
 

 تعلن الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 
 

  2021/2022 االولبدء التسجیل للفصل التدریبي  عن
 

 رقیب مشغل الیھ إطفاءبدورة 
 

 

ظھرا  12الى الساعة  18/8/2021صباحا لغایة یوم االربعاء الموافق  8من الساعة  4/8/2021یبدأ التسجیل اعتبارا من یوم االربعاء الموافق 

وتعبأة طلب االلتحاق الخاص بالدورات وفي حال عدم امكانیة الدخول على موقع للتسجیل  www.paaet.edu.kwوذلك عن طریق الدخول 

 :ظھرا على الرقم االتي 12.30حتى الساعة  9یرجى التواصل عن طریق الواتس اب من الساعة 

50159607 
 

: اطفاء)الیة  (مشغل رقیبلدورات  العامةالشـــــــروط   
 

  الجنسیة.أن یكون كویتي  .1
 15/09/2000موالی_____د  مـ_____ـن( الدراسـ_____ـة بدایـ_____ـة عن_____د المتق_____دم عمـ_____ـر یقــ_____ـل ال أن .2

 ).15/09/1996 موالید لغایة
الس_____نة اس_____تكمال م_____ا یعادلھ_____ا ( ویك_____ون حاص_____الً عل_____ى ش_____ھادة الثانوی_____ة العام_____ة أ أن .3

أو الش____ویخ  الص____ناعي/ دأو المعھ____المعھ____د الص____ناعي / ص____باح الس____الم  الرابع____ة ف____ي
 التدریب اإلنشائي). دمعھ

خ___ارج دول___ة الكوی___ت  العام___ة م___نعل___ى المتق___دمین الحاص___لین عل___ى ش___ھادة الثانوی___ة  .4
تق____دیم تسلس____ل دراس____ي م____ن بل____د واح____د للش____ھادة الدراس____یة المطلوب____ة معتم____دة م____ن 
الجھ_____ات المعنی_____ة بالدول_____ة (ویس_____تثنى أبن_____اء الدبلوماس_____یین الك_____ویتیین أو الملحق_____ین 

 العسكریین في سفارات دولة الكویت بالخارج بشرط تقدیم ما یثبت ذلك).
وفق___ا للترتی___ب الم___ذكور أدن___اه كش___رط الزام___ي عل___ى المتق___دم اجتی___از الش___روط التالی___ة  .5

 التالیة:لالنتقال للمرحلة 
بحی____ث یتناس____ب الط____ول م____ع ال____وزن حس____ب  س____م) 165(أن ال یق____ل ط____ول المتق____دم ع____ن  أوال:

 .قوة اإلطفاء العاممعادلة كتلة الجسم المعتمدة لدى 
 ان یجتاز الفحص الشخصي المبدئي.ثانیا: 

 البدنیة.ثالثا: ان یجتاز اختبار اللیاقة 
 المتقدم اختبار المقابلة الشخصیة.أن یجتاز  :رابعا

 
 الھیئة. أعلى لديیسبق للمتقدم اجتیاز دورة تدریبیة بنفس المستوى أو  لم .6
 .المستمرین بالمؤسسات التعلیمیة التقدم لدورات اإلطفاءالمقبولین ال یحق للمتدربین  .7
یك____ون ق____د س____بق الحك____م علی____ھ بعقوب____ة مقی____دة للحری____ة ف____ي جنای____ة أو جنح____ة مخل____ة  أال .8

 .بالشرف أو األمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره
 .أن یكون محمود السیرة والسلوك حسن السمعة .9

ً أن یك___ون الئق___اً  .10 ً  ص___حیا م___ن أي كس___ور أو أم___راض معدی___ة م___ن بدای___ة  وخ___الي وب___دنیا
 .الدورة إلى نھایتھا

اس____تیفاء جمی____ع  وبع____دال یع____د قب____ول المتق____دم نھائی____اً إال بع____د اجتی____ازه الفح____ص الطب____ي  .11
 شروط القبول الخاصة بالدورة.

