با
اهليئةاالعامةاللتعليماالتطبيقياوالتدري ا

إعالناخطةاالبعثاتاللعاماالدراسيا 2022/2021ا
تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن حاجتها إلى تعيين معيدي بعثات من الكويتيين الحاصلللللين
على درجة البكالوريوس أو الليسلاسس يي التصصلصلات المبيسة أدساوذ و لي ايهادفم يي بعثة دراسلية للحصلو على
الدرجة العلمية المطلوبة:
أو ال:اكليةاالرتبيةااألساسيةا(للحصولاعلىادرجتيااملاجسترياوالدكتوراه)ا:
م ا القسماالعلميا ا

1

األصو واادارة
التربوية

2

علم السهس

التخصصاالعلميااملطلوبا
لإليفاد ا

مؤهلااملتقدم ا

األصو التاريصية للتربية
History of Education
Philosophy of Education
 بكالوريوس تربية.الهلسهة التربوية المعاصرة
Contemporary Education
Philosophy
علم سهس تربوي
Educational Psychology

اا
تا
مالحظا ا

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

 -بكالوريوس علم نفس.

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

3

التصميم الداصلي

تصميم داصلي
Interior Design

 بكالوريوس تخصصتصميم داخلي – كلية
التربية األساسية.

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

4

الحاسوب

علم االلة
Machine Learning

 بكالوريوس في هندسةالكمبيوتر أو علوم
الكمبيوتر.

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

5

الدراسات
االجتماعية

التاريخ إسالمي
Islamic History

بكالوريوس آداب تخصص
تاريخ.

جغراييا بشرية
Human Geography

بكالوريوس أداب جغرافيا

6

مسافج وطرق
تدريس

7

اللغة ااسجليزية

علم سهس سمو
Developmental
Psychology

طرق تدريس إسالمية
Methods of Teaching
Islamic Education

 بكالوريوس التربيةاإلسالمية أو الشريعة
اإلسالمية.

طرق تدريس لغة عربية
Methods of Teaching
Arabic Language

 بكالوريوس تربية لغةعربية أو آداب لغة عربية.

تدريس اللغة ااسجليزية وتعلمها
 /تدريس اللغة ااسجليزية
بمسارات متعددة حسب الصيغ
Multi-Disciplinary
English Language
Teaching in Context

 بكالوريوس تربية لغةإنجليزية أو بكالوريوس
آداب لغة إنجليزية .

1

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

تابع:اكليةاالرتبيةااألساسية:
م ا القسماالعلميا ا

التخصصاالعلميااملطلوبا
لإليفاد ا

تا
مالحظا ا

مؤهلااملتقدم ا

الهيزياء  /ييزياء البصريات
Optical Physics

الهيزياء  /ييزياء الهلي
Astrophysics

صريجي بكالوريوس العلوم:
 أن ال يقل المعدل العام عن  3نقاطمن سلم  4نقاط أو ما يعادلها.

 بكالوريوس علومتخصص فيزياء.
 بكالوريوس هندسةكهربائية.

ذكور  /إناث

الهيزياء  /ييزياء الكم
Quantum Physics

صريجي بكالوريوس الهسدسة
الكهربائية:
 أن ال يقل المعدل العام عن  3نقاطمن سلم  4نقاط ،ويكون قد اجتاز
مقررات الفيزياء والرياضيات
بتقدير ال يقل عن .B

الكيمياء  /كيمياء تحليلية
Analytical Chemistry
8

العلوم

9

علوم المكتبات
والمعلومات

الكيمياء  /كيمياء عضوية
Organic Chemistry

 بكالوريوس تخصصكيمياء.

ذكور  /إناث

الجيولوجيا  /المعادن البصرية
Optical Mineralogy
 بكالوريوس علومتخصص جيولوجيا.

ذكور  /إناث

الجيولوجيا  /علم األحايير
Paleontology

 أن ال يقل المعدل العام عن  3نقاطوما فوق من سلم  4نقاط.

 أن ال يقل المعدل العام عن  3نقاطوما فوق من سلم  4نقاط.
 أن يكون المتقدم قد اجتاز 9مقررات تخصصية في مجال
الجيولوجيا بتقدير ال يقل عن .B

إدارة المعرية
Knowledge Management
 بكالوريوس في علومالمكتبات والمعلومات.
إدارة المعلومات
Information Management

ا
2

ذكور  /إناث

 أن ال يقل المعدل العام عن  3نقاطوما فوق من سلم  4نقاط.

