
 

 
 

ة دبيأ و ة كلية التربية االساسية )بنات( شهادات علمي  

 التخصصات المتاحة 

 الفئة 

G1 G2 G3 G4 G5 

 حديثة  حديثة  حديثة  حديثة  قديمة  حديثة 

(4علوم )علمي فقط( )  75% 80% 75% 75% 75% X 

( 4فقط( )رياضيات )علمي    75% 80% 75% 75% 75% X 

(4علوم تربية خاصة )علمي فقط( )  75% 80% 75% 75% 75% X 

(4)علمي فقط( ) تربية خاصه -رياضيات   75% 80% 75% 75% 75% X 

( 4علمي فقط( )) حاسوبمعلم    75% 80% 75% 75% 75% X 

( 4علمي فقط( )) الكهرباء  75% 80% 75% 75% 75% X 

(4) وعلمي( )أدبيالتربية اإلسالمية   75% 80% 75% 75% 

أدبي  

80 %  

 
 
 

علمي  

75 %  

X 

   تربية خاصه -تربية اإلسالمية 
( 4) وعلمي() أدبي   

75% 80% 75% 75% X 

(4) وعلمي( )أدبي اللغة العربية  75% 80% 75% 75% X 

   تربية خاصه -عربية  ةاللغ 

( 4) وعلمي() أدبي   
75% 80% 75% 75% X 

( 4) وعلمي(  )أدبي اقتصاد منزلي  75% 80% 75% 75% X 

علمي(و  )أدبيتكنولوجيا التعليم   75% 80% 75% 75% X 

 اللغة اإلنجليزية المرحلة االبتدائية 

( 4+ 3+ 2)علمي( ) أدبي و  
75% 80% 75% 75% X 

( 4)أدبي وعلمي( )الموسيقية التربية   75% 80% X X X X 

 

ة ادبيو  ة( شهادات علمي )بناتكلية الدراسات التجارية   

 التخصصات المتاحة 

 الفئة 

G1 G2 G3 G4 G5 

 حديثة  حديثة  حديثة  حديثة  قديمة  حديثة 

 المحاسبة 

أدبي  

65 %  

علمي  
65 %  

أدبي  

75 %  

علمي  
75 %  

أدبي  

65 %  

علمي  
65 %  

أدبي  
75 %  

علمي  

65 %  

أدبي  
80 %  

علمي  

75 %  

X 

 X إدارة المواد 

 X التأمين 

 X البنوك 

 X القانون 

 X اإلدارة 

 الحاسب اآللي 

 أدبي 

65 %  

 أدبي 

57 %  

 أدبي 

65 %  
X 

 علمي 

60 %  

 علمي 

75 %  

 علمي 

60 %  

 

فقط   ةشهادات علمي ت(كلية التمريض )بنا  

 التخصصات المتاحة 

 الفئة 

G1 G2 G3 G4 G5 

 حديثة  حديثة  حديثة  حديثة  قديمة  حديثة 

( 4دبلوم ) -التمريض العام   60% 65% 55% 65% 75% 90% 

 التمريض العام بكالوريوس 
 (4 +6 )  

70% 70% X X X X 

التمريض المدرسي  
( 6+4بكالوريوس )  

70% 70% X X X X 

التمريض العام بكالوريوس  
( 6+4)تكميلي   

( نقطة 2معدل )  X X X X 

 

 نسب الثانوية العامة او ما يعادلها المسموح لها بالتقديم في التخصص  نسب التقديم 

 نسب القبول 
نسب القبول في التخصص يتم تحديدها الحقا بناء على أعداد ونسب المتقدمين  

 والمقاعد المتاحة في التخصص 

وما بعدها   ( 2020/  2019) الشهادة الصادرة في العام الدراسي  الشهادة الحديثة   

وما قبلها   ( 2019/  2018) الشهادة الصادرة في العام الدراسي  الشهادة القديمة   

 تعريف الهوامش 

 تعريف معنى الهامش  الرمز 

(1 )  يجب ان تكون رغبة اولى  

(2 ) ثانية   وأ ولى أ ن تكون رغبة أ يجب    

(3 ) بالنجاح في اختبار القدرات  مشروط القبول    

(4 ) بالنجاح في المقابلة الشخصية  مشروط القبول    

(5 ) فقط  ن للكويتييتخصص    

(6 ) وأبناء الكويتيات فقط  ن للكويتييتخصص    

(7 ) لقبول في الفصل الثاني فقط ا   

 المقابلة الشخصية 

عالن نتائج القبول إ تتم المقابلة الشخصية للكليات بعد  المقابلة الشخصية للكليات   

 المقابلة الشخصية لقطاع التدريب 
عالن  إقبل  للمعاهد والدورات التدريبية تتم المقابلة الشخصية 

