، واكن من املتو « اإي واي»فريق معل 

 .ولكن هبوط النفط سامه يف تعطيل املرشوع 2017

 23.7ل حمطة بطو  19ومن املقرر أ ن اخلط ال ول ملرشوع املرتو يبدأ  من منطقة سلوى وين ىي مبحطة جامعة الكويت، مرورا بننننننن 

لومرتا، اما اخلط الثالث كي 21حمطة بطول  27ويت، مرورا بنننننننن مدينة الككيلومرتا، فامي يبدأ  اخلط الثاين من منطقة حويل وين ىي ب

 (8) .كيلومرت 24حمطة بطول  15مرورا بنفسينطلق من املطار اإىل منطقة جابر املبارك 

 (:5) مرشوع السكك ا ديدية •

رشوع جي يف اإطار م اإن مرشوع ش بكة السكك ا ديد دلوةل الكويت هو تنفيذ اللزتام حكوي كوييت مع دول جملس التعاون اخللي

عداد وتنفيذ املرشننوع ح  يث شنن بكة السننكك ا ديد دلول جملس التعاون اخلليجي. وقد مضننت ابجم دول جملس التعاون قدما يف اإ

مع الهيئة العامة  ات ت اململكة العربية السننعودية تقريبا من مرحةل تصننممي اجلزه الواقع عىل أ راةننهيا وقامت هيئة الرشنناكة ابلتنسنن يق

ودول  لسننعودية وحتديد نقاط ترابط سننكيت ا ديد الكويتية والسننعودية، سننريبط املرشننوع ميناه بوبيان بباجم الكويتللخطوط ا

سينعكس اجيااب عىل جاذبية ومنو ميناه بوبيان، وجتدر الاشارة ابن تاكليف البنية التحتية اخلا صة ابجلرس الرابط جملس التعاون مبا 

رشننوع ذو قمية مت اجنازه من قبل وزارة الاشنن ال العامة وال تدخل مضن تاكليف هذا املرشننوع، امل جبزيرة بوبيان وميناه بوبيان قد 

 .اسرتاتيجية نظرا ل نم سريبط بن دوةل الكويت بدول جملس التعاون اخلليجي ودول الشامل عهت العراق

 :مكوانت املرشوع

 :ش بكة متاكمةل ذات اس تعامل مزدوج

اخلليجي يف اإطار  ىل مدينة ادلمام ابململكة العربية السعودية واكفة دول جملس التعاوننقل الراكب من مدينة الكويت اإ  .1

 .مرشوع قطار اخلليج

 .نقل البضائع من ميناه بوبيان اإىل داخل الكويت وابجم دول اخلليج .2

نشاه خط واحد يف املرحةل ال وىل الس تعامل ُمزدوج لقطارات الراكب والبضائع. كام تشمل املرح .3 ال وىل عىل  ةلسيمت اإ

 .حمطة واحدة للراكب

 :اجلهة العامة

 هيئة النقل والطرق.
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 : قطاع االإساكن

 ءكة املساكن منخفضة التاكليف : 

ديد، اذلي حيتوي ن املؤسسة العامة للرعاية السكنية أ قرت خطة مكثفة لالإ اع يف تنفيذ مرشوع املساكن املنخفضة التاكليف اجلا

ن مركز علكا  15.5لكا بعيدا عن طريق الساملي، و 4شلك بيوت من طابقن يف ال را  احملددة وحدة سكنية عىل  9696عىل 

 (7) .حمافظة اجلهراه

 ( 7) مرشوع مدينة املطالع: 

 موقع املرشوع: 

 كيلومرت عن اجلهراه. 15كيلومرت عن مركز مدينة الكويت  40يقع مرشوع جنوب املطالع يف شامل البالد ويبعد 

 هكتار 10440وع: مساحة املرش 

 قس مية 28288عدد الوحدات: 

 مرت مربع 400مساحة الوحدة: 

 املرافق العامة:

 مدرسة 156

 مسجد 179

 خمفر ءطة 12

 فرع غاز 12

 مركز ش باب/فتيات 12

 مركز ةاحية 12

 مركز اسعاف 12

 مجموعة حمالت 48

 حدائق عامة ورئيس ية 99

 مركز حصي 12

 مركز حكوي 12
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 :البحثية  ادلراسة     -3

 

 أ مه نقاط ادلراسة 

 ن ممن مصنننادر متعددة للطلبة املسننن تجدين و اخلرجين هذه ادلراسنننة عىل مجموعة من ال رقام و الاحصنننائيات  ترتكز

صناعي م املكتب الفين و  شؤون املتدربن ابملعهد ال سامل و ادارة  –كتب  سجيل بقطاع اال قبول و ال صباح ال لتدريب ت

 قي و التدريب.ابالةافة اىل ادارة التخطيط و التمنية ابلهيئة العامة للتعلمي التطبيالسابقة  للس نوات ادلراس ية امخلس

 مة حول مقابةل املسنننؤولن جبهات ادلوةل التلفة العامة و اخلاصنننة خالل الفصنننل التدرييب الصنننيفي وأ خذ معلومات هم

 املشاريع اجلديدة و املس تقبلية هبذه اجلهات .

