
قديمةحديثة
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قديمةحديثة

ي يأدب  أدب 

60%75%

علميعلمي

60%75%
ي 65% ي %75ادب  ادب 

علمي %75علمي 60%

قديمةحديثة

قديمةحديثة
78%78%

معدل تخصصي 3 معدل عام 3.5

68.50%70%

65.17%70%

67%70%

قديمةحديثة
55%60%

65%65%

65%65%

نقطة2

ي علميأدب 
81.54%74.50%

77.08%55%

65%60%

65%60%

60%50%

x50%

x50%

50%50%

55%55%

50%50%

65%70%

ية  ز (4) + (3) + (2)اللغة اإلنجلي 

بية الموسيقية  (4)الير

(5) (وزارة الصحة  )خدمات فندقية - معهد الخدمات اإلدارية 

السجالت الطبية 

البنوك

القانون

إدارة المواد
ز التأمي 

االدارة

المحاسبة

ات الطبية  (4)تكنولوجيا المختي 

الحاسب اآللي

ي طوارئ طبية 
(4)فنز

(4)علوم األغذية والتغذية 

تاري    خ الشهادة

ي\ هندسة مدنية 
ز
إنشاء مباب

(6)+(5)استكمال بكالوريوس هندسة كيميائية 

ميكانيكا السيارات

تاري    خ الشهادة
كـلـيـة الـتـربـيـة األسـاسـيـة

(4)تربية خاصة - تربية إسالمية 

تاري    خ الشهادة

(4)تربية خاصة - لغة عربية 

بية الفنية  (4)الير

(4)التصميم الداخلي 

(4)علوم المكتبات والمعلومات 

تكنولوجيا التعليم

 
ي  
ب
أد

 +
ي م
عل

تاري    خ الشهادة

(4)بكالوريوس / التمريض العام 

(4)بكالوريوس تكميلي  / التمريض العام 

تاري    خ الشهادة
ئ+ (5)+(3)بكالوريوس هندسة كيميائية  المعدل المكافز

طرق\ هندسة مدنية 

مساحة\ هندسة مدنية 

آالت كهربائية 

تكنولوجيا هندسة اتصاالت

ونات صناعية الكير

معدات طبية حيوية

نقل وتوزي    ع الطاقة الكهربائية 

تكنولوجيا هندسة كمبيوتر

ات   (كيمياء حيوية  )تكنولوجيا مختي 

الطاقة المتجددة

تكنولوجيا صناعات كيميائية

السكرتارية واإلدارة المكتبية-المعهد العالي للخدمات االدارية  

ي تثقيف صحي - معهد التمريض 
(5)فنز

ي تعقيم - معهد التمريض 
(5)فنز

نوع الشهادة

(5)المعهد العالي للطاقة 

ي 
ئ
(5)تمهيدي - المعهد االنشاب

(5)المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 

(5)نحضي  مختي  علوم - دورات تدريبية خاصة 

ف مؤسسات إصالحية - دورات تدريبية خاصة  ف سجون  - مشر مشر

(2)+(4)+(5)
50%50%

76.88%

ي معادن ثمينة - معهد الصناعي الشوي    خ 
(5)+(2)فنز

(4)+(2)تحفيظ قرآن كريم - دورات تدريبية خاصة 

(5)تفتيش تجاري - المعهد العالي للخدمات االدارية 

67.74%

69.56%

(الشهادات العلمية و األدبية )كـلـيـة الـدراسـات الـتـجـاريـة 

قـديـمـة+ قـطـاع الـتـدريـب شـهـادة حـديـثـة 

(شهادات علمية فقط)كـلـيـة الـتـمـريـض 

(شهادات علمية فقط)كـلـيـة الـدراسـات الـتـكـنـولـوجـيـة  

(شهادات علمية فقط)كـلـيـة الـعـلـوم الـصـحـيـة 

(4)بكالوريوس / التمريض المدرسي 

(4)دبلوم / التمريض العام 

ميكانيكا هندسة بحرية

77.07%

70.76%

(5)خدمات إدارية -المعهد العالي للخدمات االدارية 

(5)خدمات اجتماعية - المعهد العالي للخدمات اإلدارية 

علمي فقط

(4)الكهرباء 

(4)حاسوب 

(4)تربية خاصة - علوم 

(4)تربية خاصة - رياضيات 

81.38%

80.60%

82.56%

55%60%

الفئات املسموح هلا التقديم

كويتي

قرار معاملة كويتي

أبناء الكويتيات

أبناء الشهداء

الدبلوماسيين وأبنائهم وزوجاتهم

بــنــيــن
2021/2020

الشواغرخطة

إدارة القبول-عمادة القبول والتسجيل -اهليئة العامة للتعلم التطبيقي والتدريب 
بناء على اعداد املتقدمني ونسبهم واملقاعد احملددةوستحدد نسب القبول الحقا نسب تقديم طلب االلتحاق للتخصصات املتاحة أدناه ، 

اهلوامش

(1)هامش 
رغبة أولى فقط

------
(2)هامش 

أو ثانيةرغبة أولى
------

(3) هامش 
القبول مشروط بالنجاح في اختبار القدرات

-----
(4)هامش 

القبول مشروط بالنجاح في المقابلة الشخصية
-----
(5)هامش 

القبول للكويتيين فقط
------
(6)هامش 

لخريجي تخصص 
فقط(( صناعات كيميائية + تشغيل مصافي )) 

يتم تقديم طلب االلتحاق للحاصلين على 
الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

الشهادة الحديثة 
وما بعده(( 2018/2017)) الصادرة في العام الدراسيالشهادة

الشهادة القديمة 

وما قبله (( 2017/2016)) الصادرة في العام الدراسي الشهادة

------

المقابلة الشخصية لقطاع الكليات تتم بعد القبول


