
قسن هتابعة األنشطة املدرسية 
 

هالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية جهة التنفيذ املعزض / التجوع / احلفل / املسابقة م 

البرنامج الزمني عمى مستوى قطاع األنشطة  1
جميع المراحل إدارة األنشطة المدرسية الطالبية 

-  2015 سبتمبر 2015مارسالدراسية 

جميع المراحل إدارة األنشطة المدرسية زة مكتب التربية العربي لمتفوق واالبداع جائ 2
  2015ابريل 2015ابريلالدراسية 

إدارة األنشطة المدرسية مسابقة الشرطة البيئية  3
جميع المراحل 

 2015يونيو 2015سبتمبرالدراسية 
بالتعاون مع الهيئة العامة 

لمبيئة 
-  2015 يوليو 2015يونيو الثانوية إدارة األنشطة المدرسية العامة  حفل الفائقين في الثانوية 4

- - - جميع المراحل إدارة األنشطة المدرسية جائزة أمير دولة الكويت لمتفوق واإلبداع  5

بالتعاون مع التوجيه الفني العام  2015مارس  2015ديسمبرالثانوية إدارة األنشطة المدرسية رحمة العمرة  6
اإلسالمية لمتربية 

-  2016مارس  2015 أكتوبرالمتوسطة والثانوية إدارة األنشطة المدرسية مسابقة البغمي لالبن البار  7

جميع المراحل إدارة األنشطة المدرسية الوثيقة الوطنية لألنشطة المدرسية  8
-  2016مارس  2015أكتوبر الدراسية 

بالتعاون مع وزارة الصحة  2016فبراير  2015سبتمبر المتوسطة ية إدارة األنشطة المدرسمسابقة حقائق من الحياة  9
 



 

 ةالثقايفاالنشطة قسن 
 

 هالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية جهة التنفيذ املعزض/ التجوع / احلفل / املسابقة  م

 التوجٌه الفنً للحاسوب مسابقة االولمبٌاد الدولً للحاسوب 1
 المتوسطة

 لثانويا
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 - 2016مارس  2015سبتمبر  المتوسطة التوجٌه الفنً للحاسوب مسابقة مع الطلبة للحاسوب 2

 مسابقة القراءة الحرة 3
توجٌه اللغة االنجلٌزٌة بالمناطق 

 التعلٌمٌة
 االبتدائٌة 
 المتوسطة

 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 ونٌةالرسائل االلكترمسابقة كتابة  4
التوجٌه الفنً العام للغة 

 االنجلٌزٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر  المتوسطة

 مسابقة القصة القصٌرة  5
التوجٌه الفنً العام للغة 

 االنجلٌزٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة

مسابقة األمانة العامة لألوقاف لحفظ  6
 القرآن الكرٌم وتجوٌده  

 األمانة العامة لألوقاف 
ٌع المراحل جم

 الدراسٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 اختٌاري لكل منطقة تعلٌمٌة (إجبارٌة ) المسابقة العلمٌة  7
 االبتدائٌة 
 المتوسطة

 - 2016مارس  2015سبتمبر 

8 
التثقٌف  –فٌزٌاء ) المسابقة العلمٌة 

 (جٌولوجٌا  –كٌمٌاء  –البٌئً 
 - 2016مارس  2015ر سبتمب الثانوٌة التوجٌه الفنً العام للعلوم

 - 2016مارس  2015سبتمبر  االبتدائٌة التوجٌه الفنً العام للعلوم المسابقة العلمٌة 9

 

 

 



 

 قسن االنشطة الثقافية
 

 هالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية جهة التنفيذ املعزض/ التجوع / احلفل / املسابقة  م

 التوجٌه الفنً العام للغة العربٌة ي و إبداعهمسابقة حفظ الشعر العرب 10
 المتوسطة 

 الثانوٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 - 2016مارس  2015سبتمبر  االبتدائٌة التوجٌه الفنً العام للغة العربٌة  كتابة الرسائل  11

 - 2016مارس  2015سبتمبر  المتوسطة التوجٌه الفنً العام للرٌاضٌات االولمبٌاد الوطنً 12

 - 2016ابرٌل  2015سبتمبر  الثانوٌة التوجٌه الفنً العام للرٌاضٌات االولمبٌاد الدولً 13

