
والماءوزارة الكهرباء 
دولة الكويت

برنامج تأهيل مهندسي و فنيي احلاسب اآللي

٢٠١٩ /٢٠١٨للعام
٢٨/١/٢٠١٩إىل  ٢٠١٨ /٤/١١من  



اهلدف من املشروع 

تأهيل وتطوير مهارات مهندسي وفنيي احلاسب اآللي للعمل مبهارة ودقة عالية 

.مبستوى أداء األعماللإلرتقاء حسب متطلبات واحتياجات الوزارة الفعلية وذلك 

املشروععننبذة

إدارات املشروع عبارة عن حزمة من دورات احلاسب اآللي يتم انتقاءها بدقة حسب احتياجات 

احلاسب اآللي ونظم املعلومات يف وزارة الكهرباء واملاء مستهدفة مهندسي وفنيي احلاسب 

اآللي الذين يعملون يف نفس اجملال، حبيث تطور من مهاراتهم ومتكنهم من تقديم أفضل 

هذا ويشمل املشروع . أداء يف العمل، مع مراقبة وقياس أداءهم قبل وبعد املشروع التدرييب

.دورات عامة ودورات ختصصية وورش عمل يتخللها إختبارات وتقييم



اللقاء التعريفي: املرحلة األوىل 

(احلقائب التدريبية،ارشادات عامة،سياسة احلضور و الغياب)

تنفيذ الربنامج: املرحلة الثانية

بدء الدورات التدريبية حسب املسارات املختارة، تقييم أولي املوظف )

(من قبل ادارته

التقييم: املرحلة الثالثة

تعبئة مناذج تقييم اجلهاز املركزي و التقييم اخلاص باإلدارة  و )

(استبانة رضا العمالء

قياس األداء: املرحلة الرابعة

(عمل اختبارات،قياس األداء،للمتدربني لقياس العائد من التدريب)

احلفل اخلتامي: املرحلة اخلامسة

تكريم املتميزين،تقييم نهائي للموظف بعد انهاء الربنامج بستة )

(أشهر

الربنامجمراحل



املسارات التدريبية للمشروع

Adobe Photoshop, illustrator, InDesign

MCSA: windows server

MCSA:SQL Database

CCNA

مسار املهندسني



Adobe Photoshop, illustrator, InDesign

MCSA:windows server

MCSA:SQL Database

HTML,CSS3,Java Script

C++

(جامعي)مسار الفنيني 



Adobe Photoshop

MCSA:windows server

Security+

LINUX+

N+

A+

(دبلوم)مسار الفنيني 



املهندسنيمسار( : ١)املسار 

٢٠١٩/١/١٣من

٢٠١٩/١/٢٨الى

٢٠١٨/١٢/١٩من

٢٠١٩/١/١٠إلى

٢٠١٨/١١/٢٧من

٢٠١٨/١٢/١٨الى

٢٠١٨/١١/٤من

٢٠١٨/١١/٢٦الى

Adobe Photoshop, illustrator, InDesign 

(60 hrs.)

MCSA: windows server

(80 hrs.)
MCSA: SQL Database (80 hrs.) CCNA (80 hrs.)

٢٠١٩/٢٠١٨املسارات التدريبية ملشروع تأهيل مهندسني وفنيي احلاسب اآللي للعام التدرييب 

(جامعي)مسار الفنيني ( : ٢)املسار 

٢٠١٩/١/١٣من 

٢٠١٩/١/٢٨الى

٢٠١٨/١٢/١٩من

٢٠١٩/١/١٠الى

٢٠١٨/١١/٢٧من

٢٠١٨/١٢/١٨الى

٢٠١٨/١١/١٤من

٢٠١٨/١١/٢٦الى

من

٢٠١٨/١١/٤

الى

٢٠١٨/١١/١٣

Adobe Photoshop, illustrator, InDesign 

(60 hrs.)

MCSA: windows server

(80 hrs.)

MCSA: SQL Database 

(80 hrs.)

(HTML+ +CSS3+JAVA

SCRIPT) (40 hrs.)
C++ (40 hrs.)

(دبلوم)مسار الفنيني (: ٣)املسار 

٢٠١٩/١/١٣من

٢٠١٩/١/١٦الى

٢٠١٨/١٢/١٩من

٢٠١٩/١/١٠الى

٢٠١٨/١٢/٩من

الى

٢٠١٨/١٢/١٨

٢٠١٨/١١/٢٧من

٢٠١٨/١٢/٦الى

٢٠١٨/١١/١٤من

٢٠١٨/١١/٢٦الى

٢٠١٨/١١/٤من

٢٠١٨/١١/١٣الى

Adobe Photoshop (20 hrs.) MCSA: windows server 

(80 hrs.)

Security+ 

(40 hrs.)

LINUX+ 

(40 hrs.)

N+

(40 hrs.)

A+ 

(40 hrs.)



التسجيلشروط 

 ٢٠١٩/١/٢٨ويستمر حتى ٢٠١٨/١١/٤يبدأ الربنامج التدرييب يف تاريخ

 ساعات تدريبية ٥هي الساعات اليومية للتدريب عدد.

 ى منوذج الرتشيح اخلاص باجلهاز املركزي للمسار املطلوب ولكل دورة علتعبئة

.حدة ملسار واحد

 شروط الدورة و ذلك للدورات التخصصية استيفاء.

 االجنليزية قراءة وكتابةاجادة اللغة.

 خل دا)التقيد بالشروط واملتطلبات العامة اخلاصة بااللتحاق بربنامج تدرييب

(حاسب آلي-الكويت



مع تحيات 

إدارة التطوير والتدريب

لالستفسار و املقرتحات و الشكاوى

لإلدارةااللكرتوني الربيد 

Training@mew.gov.kw

٢٥٢٩١٠٠٠:البدالـة

٢٥٣٧١٣٥٠:املباشر

٢٥٣٧١٣٥١:الفاكس

١٤٦٠٢ داخلي   فاطمة مصطفي 

١٤٦١٠منسقي دورات احلاسب اآللي  داخلي بتول االستاد

١٤٦١٥ داخلي بتول مراد

للتواصل

والماءوزارة الكهرباء 
دولة الكويت


