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محمد هالل اخلالدي
أكد عميد القبول والتس�جيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد األنصاري أن الهيئة تقبل 
كل املتقدمني ممن تنطبق عليهم ش�روط القبول، وأضاف خالل اس�تضافته في ديواني�ة »األنباء« للرد على 
استفس�ارات وأسئلة الطلبة وأولياء أمورهم طوال س�اعتني أن إدارة الهيئة تعمل جاهدة على تلبية حاجة 
س�وق العمل من اخلريجني املؤهلني بأعلى معايير التعليم والتدريب، مشيرا إلى أن هناك خطوات عملية 
مت اتخاذها حلث الطلبة على التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل أكثر من غيرها مثل تخصصات 
كلية الدراسات التكنولوجية وتخصصات كلية العلوم الصحية وكلية التمريض. وأوضح د.األنصاري أن معظم 
املتقدمني للهيئة من خريجي القس�م األدبي، وهذا يفسر الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة في بقية الكليات 
مثل التربية األساسية والدراس�ات التجارية واملعاهد والدورات التدريبية. كما أوضح أن عملية إغالق 
أو إعادة فتح باب القبول في بعض التخصصات هي عملية مدروس�ة وترتبط بحاجة س�وق العمل 
بالدرجة األولى، فهناك تخصصات ترتبط بصورة مباشرة بأماكن محددة في سوق العمل، مثل 
تخصصات كلية التربية األساس�ية حيث ان خريجي هذه الكلية سيكونون معلمني وسوق 
العمل بالنسبة لهم وزارة التربية، وأكد أن هناك جلنة خاصة بني وزارة التربية والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بكلية التربية األساسية تبحث كل عام التخصصات التي يجب أن يوقف القبول فيها مؤقتا 
بحسب توافر الشواغر الوظيفية في وزارة التربية.

كما أش�ار د.أحمد األنصاري إلى أن إدارة الهيئة حترص كل احلرص على توفير كل متطلبات الراحة والبيئة العلمية املناس�بة 
ألبنائنا وبناتنا الطلبة، وتبذل في هذا الصدد جهودا كبيرة حتى قبل عملية تسجيلهم وقبولهم في الهيئة من ناحية التوعية والتعريف 
بكليات الهيئة ومعاهدها والتخصصات العلمية التي تقدمها وسوق العمل املرتبط بكل تخصص، كما حترص عمادة القبول والتسجيل 
على االرتقاء بالعمل وتطويره مبا يعود بالنفع على الطلبة والتيسير عليهم وتسهيل عملية التسجيل، فقد قامت إدارة الهيئة ممثلة 
بعمادة القبول والتسجيل هذا العام بتوفير أجهزة خاصة توضع فيها مغلفات التسجيل والتي وفرت الكثير من اجلهد والوقت حيث ال 
يحتاج الطالب ملراجعة الهيئة سوى مرة واحدة فقط، كما وفرت للطلبة مساحة كبيرة من احلرية في اختيار التخصصات املطلوبة 
وهم جالس�ون في منازلهم من خالل تطوير املوقع االلكتروني للهيئة، فأصبح بإمكان املتقدم الدخول على موقع الهيئة وتسجيل 
الرغبات وتغييرها كيفما يش�اء طوال فترة التس�جيل التي تنتهي في 27 من الش�هر اجلاري، كما يحتوي موقع الهيئة على كل ما 
يحتاجه املتقدم من معلومات حول التخصصات املتاحة ومتطلبات التخرج فيها ومواعيد التسجيل واختبارات القدرات والدراسة 
وغيره�ا، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل توفير كل ما يحتاجه الطالب من معلومات وحث الطلبة على قراءة التعليمات 

بدقة واهتمام قبل اتخاذ القرارات املتعلقة مبستقبلهم الدراسي وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

عميد القبول والتسجيل في »التطبيقي« زار »األنباء« ورّد على استفسارات وأسئلة الطلبة وأولياء األمور

د.أحمد األنصاري : 27 الجاري آخر موعد للتسجيل ب� »التطبيقي«
وعدد المتقدمين حتى اآلن بلغ 10 آالف طالب وطالبة وإعالن نتائج المقبولين 3 سبتمبر 

مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لكلية التربية األساسية للفصل األول 2011/2010
بناتبنين

التربية الفنية

األحد 2010/8/1
أو االثنني 2010/8/2
أو الثالثاء 2010/8/3
أو األربعاء 2010/8/4

الساعة الرابعة مساء باملبنى الرئيسي كلية 
التربية األساسية بنني بالعديلية

التربية الفنية

األحد 2010/8/1
أو االثنني 2010/8/2
أو الثالثاء 2010/8/3
أو األربعاء 2010/8/4

الساعة الرابعة مساء باملبنى الرئيسي كلية 
التربية األساسية بنات الشامية ـ ملحق 1

التربية املوسيقية

األحد 2010/8/1
او االثنني 2010/8/2

الساعة الرابعة مساء باملبنى الرئيسي كلية 
التربية األساسية بنني بالعديلية

التربية املوسيقية

األحد 2010/8/1
أو االثنني 2010/8/2

الساعة الرابعة مساء باملبنى الرئيسي كلية 
التربية األساسية بنات الشامية ـ املبنى 

الرئيسي

التصميم الداخلي

األحد 2010/8/1
أو االثنني 2010/8/2
أو الثالثاء 2010/8/3
أو األربعاء 2010/8/4

الساعة الرابعة مساء باملبنى الرئيسي كلية 
التربية األساسية بنني بالعديلية

التصميم الداخلي

األحد 2010/8/1
أو االثنني 2010/8/2
أو الثالثاء 2010/8/3
أو األربعاء 2010/8/4

الساعة الرابعة مساء باملبنى الرئيسي كلية 
التربية األساسية بنات الشامية ـ املبنى 

الرئيسي

التربية البدنية والرياضية
يوم األحد املوافق 2010/8/1 الساعة التاسعة 

صباحا بصالة األلعاب بكلية التربية 
األساسية بنني ـ العديلية

التربية البدنية والرياضية
يوم األحد املوافق 2010/8/1 الساعة التاسعة 

صباحا بصالة األلعاب بكلية التربية 
األساسية بنات ـ الشامية املبنى الرئيسي

مالحظات هامة:
1 ـ ضرورة االلتزام باملوعد احملدد للطالب/ الطالبة على اإليصال. 2 ـ ضرورة إحضار البطاقة املدنية وإيصال التقدمي. 3 ـ املتقدمون لتخصص التربية البدنية:

أ ـ عمل الكشف الطبي قبل االختبار )فحص الصدر ـ قوة النظر ـ الطول ـ الوزن( ب ـ احلضور باملالبس الرياضية

 ب��دأت أس��ئلة ق��راء »األنب��اء« 
باتص��ال م��ن محمد العن��زي الذي 
تساءل عن قبول غير الكويتيني من 
الوافدين وأبنائهم وهل تصرف لهم 

املكافأة الطالبية؟ 
القبول في   بالنسبة لسياسة 
الهيئة للوافديــــن فهناك طريقان 
أمام املتقدم، إما التسجيل بصورة 
مباشــــرة عن طريق مكتب القبول 
في صالة رقــــم 7 في مبنى الهيئة 
بالعديلية، ويشــــترط في املتقدم 
من الوافدين أن يكون حاصال على 
شهادة الثانوية العامة من الكويت 
بنســــبة 80% وأكثر، أو التقدم عن 
طريق املنح املخصصــــة لوزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
التربية بصفته  حيث ان لوزيــــر 
رئيــــس مجلــــس إدارة الهيئة 50 
مقعــــدا مخصصة لغير الكويتيني 
فقط. علما بأن قبول غير الكويتيني 
بكل فئاتهم يجب أال يتجاوز %15 
من نســــبة الطلبة الكويتيني. أما 
بخصوص املكافــــأة الطالبية فهي 
مقصورة علــــى الطلبة الكويتيني 
فقط، ولكن هناك صندوق رعاية 
الطالب الذي يقدم خدمات متميزة 
للطلبة غيــــر الكويتيني بإمكانهم 