 مسابقة تالوة وحفظ القرآن الكرٌم  14
التوجٌه الفنً العام للتربٌة 

 اإلسالمٌة

جمٌع المراحل 
التعلٌم  –الدراسٌة 

 الخاص
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 (ٌن بن) مسابقة الخطٌب الناشئ  15
التوجٌه الفنً العام للتربٌة 

 اإلسالمٌة

 المتوسطة 
 الثانوٌة 

 التعلٌم الخاص
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 مسابقة أجمل مسجد مدرسً 16
التوجٌه الفنً العام للتربٌة 

 اإلسالمٌة

جمٌع المراحل 
التعلٌم  –الدراسٌة 

 الخاص
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 مسابقة السٌرة النبوٌة  17
لتوجٌه الفنً العام للتربٌة ا

 اإلسالمٌة

 المتوسطة 
 الثانوٌة

 التعلٌم الخاص
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 الحدٌث النبوي الشرٌف 18
التوجٌه الفنً العام للتربٌة 

 اإلسالمٌة

 المتوسطة 
 الثانوٌة 

 التعلٌم الخاص
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 



 

 

 قسن االنشطة الثقافية
 

 هالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية جهة التنفيذ املعزض/ التجوع / حلفل ا/ املسابقة  م

 الواعظة الصغٌرة 19
التوجٌه الفنً العام للتربٌة 

 اإلسالمٌة

 المتوسطة 
 الثانوٌة 

 التعلٌم الخاص
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 ام للحاسوبالتوجٌه الفنً الع أوائل التالمٌذ المرحلة الثانوٌة 20
 الثانوٌة

 التعلٌم الخاص
 - 2016ابرٌل  2015سبتمبر 

 التوجٌه الفنً العام للحاسوب المسابقة السنوٌة لنشاط الحاسوب 21
جمٌع المراحل 

التعلٌم  –الدراسٌة 
 الخاص

 - 2016مارس  2015سبتمبر 

22 
مسابقة الكوٌت الكبرى لحفظ القرآن 

 الكرٌم 
 جمٌع المناطق التعلٌمٌة

المراحل  جمٌع
التعلٌم  –الدراسٌة 

 الخاص
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة التوجٌه الفنً العام لالجتماعٌات مسابقة الدستور 23

 مسابقة اللغة الفرنسٌة 24
غة التوجٌه الفنً العام لل

 الفرنسٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة

25 
لسٌارات و الوعً مسابقة مٌكانٌكا ا

 المروري
للدراسات التوجٌه الفنً العام 

 العملٌة و النادي العلمً
 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة

 مسابقة الشٌخة فادٌه السعد العلمٌة 26
للدراسات التوجٌه الفنً العام 

 العملٌة و النادي العلمً
 - 2016مارس  2015سبتمبر  بنات –الثانوٌة 

 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة كوٌت انرجً فكرة 100 مسابقة أفضل 27



 

 

 

 قسن االنشطة الثقافية
 

 هالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية جهة التنفيذ املعزض/ التجوع / احلفل / املسابقة  م

 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة وزارة النفط محاضرات الثقافة النفطٌة 28

29 
 مسابقة المرحلة االبتدائٌة 

 اجتماعٌات
 - 2016مارس  2015سبتمبر  االبتدائٌة التوجٌه الفنً العام لالجتماعٌات

30 
مسابقة الكوٌت السنوٌة األولى 

 للتصمٌم الهندسً
شركة الطاقة لالستشارات 

 الهندسٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة

 مهرجان األنشودة اإلسالمٌة 31
تربٌة ٌه الفنً العام للالتوج

 اإلسالمٌة

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة وزارة الكهرباء و الماء مسابقة ٌوم المٌاه العالمً  32

 جائزة االبن البار 33
التوجٌه الفنً العام للتربٌة 

 اإلسالمٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة 

 مسابقة الطلبة المبدعٌن 34
المجلس الوطنً للثقافة و 

 الفنون و اآلداب
 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة

 التوجٌه الفنً العام للغة العربٌة القراءة الحرة 35
جمٌع المراحل 

 الدراسٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 

 

 

 



 

 قسن االنشطة الثقافية 
 

 هالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية جهة التنفيذ املعزض/ التجوع / احلفل / املسابقة  م