 .واللوائح للنظم وفقا ،والتدریب ،للدراسة متفرغا یكون أن .12
أال یك___ون ق___د س___بق فص___لھ بس___بب الغ___ش أو بق___رار ت___أدیبي م___ن كلی___ات أو معاھ___د الھیئ___ة  .13

 .اإلطفاءأو مركز إعداد رجال 
 

 تابع ...
ال یك______ون المتق______دم م______ن الع______املین بالجھ______ات الحكومی______ة أو  أن .14

تق_____دیم  الخ_____اص عن_____دأو القط_____اع  المؤسس_____ات العام_____ة بالدول_____ة
 .األوراق

یلت___زم المتق___دم ال___ذي ت___م قبول___ھ بال___دورة وال___ذي یق___ل عم___ره ع___ن  .15
س____نة) عن____د بدای____ة الدراس____ة ب____التوقیع عل____ى تعھ____د كت____ابي  18(

) س___نة 18بتق___دیم الص___حیفة الجنائی___ة عن___د اكتم___ال عم___ره لس___ن (
خ___الل فت___رة ال___دورة وف___ي ح___ال ع___دم اس___تیفائھ لش___روط الص___حیفة 

 الدورة.الجنائیة سوف یتم استبعاده من 
القرع___ة عل___ى المتق___دمین ل___دورة اإلطف___اء ف___ي ح___ال  ی___تم تطبی___ق .16

زی____ادة ع____دد المجت____ازین لش____روط القب____ول ع____ن الع____دد المطل____وب 
 للدورة .

ض___رورة التس___جیل بالخدم___ة الوطنی___ة العس___كریة لم___ن بل___غ عم___ر  .17
س___نھ واحض___ار ش___ھادة لم___ن یھم___ھ االم___ر م___ن ھیئ___ة الخدم___ة  18

 الوطنیة العسكریة.
 .أخرىال یحق تحویل للطالب بعد القبول لدوره رقباء  .18
یلت____زم جمی____ع المقب____ولین بالش____روط والل____وائح الداخلی____ة الخاص____ة  .19

 بمركز إعداد رجال اإلطفاء حسب الدورة.
عل__ى م__ن ی__تم قبول__ھ ف__ي ھ__ذه ال__دورة احض__ار م__ا یثب__ت حص__ولھ  .20

عل___ى اج___ازة عام___ھ س___اریة خ___الل الفص___ل الت___دریبي االول وف___ي 
ھ م____ا یثب____ت ذل____ك س____وف ی____تم اس____تبعاده م____ن حال____ة ع____دم تقدیم____

 الدورة.
 شھادة تطعیم ضد فایروس كارونا ان وجد. .21
 

 
 

 المیداني  + التدریبتدریبیة فصول  4فترة الدورة عبارة عن 

 
 
 
 

 للكویتیین فقط)یعادلھا (للحاصلین على الثانویة العامة أو ما  المطلوبة:المستندات 
 المطلوبةالمستندات  الفــــئة الــــــدورة

 رقیب مشغل الیة اطفاء

المقبولین المستجدین  بالھیئة االثانویة من داخل الكویت ولیس لدیة قبول سابق 
)2019(. 

 مستند.ال یتوجب علیھ تسلیم أي 

	مستند.ال یتوجب علیھ تسلیم أي  الھیئة.طالب قاموا بسحب أوراقھم من كلیات أو معاھد 
	مستند.ال یتوجب علیھ تسلیم أي  قبولھم.طالب تم قبولھم في فصل سابق وقاموا بإلغاء 

خریجي الثانویة الصناعیة (الصناعي صباح السالم / الصناعي الشویخ / معھد 
 االنشائي) 

	مستند.ال یتوجب علیھ تسلیم أي 

یتوجب علیھ تسلیم المستندات  الكویت.شھادة الثانویة من خارج 
	المطلوبة.

یتوجب علیھ تسلیم المستندات  الكویت.شھادة الثانویة من المدارس الخاصة داخل 
	المطلوبة.

یتوجب علیھ تسلیم المستندات  ).طالب لدیھم قبول سابق بالھیئة ولدیھم ثانویة حدیثة معادة (تحسین نسبة
	المطلوبة.