التقدم إليه حال قبولهم.
 املتصلة ب��دور: أنا خريجة عام 
2008 بنس��بة 91% علم��ي، قدم��ت 
أوراقي أكثر من مرة ولم يتم قبولي 
ألنني من فئة غير محددي اجلنسية 
ووالدي عس��كري وسنوات اخلدمة 

لوالدي أقل من 15 سنة. 
 بالنسبة لشروط القبول لغير 
محددي اجلنسية فهناك لوائح حتدد 

كل شــــريحة على حدة، فبالنسبة 
ألبناء الشــــهداء واألسرى من غير 
محددي اجلنسية يتم قبولهم بنفس 
شروط قبول الكويتيني، وبالنسبة 
ألبناء الكويتيات وزوجات الكويتيني 
من غير محددي اجلنســــية فيتم 
قبولهم حســــب األماكن املتوافرة 
املتقدم على نسبة  شرط حصول 
55% للبنــــني، 60% للبنات )علمي 

وأدبي( واستيفاء بقية الشروط التي 
الكويتيني، وبالنسبة  تطبق على 
ألبناء العسكريني من غير محددي 
اجلنسية فيشترط أن تكون خدمة 
والد املتقدم في السلك العسكري 15 

سنة أو أكثر. 
 فاطمة الشمري: شهادتي حديثة 
بنسبة 69% علمي، تقدمت للتسجيل 
في كلية التربية األساس��ية ولم يتم 

قبولي، فهل هناك استثناء للقبول؟
 النسبة املطلوبة للقبول في كلية 
التربية األساسية هي 70% كحد أدنى، 
ولكن بإمكانك التسجيل في أي كلية 
أخرى ثم التحويل إلى كلية التربية 
األساسية إذا كانت لديك رغبة فيها 
بعد استيفاء شروط التحويل لكلية 
التربية األساسية وهي اجتياز 14 
وحدة دراسية مبعدل تراكمي 3.5 

من سلم األربع نقاط للتخصصات 
التي ليس لها اختبار قدرات، أو 3 
التي  نقاط بالنسبة للتخصصات 

لها اختبار قدرات.
 خالد العجمي: ما إمكانية تغيير 
التخصص بالنس��بة للحاصلني على 
إجازة تفرغ دراسي من جهة العمل، 
خاصة انني أعمل في وزارة الداخلية 
وحاصل على تفرغ دراس��ي وأرغب 

في تغيير تخصصي؟
الكليات   شروط التحويل بني 
واملعاهد وتغيير التخصص واحدة 
فــــي الهيئة وتطبــــق على كل من 
يرغب من الطلبــــة، أما ما يتعلق 
باالجازات الدراسية فهذا يعتمد على 
جهة العمل إن كانت تســــمح أو ال 
تســــمح ملوظفيها احلاصلني على 
إجازة دراسية بتغيير التخصص 

أو تضع عليهم أي شروط أخرى، 
عليك أن تراجع جهة عملك وتسأل 

عن مدى موافقتها أم ال.
 مش��اعل املطيري: م��ا امكانية 
قبولي ف��ي كلية التربية األساس��ية 
حيث انني حاصلة على نس��بة %67، 
وم��ا امكانية قيام أخي بالتس��جيل 

نيابة عني حيث انني سأسافر.
 النســــبة املطلوبة للقبول في 

كلية التربية األساسية 70% فأكثر، 
وبامكانك التسجيل في أي كلية أخرى 
ثم التحويل لكلية التربية األساسية 
بعد استيفاء شروط التحويل، أما 
بالنسبة للتسجيل نيابة عنك فهناك 
منوذج خاص بتوكيل شخص آخر 
للقيام بالتسجيل نيابة عن الطالب 
بامكانك احلصول عليه من موقع 
الهيئة االلكتروني أو احلضور لصالة 

التسجيل في مبنى 7 بالعديلية.
 يوسف املطيري: أنهيت دراسة 
جميع املراحل الدراسية في الثانوية 
العامة في الكويت باس��تثناء شهادة 
الثانوية العامة في الس��عودية، فهل 

أستطيع التسجيل في »التطبيقي«؟
 كال، فهناك قرار صريح ينص 
على ضرورة وجود تسلسل دراسي 
كامل لشهادات الثانوية من الصف 
األول الثانوي وحتى الرابع الثانوي 
)أو من الصف العاشر وحتى الثاني 

عشر(.