تابع:اكليةاالرتبيةااألساسية:
م ا القسماالعلميا ا

التخصصاالعلميااملطلوبا
لإليفاد ا

تا
مالحظا ا

مؤهلااملتقدم ا

تربية موسيقية  /آالت وترية
غربية
Music Education /
Strings
تربية موسيقية  /بياسو
Music Education / Piano

10

التربية
الموسيقية

11

التربية البدسية
والرياضية

عزف  /آالت وترية غربية
Music Performance /
Strings
عزف  /آالت سهخ
Music Performance
Woodwind / Brass

 بكالوريوس تخصصموسيقى.

ذكور  /إناث  -أن ال يقل المعدل العام عن 3
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

عزف  /بياسو
Piano Performance
تأليف موسيقى وسظريات
Music Compositions
تقسيات موسيقية
Music Technology
تدريب كرة طائرة
Volleyball Training
تعلم حركي
Motor Learning

ذكور

إصابات
Sport Injuries
التربية البدسية المعدلة
Adapted Physical
Education

 أن ال يقل المعدل العام عن 3نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

 -بكالوريوس تربية بدنية.

تدريب سباحة
Swimming Coaching

إناث

تدريب جمباز
Gymnastics Training

ا
3

تابع:اكليةاالرتبيةااألساسية:
م ا القسماالعلميا ا

التخصصاالعلميااملطلوبا
لإليفاد ا

تا
مالحظا ا

مؤهلااملتقدم ا

التحلي العددي
Numerical Analysis
التحلي الحقيقي
Real Analysis
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الرياضيات

التحلي الدالي
Function Analysis
التحلي المركب
Complex Analysis

 بكالوريوس علومالرياضيات.

ذكور /إناث

 أن ال يقل المعدل العام عن 2.67من سلم  4نقاط أو ما يعادلها.

المعادالت التهاضلية
Differential Equations
الجبر
Algebra
ا

ثانيا:اكليةاالدراساتاالتجاريةا(للحصولاعلىادرجةااملاجستري)ا:
م ا القسماالعلميا ا

1

علوم الحاسب
اآللي وسظم
المعلومات

2

ااحصاء

3

االقتصاد

التخصصاالعلميااملطلوبا
لإليفاد ا

علوم الحاسب اآللي
Computer Science

مؤهلااملتقدم ا
 بكالوريوس علومتخصص علوم الحاسب
اآللي أو بكالوريوس
علوم تخصص هندسة
الحاسب اآللي.

تا
مالحظا ا

ذكور  /إناث

إحصاء رياضي
Mathematical
Statistics
إحصاء تطبيقي
Applied Statistics

 -بكالوريوس إحصاء.

ذكور  /إناث

 أن ال يقل المعدل العام عن 3نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

 أن ال يقل المعدل العام عن 2.67نقاط وما فوق من سلم 4
نقاط.

إحصاء حيوي
Bio Statistics
االقتصاد
Economy

 -بكالوريوس باالقتصاد.

ذكور  /إناث

 أن ال يقل المعدل العام عن  3نقاطوما فوق من سلم  4نقاط.

ا

ثالثا:اكليةاالعلوماالصحيةا(للحصولاعلىادرجةااملاجستريا)ا :ا
م ا القسماالعلميا ا

التخصصاالعلميااملطلوبا
لإليفاد ا

1

العلوم الطبية
والتطبيقية

الطوارئ الطبية
Paramedics

2

العلوم الصيدالسية

مايكروبيولوجي صيدلة
Pharmaceutical
Microbiology
علم األدوية
Pharmacology

مؤهلااملتقدم ا
 بكالوريوس طوارئطبية.
 بكالوريوس علوم الطبيةاألساسية.

 -بكالوريوس صيدلة.