 مسابقة مختبري عالم متكامل 36
التوجٌه الفنً العام لعلوم األسرة 

 و المستهلك
 المتوسطة 

 الثانوٌة
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 مسابقة أجمل مختبر 37
م لعلوم األسرة التوجٌه الفنً العا

 والمستهلك
 المتوسطة

 الثانوٌة 
 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 مسابقة بن بوبٌان العلمٌة 38
بنك بوبٌان بالتعاون مع 

 الٌونسكو

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - 2016مارس  2015سبتمبر 

 دورات تدرٌبٌة للطلبة و الطالبات 39
وزارة األوقاف و الشئون 

 اإلسالمٌة
 - 2016مارس  2015مبر سبت الثانوٌة

 الملتقٌات الطالبٌة  40
وزارة األوقاف و الشئون 

 اإلسالمٌة

جمٌع المراحل 
 الدراسٌة

 - 2016مارس  2015سبتمبر 

ترشٌح طلبة لدورة الكمبٌوتر  41
 للناشئٌن

 جامعة الكوٌت
 المتوسطة
 الثانوٌة

 - 2016مارس  2015سبتمبر 

المسابقة العلمٌة الخامسة حول  42
 بة فً دولة الكوٌتالتر

 - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة الجمعٌة الجغرافٌة

 مسابقة راشد بن حمٌد 43
 للثقافة و العلوم 

   - 2016مارس  2015سبتمبر  الثانوٌة أم المؤمنٌن

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  قسن املسزح املدرسي

 

هالحظات عد االنتهاء هوهوعد التنفيذ املزحلة الدراسية املعزض / التجوع / احلفل / املسابقة م 

مسابقة العروض المسرحية  1
 2016ابريل 2015نوفمبر ( بنات -بنين)الثانوية ( البيئة)

بالتعاون مع الهيئة العامة 
لمبيئة 

2 
مشروع تجهيز المسارح المدرسية  

ات والمالية بالتعاون مع التوريد 2016مارس 2015اكتوبر جميع المراحل الدراسية ( صوت+ إضاءة )المرحمة الخامسة

3 
مشروع مسرح الطالب 

-  2016مايو 2015نوفمبرجميع المراحل الدراسية ( ما يستجد من مهرجانات محمية ودولية)

رياض األطفال  مسابقة العروض المسرحية   4
بالتعاون مع المناطق التعميمية   2016ابريل  2015اكتوبر المرحمة االبتدائية 

-  2016مارس 2015اكتوبر ( بنات -بنين)الثانوية مسرحي مسابقة التأليف واالعداد ال 5

 

 

 

 

 

 



 
 قسن األنشطة الفنية

 
املالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية األنشطة / الفعاليات م 
 -يونيو  سبتمبر  جميع المراحل ( وطني الخميج حب وسالم ) مسابقة الرسوم اإلبداعية  1

 - يونيو  سبتمبر  الثانوي Be Greenمسابقة  3

 - يونيو  سبتمبر  جميع المراحلمسابقة الطفل والكمب في وارسو مدينة شينستوفوفا  4

 - يونيو  سبتمبر  جميع المراحلمسابقة بينالي عسير  5

 - يونيو  سبتمبر  جميع المراحل  UNEPمسابقة األطفال الدولية لمرسم الحادية والعشرين  6

جميع المراحل ما عدا رياض ( رعاية كبار المسنين)نية لمنظمة الصحة العالمية المسابقة الف 7
 االطفال

وزارة الصحة مارس  فبراير  

وزارة الصحة مارس  سبتمبر   جميع المراحل( اإلناء من المزرعة إلى طبقك)المسابقة الفنية لمنظمة الصحة العالمية  8

الهيئة العامة لمبيئة مارس  سبتمبر   جميع المراحليمي مسابقة الرسوم البيئية يوم البيئة اإلقل 9

الكيمياء حياتنا )مسابقة الجمعية الكيميائية الكويتية تحت شعار  10
( ومستقبمنا

 -يونيو   سبتمبر  جميع المراحل

وزارة الصحة  - سبتمبر  -( سموفينيا) مسابقة اإلرث الثقافي  11

التوجيه الفني لمتربية  يونيو  سبتمبر  جميع المراحلفي دكا   2011األطفال المسابقة الدولية السادسة لرسومات  12
الفنية 