اإلجازة الدراسية

 صالح أحم��د: انا موظف وأريد 
احلص��ول على إجازة دراس��ية من 
جهة عملي، ولكن مكتب التس��جيل 
قال��وا ل��ه يج��ب أن أحض��ر قرار 
احلصول على اإلجازة الدراسية قبل 
احلص��ول على القبول م��ن الهيئة، 
وجهة العمل تق��ول يجب أن أحضر 
قبوال من الهيئ��ة حتى حتصل على 

قرار اإلجازة الدراسية فماذا أفعل؟
 بالنســــبة للموظفني الراغبني 
في التسجيل في الهيئة فاللوائح 
واضحة بضرورة احضار قرار من 
جهة العمل يفيد بحصول املوظف 

التحويل إلى كلية التربية األساسية:
يكون حتويل الطلبة )من داخل وخارج الهيئة( إلى كلية التربية األساسية وفق اإلمكانات 

املتاحة واخلطة السنوية للقبول.
ضواب�ط حتويل ط�الب املنح الدراس�ية والعس�كريني واحلاصلني عل�ى اإلجازات 

الدراسية:
يشترط من حيث املبدأ لتحويل الطالب العسكريني وطالب اإلجازات الدراسية من وإلى 
كليات الهيئة احلصول على موافقة اجلهات املوفدين لها، كما يشترط حصول طالب املنح 

الدراسية على موافقة عمادة النشاط والرعاية الطالبية على التحويل من كلية ألخرى.
اجتياز ضوابط القبول األخرى:

يش�ترط لقبول الطالب احملول اجتياز ضوابط القبول األخ�رى )في حالة وجودها( 
والتي حتددها األقس�ام العلمية كاجتياز اختبار القدرات واختبار اللغة اإلجنليزية والنجاح 

في املقابلة الشخصية.
شروط التحويل من جامعة الكويت والكليات املناظرة اخلارجية إلى كليات الهيئة

أ � أن يك�ون الطالب مقيدا بإحدى اجلامعات أو الكليات الت�ي تأخذ بنظام االنتظام 
واملعترف بها حني تقدميه طلب االلتحاق.

ب � اجتياز 14 وحدة دراسية على األقل واحلصول على معدل تراكمي ال يقل عن ثالث 

نقاط ونصف في نظام االربع نقاط بالنسبة للراغبني في التحويل الى جميع تخصصات كلية 
التربية األساسية )باستثناء التخصصات التي لها اختبار قدرات فيكون املعدل املطلوب ثالث 
نقاط على األقل(. كما يجب أال يقل املعدل عن نقطتني على األقل بالنسبة للراغبني في التحويل 

الى كليات الدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية والتمريض.
ج � اال يك�ون الطالب منقطعا عن الدراس�ة لفترة تزيد عن فصل دراس�ي واحد عند 

تقدميه طلب التحويل.
د � يشترط لتحويل الطالب إلى التخصصات العلمية في الكليات حصوله على شهادة 

الثانوية العامة )القسم العلمي( أو ما يعادلها.
املستندات املطلوبة للتحويل:

يشترط لقبول طلب حتويل املتقدم للهيئة إرفاق املستندات التالية:
1� صورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2� نس�خة أصلية ومعتمدة من آخر كش�ف درجات للطالب م�ن اجلامعة او الكلية 
املناظرة احملول منها.

3� البطاقة املدنية وصورة عنها للمطابقة بشرط أن تكون سارية املفعول.
4� مستندات أخرى تثبت فئة القبول للمتقدم )للطلبة غير الكويتيني(.

5� اربع صور شخصية حديثة للمتقدم مقاس 2×3 سم.

6� يش�ترط ان يقدم الطالب كش�ف درجات نهائيا قبل إعالن النتائج ان كان مازال 
يدرس عند تقدميه طلب االلتحاق.