 صناعي ال خذ برأ ي أ حصاب اخل سام التدريبية التلفة ابملعهد ال سامل حول  –هتات الطويةل يف ال ق لتخصصات اصباح ال

 اليت من املمكن أ ن تسامه يف اخلطة الامنائية لدلوةل .

 خصننصننات معل احصننائية افرتاةننية ل عداد متوقع خترهجا ختدم اخلطة الامنائية لدلوةل سننواه ابلتخصننصننات القامئة و الت

 املس تقبلية .

 كوين فريق معل للك قسا تدرييب داخل املعهد للمسامهة يف حتقيق رؤية مس تقبلية للتخصصات اجلديدة .ت 

 و ال عداد الالزمة  املشنناريع املسنن تقبلية التابعة للهيئة العامة للتعلمي التطبيقي و التدريب ومعرفة عدد املنشننأ ت و املباين

 من هيئة تدريبية و ادارين و فنين و طلبة .
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 : (9) صباح السامل –احصائيات و أ رقام عامة للمعهد الصناعي   -4

  2014-2013( احصائية 1جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شلك )
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  2014-5201(  احصائية 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3شلك )
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  2015-6201( احصائية 3جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شلك ) 
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  2016-2017( احصائية 4جدول )

 

 (5شلك )
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 7201-2018( احصائية 5(جدول 

 

 (6شلك )
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( 7)د يف الشلك جن ( 6-5-4-3-2ال شاكل )املوحضة يف صباح السامل  –عهد الصناعي خلرجيي امل من خالل الاحصائيات العامة 

 ال يت :

 (7شلك)

 

يف  ابري ك  اولكن شهد تراجع 2016اىل س نة  2013من س نة %15 ا متساوية و ارتفع بنس بة نالحظ ان عدد خمرجات املعهد تقريب

 ( أ دانه :6) جلدولطالب كام هو موحض اب 289س نوات  5و كذم نتوصل اىل أ ن متوسط عدد اخلرجين خالل  2017س نة 

 (6جدول )

 س نوات 5باح السامل خالل ص  –احصائيات و أ رقام عامة للمعهد الصناعي 

2013/2018 

 3948 عدد املتدربن 

 1445 عدد اخلرجين 

 36.6 نس بة اخلرجين عىل املتدربن %

 289 س نوات 5معدل عدد اخلرجين خالل 
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 : (10) صباح السامل –احصائيات و أ رقام للمقيدين و اخلرجين مجليع ال قسام التدريبية يف املعهد الصناعي  -5

 2013/2018ن من ( أ عداد املقبول7جدول )
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 (7تلةل جدول )
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 املوةوح أ دانه : (8صباح السامل يف اجلدول ) –ابملعهد الصناعي  ال قسام التدريبية( نس تخلص ال عداد الاكمةل للك 7من جدول )

  2018 اىل 2013 ) مس تجدين (الكويتين  ( احصائية املقبولن8جدول )

   باح السامل ص  –احصائيات و أ رقام ل عداد املس تجدين يف مجيع ال قسام التدريبية  ابملعهد الصناعي 

2013/2014 247 

   

2014/2015 321 

  

2015/2016 472 

  

2016/2017 48 

  

2017-2018 318 

   

 1406 اجملموع

 281.2 املتوسط

 

بأ ن مت احتساب  طالب كوييت ابلس نة الواحدة مع العمل 282لن مجليع التخصصات ابملعهد تقريبا جند بأ ن متوسط أ عداد الطلبة املقبو 

تكامل أ ي س نة س نوات بدرجة فين اثلث ابهامل أ عداد اس تكامل س نة رابعة و اعادة القيد الس   3الطلبة املقبولن املس تجدين دلراسة 

 اخلاص ارجيي طلبة الثانوية العامة . من الس نوات الثالث ابالةافة اىل برانمج فاحص مركبات و
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 2018اىل  2012احصائية اخلرجين من  (9جدول )

 

 املوحض أ دانه : (10صباح السامل يف اجلدول ) –( نس تخلص ال عداد الاكمةل للك ال قسام التدريبية ابملعهد الصناعي 9من جدول)

 صباح السالم  –جميع األقسام التدريبية  بالمعهد الصناعي احصائيات و أرقام ألعداد الخريجين الكويتين في 
  

2012/2013 311 

   

2013/2014 311 

   

2014/2015 313 

  

2015/2016 290 

   

2016/2017 378 

   

2017/2018 133 

   

 1736 المجموع

 290 المتوسط

ذ ابالعتبار ا طالب للك ال قسننام التدريبية ابملعهد مع ال خ 290 جند بأ ن متوسننط عدد اخلرجين الكويتياب ابلسنن نة الواحدة تقريبا