 نتائج القبول 

 

 

 

فقط   ةكلية العلوم الصحية )بنات( شهادات علمي  

 التخصصات المتاحة 

 الفئة 

G1 G2 G3 G4 G5 

 حديثة  حديثة  حديثة  حديثة  قديمة  حديثة 

(5+4) ةبيئبكالوريوس صحة ال  70% 70% X X X X 

(5+4+1)العلوم الصيدالنية   75% 75% X X X X 

( 5+ 4+ 1)تخدير فني   70% 70% X X X X 

( 6+ 4+ 2)فني عيادة طب اسنان   60% 60% X X X X 

(4الطبية ) تكنولوجيا المختبرات  55% 60% X X X X 

( 4+ 2فني طوارئ طبية )  55% 60% 55% 65% 75% X 

( 4علوم األغذية والتغذية )  55% 60% 55% 65% 75% X 

 X %75 %65 %55 %60 %55 السجالت الطبية

 

فقط    ةشهادات علمي(  )بناتكلية الدراسات التكنولوجيا   

 التخصصات المتاحة 

 الفئة 

G1 G2 G3 G4 G5 

 حديثة  حديثة  حديثة  حديثة  قديمة  حديثة 

االتصاالت هندسة تكنولوجيا   65% 70% 65% 65% 75% X 

 X %75 %65 %65 %70 %65 مختبرات كيمياء تطبيقية

 X %75 %65 %65 %70 %65 مختبرات فيزياء تطبيقية

 X %75 %65 %65 %70 %65 تكنولوجيا الطاقة المتجددة 

هندسة كمبيوتر تكنولوجيا   65% 70% 65% 65% 75% X 

 

ة ( شهادات علمية وأدبي)بناتقطاع التدريب   

 التخصصات المتاحة 

 الفئة 

G1 

 علمي  أدبي

(5العالي لالتصاالت والمالحة )المعهد   60% 55% 

( 5+ 4إدارية )خدمات  -العالي للخدمات االدارية المعهد   65% 60% 

( 5) مراكزتنفيذ معامالت   -العالي للخدمات االدارية المعهد     50% 50% 

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

( 5+ 4التجاري )التفتيش  -العالي للخدمات االدارية المعهد   55% 55% 

( 5فندقية )تفتيش خدمات  -العالي للخدمات االدارية المعهد   50% 50% 

(5زراعة ) فني  -الدورات التدريبية الخاصة   50% 50% 

( 6+ 4+ 1قرآن كريم ) ظتحفي -الدورات التدريبية الخاصة   50% 50% 

( 5+ 4) علوممختبرتحضير   –الدورات التدريبية الخاصة    50% 50% 

 المعهد 
 

G1 

شهادة حديثة  
 وقديمة 

G2  

شهادة حديثة  
 فقط 

G3  

شهادة حديثة   
 فقط 

G4  

شهادة حديثة فقط    

العالي  المعهد 
  –للخدمات االدارية  

سكرتارية وأعمال  

(4) مكتبية  

 علمي  أدبي علمي  أدبي علمي  أدبي علمي  أدبي

65% 60% 65% 60% 75% 65% 80% 75% 

العالي  المعهد 
  -للخدمات االدارية 

( 4مسجل بيانات )  

 

 علمي  أدبي علمي  أدبي علمي  أدبي علمي  أدبي

65% 60% 65% 60% 75% 65% 80% 75% 

 

 الفئات المسموح لها بالتقديم 

G1  كويتي 
قرار معاملة  

 كويتي 
بناء  أ

 الكويتيات 
  ن الدبلوماسييبناء  أ

 وزوجاتهم 
بناء  أ

 الشهداء 

G2  الزوج كويتي محدد الجنسية 
بناء العسكريين محدد  أ

 الجنسية 
عضاء هيئة  أبناء وازواج أ

 التدريس والتدريب 

G3 
بناء العسكريين غير محدد  أ

 الجنسية 
الزوج كويتي غير محدد  

 الجنسية 
بناء العاملين في الهيئة  أ

 محدد الجنسية 

G4 مجلس التعاون الخليجي بناء دول أ  

G5 بناء الوافدين من الدول العربية أ  

 

 

 

 

 

 

 

 بنات
2022/2023  

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

إدارة القبول -عمادة القبول والتسجيل   

 نسب تقديم طلب االلتحاق للتخصصات المتاحة أدناه، وستحدد نسب القبول الحقا بناء على أعداد المتقدمين ونسبهم والمقاعد المحددة. 

 تعاريف ومصطلحات يجب قراءتها 

www.paaet.edu.kw 