4

تا
مالحظا ا

 أن ال يقل المعدل العام عن 3ذكور  /إناث
نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

تابع:اكليةاالعلوماالصحيةا(للحصولاعلىادرجةااملاجستري)ا :ا
م

القسماالعلميا ا

3ا

صحة بيئة

التخصصاالعلميا
املطلوبالإليفادا ا

علوم بيئية
Environmental Science

مؤهلااملتقدم ا

 بكالوريوس صحة بيئة. بكالوريوس علومالبيئة.
 بكالوريوس علوماألرض.
 بكالوريوس علومالغالف الغازي.
 بكالوريوس علومالبحار.

تا
مالحظا ا

ذكور  /اناث

 أن ال يقل المعدل العام عن  3نقاطوما فوق من سلم  4نقاط .ا

ا

رابعا:اكليةاالتمريضا(للحصولاعلىادرجةااملاجستري)ا :ا
م ا القسماالعلميا ا

1

دبلوم التمريض

2

بكالوريوس
التمريض

3

العلوم الطبية
الحيوية

التخصصاالعلميا
املطلوبالإليفادا ا

تا
مالحظا ا

مؤهلااملتقدم ا

تمريض أطفال
Pediatric Nursing
تمريض الصحة النفسية
Psychiatric Nursing
تمريض تخصص الوالدة
Maternity Nursing
تمريض صحة المجتمع
Community Health
Nursing

 -بكالوريوس تمريض.

ذكور  /إناث

 أن ال يقل المعدل العام عن 2.67من سلم ال  4نقاط.

تمريض تخصص األورام
Oncology Nursing
تمريض الرعاية الحرجة
Critical Nursing

ا

علم األمراض
Pathology

 بكالوريوس علومطبية أساسية.

علم التشريح
Anatomy

 بكالوريوس عالجطبيعي أو أشعة
تشخيصية.

ا
ا
ا
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ذكور  /إناث

 أن ال يقل المعدل العام عن 3نقاط وما فوق من سلم  4نقاط.

خامسا:اكليةاالدراساتاالتكنولوجيةا(للحصولاعلىادرجةااملاجستري)ا:
ما

القسما

التخصصاالعلميااملطلوبالإليفاد ا

العلميا ا التخصصاالعاما ا

مؤهلااملتقدم ا

التخصصاالدقيقا ا

تا
مالحظا ا

القوى المحركة
Solid Mechanics

1

ميكاسيكا
تكسولوجيا
القوى
والتبريد

فسدسة ميكاسيكية
Mechanical
Engineering

2

ميكاسيكا
تكسولوجيا
السيارات
والبحرية

عمارة سهن
Naval
Architecture

3

تكسولوجيا
الهسدسة
الكيميائية

الهسدسة الكيميائية
Chemical
Engineering

4

تكسولوجيا
فسدسة
البترو

فسدسة البترو
Petroleum
Engineering

5

تكسولوجيا
فسدسة
تصسيع

فسدسة ميكاسيكية
Mechanical
Engineering

6

تكسولوجيا
الهسدسة
المدسية

الهسدسة المدسية
Civil
Engineering

7

تكسولوجيا
الهسدسة
الكهربائية

الهسدسة
الكهربائية
Electrical
Engineering

تبريد وتكييف الهواء
HVAC

 بكالوريوس علومالهندسة الميكانيكية.

ذكور  /إناث

الطاقة يي المباسي
Building Energy
 بكالوريوس فيعمارة السفن أو
بكالوريوس هندسة
بحرية او بكالوريوس
الهندسة الميكانيكية.

عمارة سهن
Naval Architecture

ذكور

 أن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط وما فوق من
سلم  4نقاط.

 أن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط وما فوق من
سلم  4نقاط.

عمليات التحكم والقياس
Process Control and
Measurement
ظوافر االستقا
Transport Phenomena
ديساميكا حرارية
Thermodynamics

 بكالوريوس علومالهندسة الكيميائية أو

بكالوريوس
تكنولوجيا الهندسة
الكيميائية.

ذكور

 أن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط وما فوق من
سلم  4نقاط.

فسدسة تهاعالت
Reaction Engineering
فسدسة حهر
Drilling Engineering
أو
ااستاج
Production
عمليات التشغي
Machining Processes
قطع المعادن
Metal Cutting
الصياسة الميكاسيكية
Mechanical
Maintenance
فسدسة الهيدروليكا
Hydraulics
Engineering

 بكالوريوس علومهندسة البترول.