 بدون اهامل أ ي فئة من الطلبة . الرجات
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 2012-2018( الاحصائية التفصيلية للخرجين يف مجيع ال قسام التدريبية 11جدول )
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 2012-8201ل قسام التدريبية ( الاحصائية التفصيلية للخرجين يف مجيع ا11جدول )تلةل 
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 2012-8201( الاحصائية التفصيلية للخرجين يف مجيع ال قسام التدريبية 11جدول )تلةل 
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 2012-2018( الاحصائية التفصيلية للخرجين يف مجيع ال قسام التدريبية 11جدول )تلةل 
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 2012-2018قسام التدريبية ( الاحصائية التفصيلية للخرجين يف مجيع ال  11جدول )تلةل 
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 2012-8201( الاحصائية التفصيلية للخرجين يف مجيع ال قسام التدريبية 11جدول )تلةل 
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 2012-8201( الاحصائية التفصيلية للخرجين يف مجيع ال قسام التدريبية 11جدول )تلةل 
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 2012/2013داد الطلبة اخلرجين للك ختصص ابل قسام التدريبية للعام التدرييب ( أ ع12جدول )

 قسا الانشاهات قسا مياكنياك املعادن قسا الس يارات قسا الاكرتونيات قسا الكهرابه

 مسكرة ديزل بزنين حتمك راديو تهتيد متديدات قوى
فاحص 

 مركبات
 جنارة وديكور تش يل  ام عام

14 13 18 14 18 15 6 7 ----- 13 7 11 14 

 الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل

45 32 28 31 14 

 

 4201/3201( أ عداد الطلبة اخلرجين للك ختصص ابل قسام التدريبية للعام التدرييب 13جدول )

 قسا الانشاهات قسا مياكنياك املعادن قسا الس يارات قسا الاكرتونيات قسا الكهرابه

 مسكرة ديزل بزنين حتمك راديو تهتيد داتمتدي قوى
فاحص 

 مركبات
 جنارة وديكور تش يل  ام عام

16 8 12 14 9 15 9 7 ------ 13 7 6 21 

 الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل

36 23 31 26 21 

 

 5201/4012( أ عداد الطلبة اخلرجين للك ختصص ابل قسام التدريبية للعام التدرييب 14جدول )

 قسا الانشاهات قسا مياكنياك املعادن قسا الس يارات قسا الاكرتونيات قسا الكهرابه

 مسكرة ديزل بزنين حتمك راديو تهتيد متديدات قوى
فاحص 

 مركبات
 جنارة وديكور تش يل  ام عام

28 13 18 14 18 28 21 6 ------ 10 19 10 19 

 جاميلالا الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل

59 32 55 39 19 

 

 6201/5201 ل قسام التدريبية للعام التدرييب( أ عداد الطلبة اخلرجين للك ختصص اب15جدول )

 قسا الانشاهات قسا مياكنياك املعادن قسا الس يارات قسا الاكرتونيات قسا الكهرابه

 مسكرة ديزل بزنين حتمك راديو تهتيد متديدات قوى
فاحص 

 مركبات
 جنارة وديكور  يلتش   ام عام

20 19 11 15 21 14 15 9 ------ 12 7 18 15 

 الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل

50 36 38 37 15 

 

 

 

 



39 
 

 7201/6201 ل قسام التدريبية للعام التدرييب( أ عداد الطلبة اخلرجين للك ختصص اب16جدول )

 قسا الانشاهات مياكنياك املعادن قسا قسا الس يارات قسا الاكرتونيات قسا الكهرابه

 مسكرة ديزل بزنين حتمك راديو تهتيد متديدات قوى
فاحص 

 مركبات
 جنارة وديكور تش يل  ام عام

4 14 23 18 22 17 27 15 9 13 13 14 23 

 الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل

41 40 68 40 23 

 

 8201/7201 ل قسام التدريبية للعام التدرييبختصص اب ( أ عداد الطلبة اخلرجين للك17جدول )

 قسا الانشاهات قسا مياكنياك املعادن قسا الس يارات قسا الاكرتونيات قسا الكهرابه

 مسكرة ديزل بزنين حتمك راديو تهتيد متديدات قوى
فاحص 

 مركبات
 جنارة وديكور تش يل  ام عام

----- 12 12 16 13 25 15 9 ----- ----- 11 5 14 

 الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل الاجاميل

24 29 49 16 14 

 

 سننن نوات لعدم 3يشنننمل ال عداد اليت اسننن تللت السننن نة الرابعة فقط وال يشنننمل ين أ هنوا ادلراسنننة يف  (17)مالحظة : جدول 

 تسجيل اخلرجين يف فرتة معل هذه ادلراسة امليدانية .

