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قرار معاملة كويتي

80%75%

G1 G2 شهادة حديثةG3 شهادة حديثةG4 شهادة حديثة

65%60%65%

(4)علوم األغذية والتغذية 

60% 65%

75%

السجالت الطبية

تتم المقابالت الشخصية لقطاع الكليات بعد اعالن نتائج القبول

(مشرف سجون) (2)+(4)+(5)

سكرتارية واعمال- االدارية 

 مكتبية

القبول في الفصل الثاني فقط

ابناء العسكريين غير محدد الجنسية

(G3)رمز المجموعة 

الفئة
كويتي 

اإلدارة

القانون

البنوك

التأمين

(7)

الزوج كويتي غير محدد الجنسية

ابناء العاملين في التطبيقي محدد الجنسية

(G4)رمز المجموعة 

ابناء دول مجلس التعاون الخليجي

التخصص للكويتيين وابناء الكويتيات فقط

تخصص للكويتيين فقط 

القبول مشروط بالنجاح في المقابلة الشخصية

60%75%65%

ابناء الوافدين من الدول العربية

الفئة

تتم المقابالت الشخصية لقطاع التدريب قبل اعالن نتائج القبول

الفئات المسموح لها بالتقديم

(G1)رمز المجموع 

ابناء الشهداء

ابناء الكويتيات

(G2)رمز المجموعة 

ابناء العسكريين محدد الجنسية

 الدبلوماسين وابناءهم وزوجاتهم

الفئة
الزوج كويتي محدد الجنسية

الزوجة كويتية محدده الجنسية+ابناء وازواج اعضاء هيئة التدريس والتدريب بالتطبيقي 

الفئة

المقابلة الشخصة

المقابلة الشخصة للكليات

المقابلة الشخصة لقطاع التدريب 

(G5)رمز المجموعة 

الفئة

(2)

(1)

رغبة اولى او ثانية فقط

رغبة اولى فقط

تعريف معنى الهامش

الشهادة الحديثة و الشهادة القديمة

الهوامش

الرمز 

(6)

(5)

(4)

(3)

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

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

الشهادة الحديثة

الشهادة القديمة

القبول مشروط بالنجاح في اختبار القدرات

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

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

مشرف مؤسسات اصالحية- الدورات التدريبية الخاصة 

المعهد العالي للخدمات 

50%50%

50%

50%50%

50%50%

50%

(6)فني تثقيف صحي - معهد التمريض 

(6)+(4)+(2)تحفيظ قرآن كريم - الدورات التدريبية الخاصة 

(5)فني زراعة -  الدورات التدريبية الخاصة 

(6)فني تعقيم - معهد التمريض 

(6)فاصد دم - معهد التمريض 

50%50%

50%50%

50%50%

(5)+(2)مفتش عمل - الدورات التدريبية الخاصة 

(5)تفتيش خدمات فندقية  - المعهد العالي للخدمات االدارية 

(5)+(3)التفتيش التجاري - المعهد العالي للخدمات االدارية 

(5)خدمات اجتماعية  - المعهد العالي للخدمات االدارية 

65%65%

50%50%

60%55%

65%60%

50%50% (5)+(3)تنفيذ معامالت مراكز - المعهد العالي للخدمات االدارية 

(5)خدمات إدارية  - المعهد العالي للخدمات االدارية 

(5)المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 

المحاسبة

إدارة المواد 

تكنولوجيا الطاقة المتجددة 

 هندسة كمبيوتر

 مختبرات فيزياء تطبيقية

(أدبي وعلمي) (4+3+1)التربية البدنية 

(أدبي و علمي  ) (4)التربية الموسيقية 

تكنولوجيا هندسة اإلتصاالت 

 مختبرات كيمياء تطبيقية 

(6)+(4)التمريض العام بكالوريوس تكميلي

(6)+(4)التمريض المدرسي بكالوريوس 

(6)+(4)التمريض العام بكالوريوس 

(4)دبلوم - التمريض العام 

نقطة ( 2 )معدل 

(5)+(4)العلوم الصيدالنية 

(5)+(4)استكمال بكالوريوس علوم البيئة 

(5)+(4)بكالوريوس علوم البيئة 

(4)فني طوارئ طبية 

(4)تكنولوجيا المختبرات الطبية 

(5)+(4)فني عيادة طب اسنان 

(5)+(4)فني تخدير

(أدبي و علمي  ) (4)التربية الفنية 

   (أدبي و علمي)

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

(أدبي و علمي  ) (4)علوم المكتبات والمعلومات 

80%75%75%X

((ويستثنى من ذلك الكويتيين وأبناء الكويتيات  ))قطاع التدريب شهادة حديثة فقط 

(علمي فقط  ) (4)معلم حاسوب 

(علمي فقط  ) (4)تربية خاصه - رياضيات 

(أدبي و علمي  )تكنولوجيا التعليم 

(أدبي و علمي  ) (4)اقتصاد منزلي 

(أدبي و علمي  ) (4)تربية خاصه - اللغة العربية 

(أدبي و علمي  ) (4)اللغة العربية 

(علمي فقط  ) (4)العلوم 

(علمي فقط  ) (4)تربية خاصه - علوم 

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

(علمي فقط  ) (4)الكهرباء 

(أدبي و علمي  ) (4)التربية اإلسالمية 

(علمي فقط  ) (4)الرياضيات 

الحاسب اآللي
المعهد العالي للخدمات 

مسجل بيانات- اإلدارية 

G1 G2 شهادة حديثةG3 شهادة حديثةG4 شهادة حديثة

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

بنات
العام الدراسي
2022/2021

والتدريبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
إدارة القبول-عمادة القبول والتسجيل 

تعاريف ومصطلحات يجب قراءتها

www.paaet.edu.kw

شهادات علمية  فقط( بنات ) كلية التمريض 

G4 G1G2G3
قديمةحديثة

الفئة التخصصات
المتاحة

G5
حديثةحديثةحديثةحديثة

شهادات علمية فقط( بنات ) كلية العلوم الصحية 

G4 G1G2G3
قديمةحديثة

الفئة التخصصات
المتاحة

G5
حديثةحديثةحديثةحديثة

شهادات علمية وأدبية( بنات) التدريب قطاع

G1
علميأدبي

الفئة

المتاحةالتخصصات

شهادات علمية وأدبية( بنات ) كلية التربية األساسية 

G4 G1G2G3
قديمةحديثة

الفئة التخصصات
المتاحة

G5
حديثةحديثةحديثةحديثة

شهادات علمية فقط( بنات ) الدراسات التكنولوجيه كلية

G4 G1G2G3
قديمةحديثة

الفئة التخصصات
المتاحة

G5
حديثةحديثةحديثةحديثة

شهادات علمية وأدبية( بنات ) الدراسات التجارية كلية

G4 G1G2G3
قديمةحديثة

الفئة التخصصات
المتاحة

G5
حديثةحديثةحديثةحديثة

د المحددة تقديم طلب االلتحاق للتخصصات المتاحة أدناة ، وستحدد نسب القبول الحقا بناء على اعداد المتقدمين ونسبهم والمقاعنسب


