
 

 تعلن الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب عن بدء تسجیل الراغبین 
  J2021/2022االولفي االلتحاق بمعاھد التدریب للفصل التدریبي 

 (بنین) التدریب أدنى لمعاھدللحاصلین على شھادة الصف التاسع كحد  .1
 (بنین)للحاصلین على الصف الخامس كحد أدنى لمعھد التدریب المھني  .2
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 ):التخصصات (لجمیعالشـــــــروط العامة 
 

ضeeeeمن الفئeeeeات المسeeeeموح لھeeeeا بالتقeeeeدیم فeeeeي معاھeeeeد الھیئeeeeة أن یكeeeeون  .1
 / أبناء دول مجلس التعاون) كویتي الجنسیة / األم كویتیة( وھي

أعلeeeeى لeeeeم یسeeeeبق للمتقeeeeدم اجتیeeeeاز دورة تدریبیeeeeة بeeeeنفس المسeeeeتوى أو  .2
 الھیئة. لدى

 أن ال یكون مقیداً بأحد معاھد التدریب في الھیئة. .3
لمeeeeeا یحكeeeeeم ذلeeeeeك مeeeeeن نظeeeeeم أن یتفeeeeeرغ للدراسeeeeeة والتeeeeeدریب وفقeeeeeاً  .4

 وإجراءات.
المتقeeeeeدم مeeeeeن  وعلeeeeeىأولویeeeeeة القبeeeeeول للكeeeeeویتیین الغیeeeeeر مeeeeeوظفین  .5

 العeeeاملین بالقطeeeاع الحكeeeومي احضeeeار عeeeدم تعeeeارض مeeeن جھeeeة عملeeeھ
 معتمده.

أن یكeeeون المتقeeeدم حاصeeeال علeeeى المؤھeeeل الدراسeeeي المناسeeeب للeeeدورة  .6
 .والالئحةالتدریبیة التي سیلتحق بھا وفق متطلبات القبول 

ال یكeeeون قeeeد سeeeبق الحكeeeم علیeeeھ بعقوبeeeة مقیeeeدة للحریeeeة فeeeي جنایeeeة أو أ .7
 جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.

 یتبع ...

 تابع ...
أال یكeeeeeeون قeeeeeeد سeeeeeeبق فصeeeeeeلھ بسeeeeeeبب الغeeeeeeش أو بقeeeeeeرار تeeeeeeأدیبي  .8

 من معاھد الھیئة.نھائي 
القبeeeeeeول  وأولویeeeeeeةالرغبeeeeeeات  وترتیeeeeeeبالتوزیeeeeeeع حسeeeeeeب النسeeeeeeب  .9

 للكویتیین.
ال یعتبeeeeeeر التسeeeeeeجیل بeeeeeeالموقع قبeeeeeeول نھائیeeeeeeا فeeeeeeي الھیئeeeeeeة أال بعeeeeeeد  .10

 .اإلجراءاتاستكمال باقي 

 

 : بكل منھاالشـــــــروط الخاصة التخصصات المطروحة و 
 

مدة  الجنس المعھد / التخصص
 الدراسة

الدرجة 
 الشھادة المطلوبة الوظیفیة

الحد 
األدنى 
 للعمر

 موالید من
 وماالتاریخ 
 قبل

الحد 
األعلى 
 للعمر

 موالید الى
التاریخ 

 بعد وما

 بنین صباح السالم -المعھد الصناعي 

 
 سنوات 3

السادسة 
 وعالوتین

شھادة النجاح في الصف 
 التاسع

 

17 
 سنة
 

31/12/2004 
 

26 
 سنة
 

1/1/1995 
 

 بنین الشویخ -المعھد الصناعي 

 بنین معھد التدریب اإلنشائي

 بنین معھد التمریض

 بنین دورة سجالت طبیة (للكویتیین)
 سنتین

 

السابعة 
 وعالوتین

 بیاناتطباعة وتسجیل  
 بنین للكویتیین)(

السابعة  سنوات 4 بنین معھد التدریب المھني
 وعالوة فنیة

شھادة النجاح في الصف 
الخامس ابتداء من العام 

أو  2004/2005الدراسي 
حاصالً على شھادة النجاح 
في الصف الرابع االبتدائي 
بالنظام التعلیمي السابق في 

العام الدراسي 
وما قبلھ من  2003/2004

 األعوام الدراسیة

14 
 30 31/12/2007 سنة

 1/1/1991 سنة

 
 

 
 

 
 