مع ( بأ عداد اخلرجين 19-18ابل قسنننام التدريبية ابجلداول التالية ) ( للك ختصنننص17-16-15-14-13-12ميكننا تلخيص اجلداول )

 لفئة الثالث س نوات التخرج. 2018ال خذ ابالعتبار عدم توفر معلومات علىى ال عداد خلرجيي 

 (18جدول )

 

 (19) جدول

 صباح السامل –أ عداد اخلرجين للك التخصصات التدريبية يف ال قسام التدريبية ابملعهد الصناعي 

وى
ق

ت 
دا
دي
مت

 

هتيد
ت

يو 
راد

 

مك
حت

ين 
زن
ب

زل 
دي

رة 
مسك

 

ت
كبا ر
ص م

اح
ف

 

ل  ام عام
ش ي
ت

ور 
يك
 د
 و
ارة
جن

 

82 79 94 91 101 114 93 53 9 61 64 64 106 

 2018-2012للس نوات  صباح السامل –أ عداد اخلرجين للك قسا تدرييب ابملعهد الصناعي 

 قسا الانشاهات قسا مياكنياك املعادن اكنياك س ياراتقسا مي قسا الاكرتونيات قسا الكهرابه

255 192 269 189 106 
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 دد اخلرجين يف الس نة الواحدة اكل يت:ع ( بأ ن متوسط19-18يتبن لنا من اجلداول )

و  طالب 55 طالب و قسننا مياكنياك السنن يارات 40طالب و قسننا الاكرتونيات  52عدد الطلبة لقسننا الكهرابه ابلسنن نة الواحدة  

و عىل  طالب مع التأ كيد عىل أ ن أ عداد الطلبة اجلدد يف ت ري مسننن متر 22طالب أ ما قسنننا الانشننناهات  38قسنننا مياكنياك املعادن 

 حسب ماانية الهيئة و عىل ةوهئا يمت قبول الطلبة .

 ل يت :اك ة الواحدةالس نيف  أ ما ابلتخصص فاملتوسط التقرييب لعدد خرجيي التخصصات التدريبية للقسام التدريبية

  طالب  20القوى الكهرابئية 

  طالب 20المتديدات الكهرابئية 

  طالب  20التهتيد و التكييف 

  طالب 18راديو و تلفزيون 

  طالب 20قياس و حتمك 

  طالب 14مياكنياك س يارات 

  طالب 18ديزل مياكنياك 

 طالب 12 س يارات مسكرة 

  طالب 14مياكنياك عام 

  طالب 14 ام 

 طالب  14 ت تش يلخراطة وأ ال 

  طالب 22جنارة و ديكور 

صناعي   سامل ابماكنم توفري أ كرث من  –وكذم فان املعهد ال قطاعات و العمل ب القامئة فين من حمتلف التخصصات 1500صباح ال

 ذلكر .اة لت طية الشواغر يف خطة ادلوةل للمشاريع الانشائية الامنائية السالفس نوات املقبةل  5ادلوةل التلفة خالل ال 

كوي أ و اخلاص من خترة دفعات من خمتلف التخصصات لزتويد قطاعات ادلوةل ابلقطاع ا  ابالةافة اىل مسامهة املعاهد ال خرى

  من فنين قادرين عىل سد الاحتياجات املطلوبة للمشاريع الامنائية ابدلوةل .

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 يقي و التدريب يف منطقيت جابر ال محد و صباح ال محد السكنيتناملشاريع املس تقبلية ابلهيئة العامة للتعلمي التطب  -6

(11 ): 

 مرشوع انشاه معاهد تدريبية للهيئة 

 )مدينة صباح ال محد( 

 : الهدف من املرشوع 

س ية () دار صاحل القالف لالستشارات الهند بناه نح تدرييب يتكون من معهدين تدربين لساكن مدينة صباح ال محد .  

  وع :موقع املرش 

وهو موقع مناسب النشاه هذا النوع من املباين .  Z1 -02 يقع يف املنطقة    

 : مساحة املرشوع 

مرت مربع  100202.42     

  2030الطاقة الاستيعابية و القوى البرشية الالزمة للتش يل للمرشوع حط عام: 

   ةطالب –طالب  3200العدد املتوقع للمتدربن 

 طالبة-طالب 1200معهد كهرابه       -1

 طالبة    -طالب  2000معهد اتصاالت و مالحة   -2

  : عضو هيئة تدريب ( 1 –طالب  15) للك عدد العاملن و أ عضاه هيئة التدريب 

   مساعد  8و    80عدد أ عضاه هيئة التدريب ملعهد الكهرابه 

  مساعد 13و  133عدد أ عضاه هيئة التدريب ملعهد االتصاالت 

 مساعد  21و  213دريب العدد اللكي ل عضاه هيئة الت 

 : القاعات التعلميية ملعهد الكهرابه 

طالب (   30فصل دران )  30   

مدرج حمارضات 4  

غرفة ل عضاه هيئة التدريب 100  

خمتهت 20  

ورش 5  

 تصاالت :القاعات التعلميية ملعهد اال 

ورش 10- خمتهت 30 -ت مدرج حمارضا 4 -فصل دران 50  

غرفة ل عضاه هيئة التدريب 200  

 . يشمل املرشوع ختصصات كهرابئية و اتصاالت 
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 مرشوع انشاه معاهد تدريبية للهيئة

)مدينة جابر ال محد(    

 : الهدف من املرشوع 

) دار العو  لالستشارات الهندس ية (بناه نح تدرييب يتكون من عدة معاهد لساكن منطقة جابر ال محد.   

