
%60علمي 

%65ادبي 

قرار معاملة كويتي

المعدل المكافئ+(5)+(3)بكالوريوس هندسة كميائية

%75%70تكنولوجيا اللحام

استكمال بكالوريوس 

( 6 ) +( 5 )هندسة كميائية 
نقاط (3)معدل تخصص - نقاط  (3.5)معدل عام 

السجالت الطبية
ميكانيكا هندسة بحرية

معدات طبية وحيوية

مختبرات كيمياء تطبيقية 

طرق/ هندسة مدنية 

مساحه/ هندسة مدنية 

65% تكنولوجيا الطاقة المتجددة

تكنولوجيا هندسة إلكترونيات صناعية

تكنولوجيا نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

تكنولوجيا هندسة اتصاالت 

77.70%77.70%

ابناء الشهداء

ابناء الكويتيات

%56.75%56.75(7)فني تعقيم - معهد التمريض 

رغبة اولى او ثانية فقط

المقابلة الشخصة

تكنولوجيا هندسة كمبيوتر 

60%

80.95%80.95%

65%60%
(5)خدمات اجتماعية - المعهد العالي للخدمات االدارية 

(5)خدمات إدارية - المعهد العالي للخدمات االدارية 

%72.04%72.04(5)المعهد االنشائي 

(5)+(4)+(1)التفتيش التجاري - المعهد العالي للخدمات االدارية  78% 78%

(7)+(4)التمريض المدرسي بكالوريوس 

72.93%

اإلدارة

70%

الحاسب اآللي

البنوك

70%

55%60%

%69.63%87(5)المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 

78.21%55% (5)المعهد العالي للطاقة 

(5)+(4)فني تخدير 

(4)تكنولوجيا المختبرات الطبية 

(4)علوم األغذية والتغذية 

(4)فني طوارئ طبية 

84.89%84.89%

%62.60%62.60(7)فني تثقيف صحي - معهد التمريض 

%75علمي % - 75   أدبي 

الفئة
كويتي 

 الدبلوماسين وابناءهم وزوجاتهم

(6)
فقط  (صناعات كميائية + تشغيل مصافي )لخريجي تخصص 

نفاط ( 3 )نقاط  وتخصصي  ( 3.5 )بمعدل عام 

(7)

مشروط بالنجاح في اختبار القدرات (3)

مشروط بالنجاح في المقابلة الشخصية(4)

تخصص للكويتيين فقط (5)

التخصص للكويتيين وابناء الكويتيات فقط

80%

(2)

رغبة اولى فقط (1)

الهوامش

تتم المقابالت الشخصية لقطاع التدريب قبل اعالن نتائج القبولالمقابلة الشخصة لقطاع التدريب تعريف معنى الهامشالرمز 

(G1)رمز المجموع 

الفئات المسموح لها بالتقديم

تتم المقابالت الشخصية لقطاع الكليات بعد اعالن نتائج القبول المقابلة الشخصة للكليات

65%60%

علمي

G1 حديثه وقديمه

50%50% (5)+(4)+(1)مفتش عمل - الدورات التدريبية الخاصة 

-المعهد العالي للخدمات اإلدارية 
 السكرتارية و اعمال اإلدارة 

المكتبية

G1 حديثه وقديمه

أدبي

-المعهد العالي للخدمات اإلدارية 
 مسجل بيانات

أدبي

علمي

65%60%

(علمي فقط  ) (4)علوم  - تربية خاصه 

وما قبلها  (2018/2017)الشهادة الصادرة في العام الدراسي  الشهادة القديمة

وما بعدها (2019/2018)الشهادة الصادرة في العام الدراسي الشهادة الحديثة

 الكويتيين او من يعاملون معاملة الكويتي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها 

المتقدمين الذين يحق لهم التقديم في الشهاده الحديثة والشهادة القديمة هم فقط الطلبة 

(4)دبلوم - التمريض العام 

الشهادة الحديثة و الشهادة القديمة

(7)+(4)التمريض العام بكالوريوس 

(7)+(4)التمريض العام بكالوريوس تكميلي

65%65%

نقطه (2)معدل 

55%

ميكانيكا التبريد والتكيف الهواء

ميكانيكا هندسة السيارات

%62.73المحاسبة

(4)+(3)+(2)اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة

%80%70(علمي فقط  ) (4)رياضيات - تربية خاصه 

%79.49(علمي فقط  ) (4)الكهرباء 

70%

%82.25%82.25(أدبي و علمي  )تكنولوجيا التعليم 

%84.64%84.64(أدبي وعلمي ) (4)علوم المكتبات والمعلومات 

القانون

التأمين

إدارة المواد 
60%

(أدبي و علمي  ) (4)التربية الموسيقية 

لمحددة تقديم طلب االلتحاق للتخصصات المتاحة أدناة ، وستحدد نسب القبول الحقا بناء على اعداد المتقدمين ونسبهم والمقاعد انسب

تعاريف ومصطلحات يجب قراءتها

بيشهادات علمية وأد( بنين ) قطاع التدريب 

حديثة وقديمة شهادة
علميأدبي

G1الفئة

المتاحةالتخصصات

يةعلمية وأدبشهادات( بنين ) كلية التربية األساسية

قديمةحديثة

G1الفئة التخصصات
المتاحة

شهادات علمية فقط( بنين ) كلية الدراسات التكنولوجيه

قديمةحديثة

التخصصات
المتاحة

شهادات علمية فقط( بنين) كلية التمريض 

قديمةحديثة

التخصصات
المتاحة

www.paaet.edu.kw

قطعلمية فشهادات( بنين ) كلية العلوم الصحية 

قديمةحديثة

التخصصات
المتاحة

شهادات علمية  وأدبية( بنين ) كلية الدراسات التجارية 

قديمةحديثة

التخصصات
المتاحة

بنين
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والتدريبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
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