 - يونيو  سبتمبر  جميع المراحلالمعرض السنوي في مدينة ناريتا  13



 
( تابع )  قسن األنشطة الفنية

 
املالحظات هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية األنشطة / الفعاليات م 
ألول مرة يونيو   يونيو  جميع المراحل بقة الفيمم القصير مسا 13

ألول مرة يونيو   يونيو   جميع المراحل( تسهيل مهمة)مسابقة مواهب الطمبة  14

بالتعاون مع وزارة اإلعالم  يونيو   سبتمبر  ثانوية  -متوسط برنامج مع الطمبة اإلذاعي والتمفزيوني  15

ال تصل لنا كل عام  يونيو   سبتمبر  االطفال رياض برنامج عيال الديرة  16

غير منتظمة  يونيو   سبتمبر  جميع المراحل ( الهند ) مسابقة شنكار  17

وزارة الخارجية   يونيو   سبتمبر  ابتدائي ومتوسط وثانوي ( طوكيو)مسابقة اليابان لرسوم األطفال  18

 - يونيو   سبتمبر  ابتدائي ومتوسط وثانوي ( أسبانيا ) المسابقة المدرسية السالم والتعاون  19

 - يونيو   سبتمبر  جميع المراحل ( قطر ) مسابقة التصميم السنوية  21

 - يونيو   سبتمبر  جميع المراحل ( بولندا ) المهرجان العالمي إلبداعات الطفولة الفنية  22

يت معهد الكو ديسمبر نوفمبر ابتدائي مسابقة الحمسه الجميمة   23

 - يونيو   سبتمبر  جميع المراحل ( القاهرة ) مسابقة يوم الصحة العالمي  24

 - يونيو   سبتمبر  جميع المراحل ( القاهرة ) مهرجان الطفولة العربية  25

بالتعاون مع وزارة الخارجية  يونيو   سبتمبر  جميع المراحل المسابقة الدولية الثالثة لمفنانين الصغار الشباب   26



 

( تابع ) قسن األنشطة الفنية 
 

هوعد هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية األنشطة / الفعاليات م 
االنتهاء 

املالحظات 

التوجيه الفني بالتعاون مع   يونيو  سبتمبرابتدائي المسابقة األولى لمتصوير الفوتوغرافي  27

المركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج  يونيو  سبتمبر  متوسط  أجمل قطعة فنية لتزيين غرفة طالبةمسابقة  28

بالتعاون مع المجمس الوطني لمثقافة والفنون  يونيو  ديسمبرجميع المراحل ( غذاءنا –مناخنا  –عالمنا ) مسابقة الرسم العالمية  29
واآلداب 

اليونسكو  يونيو  سبتمبر جميع المراحل ( فرنسا) مسابقة الظل والنور  30

بالتعاون مع وزارة الخارجية  يونيو  سبتمبر جميع المراحل ( بنغالدش –دكا ) سابقة الدولية لرسوم األطفال الم 31

بالتعاون مع وزارة الخارجية  يونيو  سبتمبر متوسط  -ابتدائي مسابقة بينالي األردن لفنون األطفال  32

بالتعاون مع وزارة الصحة  نوفمبر    أكتوبرجميع المراحل ( حقائق الحياة ) مسابقة وزارة الصحة  33

 
 



 
قسن األنشطة االجتواعية 

 

 

هوعد االنتهاء هوعد التنفيذ املزحلة الدراسية املعزض / التجوع / احلفل / املسابقة م 

 2016مايو 2015سبتمبر الدراسية  جميع المراحلزيارات ميدانية غير مبرمجة  1

 2016مايو 2015سبتمبر لدراسية ا جميع المراحلزيارات ميدانية مبرمجة  2

  2016مايو 2015سبتمبر الدراسية  جميع المراحلحسب الطمب زيارات مبرمجة  3

والجامعات الحكومية  لممعارض الدولية زيارات مبرمجة 4
 2016مايو  2015نوفمبرالدراسية  جميع المراحلوالخاصة 

 2016ايوم 2015يوليوالدراسية  جميع المراحلالمقاصف المدرسية  5

حتى إشعار آخر  2016يونيو ابتدائي بنات  –رياض األطفال أندية الطفل الصيفية  6

 

 

 

 