 : مساحة املرشوع 

مرت مربع 0.0010000   مبدينة جابر ال محد    

  2030الطاقة الاستيعابية و القوى البرشية الالزمة للتش يل للمرشوع حط عام: 

   ةطالب –طالب  4000العدد املتوقع للمتدربن 

 طالب 2000نن (   ب  –) معهد جابر ال محد للتدريب   Aمعهد  -1

 طالبة     2000نات (  ب  –) معهد جابر ال محد للتدريب  Bمعهد  -2

 عضو هيئة تدريب ( 1 –طالب  15) للك  و أ عضاه هيئة التدريب : عدد العاملن 

   مساعدين 10و   100عدد أ عضاه هيئة التدريب ملعهد الكهرابه 

  مساعدين 10و  100عدد أ عضاه هيئة التدريب ملعهد االتصاالت 

  مساعد  20و  200العدد اللكي ل عضاه هيئة التدريب 

  القاعات التعلميية ملعهدA: 

طالب (   30دران ) فصل  50   

مدرج حمارضات 4  

غرفة ل عضاه هيئة التدريب 100  

خمتهت 30  

ورش 10  

  القاعات التعلميية ملعهدB : 

طالب ( 30فصل دران )  50  

مدرج حمارضات 4  

خمتهت 30  

ورش 10  

.غرفة ل عضاه هيئة التدريب 100  

 : مال حظات 

  وليد الكهرابه للمباين. اس تخدام الطاقة الشمس ية لتمباين ذكية لهذا املرشوع و 
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 مرشوع انشاه معهد التدريب املهين

 )مدينة جابر ال محد( 

 : الهدف من املرشوع 

)معامر لالستشارات الهندس ية (بناه نح تدرييب يتكون من مباين متعددة ال دوار لساكن منطقة جابر ال محد.   

 : مساحة املرشوع 

مرت مربع 50000.00   مبدينة جابر ال محد   

 2030طاقة الاستيعابية و القوى البرشية الالزمة للتش يل للمرشوع حط عام ال: 

 

   طالب  600العدد املتوقع للمتدربن 

  : عضو هيئة تدريب ( 1 –طالب  15) للك عدد العاملن و أ عضاه هيئة التدريب 

  مساعدين  4و  40العدد اللكي ل عضاه هيئة التدريب 

 

 : القاعات التعلميية للمعهد 

قاعة تدريبية 74   

غرفة ل عضاه هيئة التدريب 86  

خمتهت 17  

ورشة 38  

قاعات رمس هندن 4  

 : التخصصات التدريبية للمعهد 

 

  (  30مياكنياك س يارات ) عضو هيئة تدريب 

  (   35مياكنياك الانتاج ) عضو هيئة تدريب 

  (            25العامرة ) عضو هيئة تدريب 

  (           عضو  18الكهرابه) هيئة تدريب 

  (      30املواد العامة ) عضو هيئة تدريب 

 

 : مالحظات 

 

  عضو هيئة تدريب 138الطاقة الاستيعابية املمكنة ل عضاه هيئة التدريب ابلعهد 
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  للخطة الامنائية دلوةل الكويت :اس تعدادات الهيئة العامة للتعلمي التطبيقي و التدريب 

ب بأ ن العدد املتوقع من صننادر من ادارة التخطيط و التمنية ابلهيئة العامة اللتعلمي التطبيقي و التدريو املاملعلومات هذه يتبن لنا من 

ضو و ع 453طالب و طالبة تقريبا و بعدد أ عضاه هيئة التدريب  7800خمتلف التخصصات يف الثالثة املعاهد اجلديدة يصل اىل 

 مساعد . 45

 وين و طلبة سننوف يسنناعد بشننلك كبري ابمداد قطاعات ادلوةل من محةل ادلبلوم وهذا العدد من أ عضنناه هيئة تدريب و مسنناعد

سننن اجلدد الفنين بلك فئالا ابالةننافة اىل حل مشننلكة النقص يف الكوادر التدريبية بقطاع التدريب حيث توقر فرص معل للمهند

 ب.أ و ذوي اخلهتة من التقدم للعمل يف الهيئة العامة للتعلمي التطبيقي و التدري

سوق ا شأ ت اجلديدة وبناه عىل احتياجات  س تحداث برامج جديدة مواكبة للتطور التكنولويج يف هذه املن لعمل هبا كذم اماكنية ا

 وتكون مع التخصصات القامئة املطلوبة ابس مترار من هجات ادلوةل .