ذكور

 أن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط وما فوق من
سلم  4نقاط.

 بكالوريوس علومالهندسة الميكانيكية.

ذكور

 أن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط وما فوق من
سلم  4نقاط.

 بكالوريوس فيعلوم الهندسة المدنية.

ذكور  /إناث

مساحة
Surveying
 بكالوريوس علومالهندسة الكهربائية.

الطاقة المتجددة
Renewable Energy

ا
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ذكور  /إناث

 أن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط وما فوق من
سلم  4نقاط.

 أن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط وما فوق من
سلم  4نقاط.

تابع:اكليةاالدراساتاالتكنولوجية :ا
م ا القسماالعلميا ا

التخصصاالعلميااملطلوبالإليفاد ا
التخصصاالعاما ا التخصصاالدقيقا ا

رياضيات
Mathematics

8

تكسولوجيا
المصتبرات

تا
مالحظا ا

مؤهلااملتقدم ا
 بكالوريوس علومتخصص رياضيات.
أو
 بكالوريوس هندسة(مدنية أو كمبيوتر أو
بترول أو كيميائية).

رياضيات تطبيقية
Applied
Mathematics

ييزياء
Physics

ييزياء تطبيقية
Applied Physics

 بكالوريوس علومتخصص فيزياء.
أو
 بكالوريوس هندسة(هندسة فيزيائية أو
هندسة نووية أو
هندسة كهربائية أو
هندسة إلكترونية أو
هندسة ميكانيكية).

كيمياء
Chemistry

كيمياء تطبيقية
Applied
Chemistry

 بكالوريوس علومتخصص كيمياء.

 أن ال يقل المعدل العامعن  2.67نقاط وما فوق
من سلم  4نقاط بالنسبة
لخريجي كلية العلوم.
ذكور  /إناث

 وأن ال يقل المعدل العامعن  3نقاط من سلم  4نقاط
بالنسبة لخريجي كلية
الهندسة.

• الشروطاالعام اة-:
 .1أن يكون كويتي الجسسية.
 .2محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بجساية أو جسحة مصلة بالشرف أو األماسة.
 .3أال يكون قد سبق إيهادو يي بعثة دراسية يي التصصص سهسه واستهت باالغاء.
 .4أن يكون حاصلال على ااجازة الجامعية األولى ( البكالوريوس  /الليسلاسس ) أو ما يعادلها بالتصصلص المطلوب من إحدى
الجلامعلات المعتملدة من الجهلاز الوطسي لالعتملاد األكلاديمي بلالتهرل الكلامل ويسلللللتثسى من التهرل الكلامل صريجي جلامعلة
الكويلت والجلامعلات الصلاصلللللة داصل الكويلتذ على أال يقل المعلد العلام عن  3سقلاط يي سظلام  4سقلاط ذ أو ( )11سقطلة من
سلم السقاط الهرسسي ييما عدا التصصصات المستثساة الواردة بالجدو المريق.
 .5أن يكون مجتلازا الصتبلار اللغلة ااسجليزيلة بمعلد ال يقل عن  5سقلاط أو ملا يعلادلهلا بلالسسللل لبلة الصتبلار  IELTSأو 35
بالسسللبة الصتبار  TOFEL - IBTعلى أن تكون الشللهادة الحاص ل عليها حديثة ولم تتجاوز السللستين عسد تقديم الطلب
وصادرة من إحدى المراكز المعتمدة داص دولة الكويت.
 .6أال يتجاوز عمر المتقدم عسد تقديم طلب اايهاد للبعثة الدراسية عن ( )40سسة ميالدية.
 .7أن يجتاز المقابالت الشصصية واالصتبارات المطلوبة بسجاح.
 .8أن يكون الئق طبيا.
 .9يلتزم المرشح باايهاد للدرجة المطلوبة بااعالن وبالتصصص الدقيق ال ي يحددو القسم العلمي.
 .10يلتزم المرشح بالتقديم يي تصصص واحد ويي كلية واحدة يقط.
 .11أن يستكم المرشح إجراءات اايهاد صال سسة من تاريخ الترشيح.

