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 إطفاء:  لدورة وكيل عريف مكافحة العامةالشـــــــروط  
 

  الجنسية.أن يكون كويتي   .1

 15/09/2004مواليــد  مــــن) الدراســــة بدايــــة عنــد المتقــدم عمــــر يقـــــل ال أن .2

 (.15/09/2000  مواليد لغاية

ــى  ــها ة  .3 ــدمين الحاصــلين عل ــى المتق ــا مــن الصــا التاســععل ــا يعا له خــار   وم

ــة  ــد واحــد لللــها ة الدراســية الم لوب ــديم تسلســل  راســي مــن بل ــد تق ــة الكوي  ول

ــويتيين  ــيين الك ــاء الدبلوماس ــتدنى أبن ــة )ويس ــة بالدول ــات المعني ــن الجه ــدة م معتم

أو الملحقــين العســكريين فــي ســلارات  ولــة الكويــد بالخــار  بلــرط تقــديم مــا 

 يدبد ذلك(.

ــة  .4 ــروط التاليـ ــاا اللـ ــدم اجتيـ ــى المتقـ ــرط علـ ــا  كلـ ــهكور أ نـ ــب المـ ــا للترتيـ وفقـ

 الزامي لالنتقال للمرحلة التالية:

بحيــي يتناســب ال ــول مــع الــوان حســب  ســم( 165)أن ال يقــل طــول المتقــدم عــن أوال: 

 .قوة اإلطلاء العاممعا لة كتلة الجسم المعتمدة لدى 

 ثانيا: ان يجتاا اللحص اللخصي المبدئي.

 اختبار السباحة.: أن يجتاا المتقدم  ثالدا

 ان يجتاا اختبار اللياقة البدنية  : رابعا

 خامسا: أن يجتاا المتقدم اختبار المقابلة اللخصية.

 

 الهيئة. أعلى لدييسبق للمتقدم اجتياا  ورة تدريبية بنلس المستوى أو  لم .5
للمتدربين   .6 يحق  لدورات  المقبولين  ال  التقدم  التعليمية  بالمؤسسات  المستمرين 

 اإلطلاء.
  العامة الدانويةان يتعهد المتقدم ان ال يكون حاصل على  ها ة  .7
يكــون قــد ســبق الحكــم عليــق بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة  أال .8

 .باللرف أو األمانة ما لم يكن قد ر  إليق اعتبار 

 أن يكون محمو  السيرة والسلوك حسن السمعة. .9

مــن أي كســور أو أمــراة معديــة مــن بدايــة  وخــالي وبــدنيا   صــحيا  أن يكــون الئقــا   .10

 .الدورة إلى نهايتها

ــاا  اللحــص ال بــي  .11 ــا  إال بعــد اجتي ــع  وبعــدال يعــد قبــول المتقــدم نهائي اســتيلاء جمي

  روط القبول الخاصة بالدورة.

 وفقا للنظم، واللوائح.  ،والتدريب ،للدراسة  متلرغا يكون أن .12
 

 تابع ...

 

ــد ســبق فصــلق  .13 ــون ق ــأ يباال يك ــرار ت ــ  او بق ــد  يبســبب الغ ــن معا  م

 الهيئة المركز اعدا  رجال اإلطلاء.

ــات  أن .14 ــة أو المؤسس ــات الحكومي ــاملين بالجه ــن الع ــدم م ــون المتق ال يك

 .تقديم األوراق أو الق اع الخاص عند  العامة بالدولة

ــن ) .15 ــر  ع ــل عم ــهي يق ــدورة وال ــق بال ــم قبول ــهي ت ــدم ال ــزم المتق  18يلت

ــالتوقيع علـــى تعهـــد كتـــابي بتقـــديم  ــنة( عنـــد بدايـــة الدراســـة بـ سـ

ــن ) ــر  لس ــال عم ــد اكتم ــة عن ــحيلة الجنائي ــرة 18الص ــالل فت ــنة خ ( س

ــوف  ــة س ــروط الصــحيلة الجنائي ــتيلائق لل ــدم اس ــال ع ــي ح ــدورة وف ال

 الدورة.يتم استبعا   من 

 18ســـجيل بالخدمـــة الوطنيـــة العســـكرية لمـــن بلـــ  عمـــر ضـــرورة الت .16

ــة  ــة الوطني ــة الخدم ــن  يئ ــر م ــق االم ــن يهم ــها ة لم ــنق واحرــار   س

 العسكرية.

ــق  .17 ــتم ت بي ــا ة ي ــال اي ــي ح ــاء ف ــدورة اإلطل ــدمين ل ــى المتق ــة عل القرع

 عد  المجتااين للروط القبول عن العد  الم لوب للدورة .

ــروط  .18 ــولين بالل ــع المقب ــزم جمي ــز يلت ــة الخاصــة بمرك ــوائح الداخلي والل

 إعدا  رجال اإلطلاء حسب الدورة.

  ها ة ت عيم ضد فايروس كارونا ان وجد. .19
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المستندات 

 الم لوبة:

 للحاصلين على الصا التاسع أو ما يعا لها 

 المستندات الم لوبة  اللــــئة  الــــــدورة 

وكيل عريا  

 اطلاءمكافحة 

اال المقبولين المستجدين  مدارس حكومية من الكويد وليس لديهم قبول سابق بالهيئة

(2018 ) 
 ال يتوجب عليق تسليم أي مستند 

 ال يتوجب عليق تسليم أي مستند  معا د الهيئة طالب قاموا بسحب أوراقهم من 

 ال يتوجب عليق تسليم أي مستند  قبولهم وقاموا بإلغاءطالب تم قبولهم في فصل سابق 

 يتوجب عليه تسليم المستندات المطلوبة مدارس خاصة  اخل  ولة الكويد  

 المطلوبةيتوجب عليه تسليم المستندات  مدارس خاصة خار   ولة الكويد 

 بدء    تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن 

   2022/ 2021  االول التسجيل للفصل التدريبي  
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