  صباح السامل  –اس تعدادات املعهد الصناعي : 

 (20موحض ابجلدول ) 2020ل اية  2013خالل الفرتة من  املتوقع تعييهنا عداد أ عضاه هيئة التدريب املوجودين وأ  

 (9)ال عداد الافرتاةية ل عضاه هيئة التدريب ابملعهد  ( 20جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

سام  رؤية وذم حسبعضو هيئة تدريب  127اىل  2020ز دة أ عداد أ عضاه هيئة التدريب الكويتن ل اية العام  املتوقعمن  ال ق

املس تقبلية الس نوية املقرتحة لسد النقص العددي من املدربن و مؤءات ارتفاع أ عداد الطلبة املتوقع تسجيلها للس نوات بية التدري 

 املقبةل .
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صباح السامل حسب رأ ي أ عضاه هيئة  –املس تقبلية لل قسام التدريبية ابملعهد الصناعي  القامئة و التخصصات -7

 : ملسؤولن يف قطاعات ادلوةل التلفةو ا ابل قسام التدريبية التدريب

 قسا الكهرابه

 مناه و أ وحض بأ ن متت مقابةل املسؤول املعين ابملشاريع املس تقبلية  بوزارة الكهرابه و املاه حسب اخلطة املطروحة ل الإ

 ا .هذه املشاريع سوف يمت طرهحا للرشاكت املتخصصة و من مث تمت معرفة ال عداد و التخصصات املطلوبة له

 الكهرابئية و  خالل ز رتنا للجهات التدريبية ابلفصل الصيفي اتضن وجود نقص كبري لبع  ال يدي العامةل الفنية من

ج دلراسة و من املمكن تطوير أ و اس تحداث مهن  linemanصيانة اخلطوط الهوائية أ و   jointerرابط الكيبالت مهنا 

 هذين التخصصن املقرتحن .

 الرد  رسالعىل بع  الوزارات وابداه رأ هيا يف  مدى احتياهجا من ختصصات جديدة  و مت ا مت اقرتاح برامج جديدة

 بواسطة ادارة تنس يق ادلورات اخلاصة . 

  اجياز  يع لتخصص رابط الكيبالتjointer   

 ال عطال ديدحت طرق -ل ال عطا أ نواع -الكيبالت  صنيفت  -للكيبالت  العزل مواد -ال رةية  حتت الكيبالت عن يشمل مقدمة

  .للكيبالت ومواةيع أ خرى ذات الصةل هبذا التخصص

  اجياز  يع لتخصص صيانة اخلطوط الهوائيةlineman 

 الرئيس ية ل هجزةا، الهوائية الكهرابئية ذات اجلهد العايل و املتوسط  للخطوط املياكنييك التصممي عن شمل عىل مقدمةي 

 العوازل سةلسل  عىل اجلهد توزيعو  العوازل أ نواع،  املس تخدمة ملوصةلا املواد،  صيات ا طرق و الهوائية للخطوط

 . حتسيهنا طرق و كفاهلا و املعلقة

 ف توفري يكن اةافة هذه املواةيع هبذين التخصصن كجزه من برانمج متوفر  أ و اس تحداث برانجمن جديدين  هبد

 الفنين املتخصصن للقطاع العام أ و اخلاص  .

 لتدريباا عىل جملس ادارة جديدة قدمت من قبل قسا الكهرابه و متت املوافقة علهيا بعد عرةه موافقات لهتامج 

 و هام:وردود الوزارات و احتياجالا مهنا  ابلهيئة

 برانمج فين   نظا الاانرة ا ديثة   .1

 ديثة   ح كهرابئية وىقبرانمج فين   نظا  .2

 : برانمج فين   نظا الاانرة ا ديثة  أ س باب تنظمي 

  ( او ما يعادهلام .توفري ختصصات علمية جديدة للخرجين الكويتين من محةل الثانوية العامة ) القسمن العلمي و ال ديب .1

 . يف القطاعن العام واخلاص ل جديدة للخرجين الكويتينخلق فرص مع -جن  .2
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ة عىل موارد ساكنية من هجة ، واحملافظ اجة املاسة لدلوةل لهذا التخصص ملواكبة الهنضة العمرانية والصناعية والاا -د .3

 ادلوةل الاساس ية من هجة أ خرى .

ال عن طريق توفري يف البالد واخلطة الوطنية لدلوةل يف هذا اجمل تفاعال  مع س ياسة ترش يد اس  الك الطاقة الكهرابئية .4

 .يدانمل يف هذا امل العامةل الفنية املدربة تدريبا  عاليا  ، وتأ هيل الاكدر الفين من أ بناه الكويت للع

 :   قوى كهرابئية حديثةبرانمج فين   نظا أ س باب تنظمي 

الشهادة  طبقا ملتطلبات سوق العمل يف ا من القطاعن ا كوي واخلاص ابس تحداث برانمج فين نظا قوى كهرابئبة حديثة محلةل

عمل يف هذا امليدان دراسالا ملتطلبات واحتياجات سوق الالثانوية العامة ) القسا العلمي ( أ و ما يعادلها ، وذم مضن رؤية الهيئة و 