7

• ي اقدماالراغبوناهلذاااإلعالنانسخةامنااملستنداتاالتالي اةاخاللافرتةااإلعالن-:

 املستنداتااإللزاميةااملطلوبة :ا .1صورة طبق األص من شهادة التصرج ( البكالوريوس  /الليساسس ) باللغة العربية وااسجليزية.
 .2صورة طبق األص من كشف تقدير الدرجات للمرحلة الجامعية باللغة العربية وااسجليزية.
 .3سسصة من معادلة وزارة التعليم العالي و لي بالسسبة للحاصلين على المؤف من جامعات صارجية.
 .4صورة شصصية.
 .5صورة البطاقة المدسية.
 .6سسصة من ستيجة اصتبار اللغة ( IELTS - TOEFL (IBTعلى أن تكون الشهادة حديثة وال تتجاوز السستين من تاريخ
اصدارفا عسد تقديم الطلب وصادرة من إحدى المراكز المعتمدة داص دولة الكويت.
 .7سسلصة ما يهيد الحصلو على التهرل الكام ( إجازة دراسلية  /بعثة دراسلية ) بالسسلبة للمتقدمين الحاصللين على المؤف
أثساء الوظيهة.
 .8شهادة صادرة من مؤسسة التأميسات االجتماعية تبين يترات االشتراكات التأميسية.
 .9شهادة حسن سير وسلوي ( يي حا ترشيح المتقدم ).
 املستنداتاال ختياريةا(معايريااملفاضلة) :ا .1سسلصة من ستيجة اصتبار  GREللمتقدمين لك التصصلصلات بكلية الدراسلات التكسولوجية والمتقدمين لتصصلص الحاسلب
اآللي بكلية الدراسات التجارية يقط .
 .2سسصة من شهادة الصبرة.
 .3سسصة من شهادة ( المؤتمرات – ورش العم ) والسيرة ال اتية.
 .4سسلللصة من القبو األكاديمي على أن يكون من إحدى الجامعات األجسبية المعتمدة لدى الجهاز الوطسي لالعتماد األكاديمي
واللجسة العامة للبعثات والكلية على أن تكون الجامعة من ضللمن  100جامعة االولى ويقا لتقييم  Timesأو Us News
أو  Shanghaiأو  QSبالسسللبة للمتقدمين لكلية الدراسللات التكسولوجية باسللتثساء تصصللص الهيزياء والرياضلليات لقسللم
المصتبرات يشللترط أن تكون ضللمن  150جامعة االولىذ أما بالسسللبة لباقي الكليات يشللترط أن تكون ضللمن  200جامعة
االولى ويقا لتقييم  Timesأو  Us Newsأو  Shanghaiأو .QS
• مالحـظات :ا
* ال يعتبر الترشلليح واايهاد يي البعثة الدراسللية سهائيا إ إال بعد موايقة اللجسة العامة للبعثات وصللدور القرار الصاص بالتعيين
أو سق الصدمات من جهة االصتصاص بالهيئة.
* قبو األوراق ال يعسي بالضرورة قبو المتقدم يي البعثة.
* الهيئة غير ملزمة بمقابلة من يتم استبعاد طلباتهم من قب القسم العلمي والكلية التابع لها.
* يشللترط لحضللور المقابالت الشللصصللية بالقسللم العلمي حصللو المتقدم على ( )50درجة يأكثر من مجموع البسود األربعة
األولى من اسلتمارة تقييم المتقدمذ كما يشلترط لحضلور المقابالت الشلصصلية للجسة البعثات بالكلية حصلو المتقدم على ()65
درجة يأكثر من مجموع البسود الصمس األولى من استمارة تقييم المتقدم.
* تسجي طلب اايهاد ال يعسي بالضرورة قبوله واستيهائه للشروط والضوابط.
* يعتبر التسجي الغيا يي حا عدم إدصا أو استكما البياسات أو المستسدات المطلوبة بسظام التسجي االلكتروسي.
* يتم تقلديم الطلبلات إلكتروسيلا على السمو ج المعلد من صال الموقع الرسللل لمي للهيئلة  www.paaet.edu.kwو للي صال
الهترة من  2022/5/11ولغاية  2022/8/11ولن يسظر بأي طلب يقدم بعد ف ا التاريخ.
* سيتم التواص بشأن الطلب المقدم من صال البريد االكتروسي الوارد بسمو ج طلب اايهاد.
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