لفنية بدوةل الكويت ، ونظرا ل مهية هذا التخصننننص عىل مسنننن توى دوةل الكويت خاصننننة ودول جملس التعاون عامة لتأ من العامةل ا

 ئية .املدربة يف جمال الطاقة املتجددة ، واذلي يتناسب مع توجم ادلوةل يف ترش يد اس  الك الطاقة الكهراب

 قسا الالكرتونيات

 برانمج راديو و تلفزيون 

 وذم لل س باب التالية :  برانمج اتصاالت هذا الهتانمج  اجة اىل ت يري مسامه اىل 

حاجة ل فين  تظهر للحاجة املاسنننة ذلم بسنننبب التقدم التكنولويج الهائل يف الراديو و التلفزيون الر ية ومل يعد هناك .1

 او التلفزيون ل نم خرج فعليا من سوق العمل .متخصص لتصلين الراديو 

 عزوف املتدربن عن هذا الهتانمج ملا ملسوه من تعرث و تأ خر للخرجن يف التعين يف سوق العمل . .2

هلية  تفضننيل ختصننص الكرتونيات اتصنناالت عن برانمج الراديو و التلفزيون دلى الوزارات و الرشنناكت ا كومية و ال   .3

 لراديو و التلفزيون مع الالكرتونيات التناظرية أ كرث من الر ية .بسبب اعامتد برانمج ا

 صاالت   بعد متت املوافقة عىل ت يري هذا مسمى الهتانمج من برانمج فين  راديو و تلفزيون  اىل برانمج فين   ات

 اعامتدها من قبل قطاع التدريب .

 قسا الس يارات

و الهيئات ا كومية  راكت ثنائية و رابعية ( ملا هل نقص كبري يف الوزاراتمت اقرتاح انشاه برانمج قسا مياكنياك  رية ) حم

 : حيث تكون الرجات  فين حمراكت  رية و من اجلهات اليت حتتاج لهذا التخصص

 البحرية( )القوةوزارة ادلفاع  •

 السواحل( )خفروزارة ادلاخلية  •

 البحري( )الانقاذالادارة العامة لالطفاه  •

 املواا( )مؤسسةاملواصالت وزارة  •

 .الهيئة العامة للزراعة و الرثوة السمكية •
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 قسا مياكنياك املعادن

   : مت اقرتاح برانجمن 

WELDING SPECIALIST 

 التكنولوجية.  يقوم هذا التخصص بدراسة عمل اللحام بتعمق وتطبيقيا  وخيتلف عن ختصص اللحام املوجود يف لكية ادلراسات

 تالـمنخننرجـــا

 يقوم هذا التخصص عىل خترة طلبة متخصص يف أ نواع اللحام بشهادة دبلوم اللحام التخصيص. -

 الطالب / املتدرب اذلي حيصل عىل شهادة هذا التخصص يكون قادرا  عىل العمل ابلعمليات التالية: -

1. Arc Welding  

2. Oxy Acetylene Welding  

3. Welding Tig  

4. Welding Mig Mag  

5. Microplasma Welding 

6. Cutting Processes  

 متوقع العمل بم خالل س نة قادمة . -

 ال هــداف

 خيدم هذا التخصص خرجيي الثانوية العامة وخرجيي املعاهد مرحةل الثانوية الصناعية. -

 تعزيز سوق العمل الوطين بن القطاعات ا كومية والقطاعات اخلاصة. -

METAL FABRICATION 

 املعادن عىل البارد وابلتسخن .يقوم هذا التخصص بدراسة عمل تشكيل 

 الـمنخننرجـــات

 حيصل خرة هذا التخصص عىل شهادة دبلوم تشكيل املعادن . -

 :الطالب / املتدرب اذلي حيصل عىل  هذه الشهادة التخصصية يكون قادرا  عىل العمل ابلعمليات التالية -

 مجيع أ نواع مش والت ال اثث املزنيل ادلاخيل واخلاريج . -1

 اه وقطع تفيد الورش العملية أ و املباين .تصنيع أ جز  -2

 القدرة عىل صيانة ال الت واملعدات . -3

 املعاجلة ا رارية للمعادن . -4
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 ال هــداف

 خيدم هذا التخصص خرجيي الثانوية العامة وخرجيي املعاهد مرحةل الثانوية الصناعية. -

 تعزيز سوق العمل الوطين بن القطاعات ا كومية والقطاعات اخلاصة. -

 سا الانشاهاتق 

شننن يل   ت من خالل ز رتنا للجهات التدريبية ابلفصنننل الصنننيفي اتضنننن وجود نقص كبري لبع  ال يدي العامةل الفنية يف جمال 

  CNC ماكئن حيث هناك طلب كبري لفنين متخصصن للعمل يف هذا اجملال ومن الرشاكت اليت طلبت هذا التخصص

 ءكة البيت اخلش يب •

 ءكة كوفوما •

 كة عقاب اخلطيبء  •

 

 .اجلهاتفين للك هذه  850 الطلبات حوايلاجاميل  •

  CNC.  يكون املسمى الوظيفي فين مش ل  •
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 :ال عداد الافرتاةية املتوقع توفريها  اجة خطة التمنية من التخصصات القامئة و املس تقبلية  -8

 قسا الكهرابه

 س نوات قادمة 5خالل  واملس تحدثةبياانت التخصصات القامئة ( 12جدول )

 

 قسا الالكرتوانت

 س نوات قادمة 5خالل  بياانت التخصصات القامئة واملس تحدثة( 22جدول )

 

 

 

 

 

اعداد الطلبة 

املتوقع توفريمه 

 اجة خطة 

 التمنية

 حاةل التخصص

 التخصص

ل
س
سل
ت ال

 

 قات مس تحدث

  .1 قوى كهرابئية ☒ ☐ 100

  .2 متديدات كهرابئية ☒ ☐ 100

  .3 تهتيد و تكييف ☒ ☐ 80

  .4 نظا اانرة حديثة ☐ ☒ 40

  .5 رابئية حديثةنظا قوى كه ☐ ☒ 40

اعداد الطلبة 

املتوقع توفريمه 

 اجة خطة 

 التمنية

 حاةل التخصص

 التخصص

ل
س
سل
ت ال

 

مطلوب 

 اس تحداثم
 قات

  .1 قياس و حتمك ☒ ☐ 100

  .2 مسمى اىل اتصاالت (ت يري  ( راديو و تلفزيون ☐ ☒ 80
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 قسا الس يارات 

 س نوات قادمة 5خالل  بياانت التخصصات القامئة واملس تحدثة( 23جدول )

 

 قسا مياكنياك املعادن 

 س نوات قادمة 5خالل  بياانت التخصصات القامئة واملس تحدثة( 24جدول )

   

  

 

 

اعداد الطلبة 

املتوقع توفريمه 

 اجة خطة 

 التمنية

 حاةل التخصص

 التخصص

ل
س
سل
ت ال

 

 قات مس تحدث

  .1 م. ديزل ☒ ☐ 100

  .2 م. س يارات ☒ ☐ 80

  .3 س يارات مسكرة ☒ ☐ 60

  .4 حمراكت  رية ☐ ☒ 30

اعداد الطلبة 

املتوقع توفريمه 

 اجة خطة 

 التمنية

 حاةل التخصص

 التخصص

ل
س
سل
ت ال

 

 قات مس تحدث

  .1 م. تش يل ☒ ☐ 80

  .2 م.  ام ☒ ☐ 80

  .3 م. عام ☒ ☐ 80

  .4 فين اختصايص  ام ☐ ☒ 40

  .5 فين تشكيل معادن ☐ ☒ 40
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 قسا الانشاهات

 س نوات قادمة 5(  بياانت التخصصات القامئة واملس تحدثة خالل 25جدول )

 

 مالحظة : 

 مهنا من متت املوافقة علهيا و مهنا يه مقرتحات برامج يف مجيع ال قسام التدريبية  التخصصات املس تقبلية

 و اذا مت اعامتدها رمسيا من قطاع التدريب و ديوان اخلدمة املدنية . زال قيد ادلراسةتال

 ذه ال عداد الافرتاةية للخرجين مت حساهبا وفقا لالحصائيات و ال رقام اليت مت ذكرها سابقا من هذه ه

  ادلراسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعداد الطلبة 

املتوقع توفريمه 

 اجة خطة 

 التمنية

 حاةل التخصص

 التخصص

ل
س
سل
ت ال

 

 قات مس تحدث

  .1 جنارة و ديكور ☒ ☐ 120

  .CNC  2 ن فين مش ل ماكئ ☐ ☒ 60
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 شكر و تقدير

ات ابلهيئة العامة ا الشكر و التقدير للك من سامه يف هذه ادلراسة امليدانية بتوفري املصادر و املعلومات الهامة و الاحصائي

 أ و قطاعات ادلوةل التلفة .تطبيقي و التدريب للتعلمي ال 

  ة سابقا (انئب املدير العام لشؤون التدريب ) مساعد انئب املدير العام للتخطيط و التمني –م. طارق العمريي 

  مدير ادارة قبول و تسجيل املتدربن –د.محود القطان 

  قسا الاحصاه –ا. فوزية القالف 

 شكر خاص :

  .صباح السامل ( رئيس املكتب الفين – القحطاين أ محدمعر م ( 

 صباح السامل –ابملعهد الصناعي  الاخوة الزماله أ عضاه هيئة التدريب 

 ) م. خادل العزني ) قسا الالكرتونيات 

 ) م. محمد دش يت ) قسا مياكنياك املعادن 

 ) م. انن العو  ، م. أ محد أ شكناين  ) قسا الس يارات 

  الكهرابه (م. عبد العزيز البذايل ) قسا 

 ) م. يوسف بوشهري ) قسا الانشاهات 
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