شروط التحويل إلى كليات الهيئة:
1� شروط التنافس بني الطلبة احملولني:

أ � أن يكون مقيدا بإحدى كليات الهيئة وأال يكون مفصوال لسبب تأديبي أو أكادميي.
ب � اجتياز 14 وحدة دراس�ية على األقل، واحلص�ول على معدل تراكمي ال يقل عن 
3.5 نقاط بالنس�بة للراغبني في التحويل الى تخصصات كلية التربية األساس�ية )باستثناء 
التخصص�ات التي لها اختبار قدرات فيكون املعدل املطلوب ثالث نقاط على األقل( وعن 
نقطتني على األقل بالنسبة للراغبني في التحويل الى كليات الدراسات التجارية والدراسات 

التكنولوجية والعلوم الصحية والتمريض.
ج � في حالة جتاوز اعداد الطلبة املتقدمني للتحويل احلد األقصى خلطة القبول في 
كل تخصص، تتم املفاضلة بينهم بعد جناحهم في اختبار القدرات او املقابلة الش�خصية 

طبقا للترتيب واملعايير التالية:
1� املعدل التراكمي األعلى للطلبة.

2� في حالة التس�اوي باملعدل التراكمي يتم النظر إلى النس�بة املئوية األعلى في 
الثانوية العامة.

الضوابط والمستندات المطلوبة للتحويل
� يكون القبول وفقا لألعداد احملددة من قبل 
اللجنة العليا للقب��ول بالهيئة ويتنافس الطلبة 
غير الكويتيني كمجموعات مبختلف فئاتهم على 
املقاعد املخصصة لغير الكويتيني ما لم يرد نص 

خاص بتحديد أولوية فئة معينة.
� وتخصص نسبة ال تتجاوز 15% من املقاعد 
املقترحة للقبول في كلي��ات التعليم التطبيقي 
بالهيئة للطلبة غير الكويتيني، ويكون التنافس 
بينهم وفقا للنس��بة في الثانوي��ة العامة أو ما 

يعادلها.

اما فئات القبول فهي

1 - الكويتيون.
2 - احلاصلون على »قرار معاملة كويتي«.

3 - أقرباء الكويتيني )محددي اجلنسية(.
4 - مواطنو دول مجلس التعاون اخلليجي.

5 - أبناء وأزواج أعض��اء هيئتي التدريس 

والتدريب.
6 - الديبلوماسيون وأبناؤهم وزوجاتهم.

7 - أبناء وأزواج العاملني بالهيئة.
8 - طالب منح الوزير )رئيس مجلس ادارة 

الهيئة( )50 مقعدا(.
9 - طالب املنح الدراسية.

10 - الطلبة املجازون دراسيا.
11 - طلبة االستكمال الدراسي.

12 - أبناء الش��هداء واألس��رى من فئة غير 
محددي اجلنسية.

13 - أبناء الوافدين.
14 - الطلب��ة الذين حصلوا على اجلنس��ية 

الكويتية مؤخرا.
15 - أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيني )من 

فئة غير محددي اجلنسية(.
16 - الطالب ذوو االحتياجات اخلاصة.

17 - أبناء العسكريني.

السياسة العامة للقبول 

صورة زنكوغرافية إلستمارة التسجيل

)حسن حسيني(د.احمد االنصاري خالل لقائه الزميل محمد اخلالدي

نعتزم استحداث بكالوريوس الهندسة الكيميائية قريبًا وقبول ش�هادة الثانوية العامة القديمة مقصور على الكويتيين فقط

د.أحمد األنصاري

الحص�ول على اإلجازة الدراس�ية 
ش�رط للقبول في »الهيئة« بالنسبة 
التسجيل في  الراغبين  للمراجعين 
التخصصات  بع�ض  لدين�ا  نعم 
في الكلي�ات والمعاهد مقصورة

عل�ى الكويتيي�ن فقط بس�بب 
ارتب��اطها بس��وق ال�ع�مل
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التخصصات المتاحة للتسجيل في الفصل الدراسي األول 2011/2010
أوال: قطاع التعليم التطبيقي  - بنين

الشهادات احلديثة هي الشهادات التي مت احلصول عليها اعتبارا من يناير 2008 وما بعدها، الشهادات القدمية قبل يناير 2008
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الشهادات املؤهلة لاللتحاق الرمزالتخصص
بالتخصص

احلد األدنى للتقدمي

للشهادات القدميةللشهادات احلديثة

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 106* التربية الفنية *
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %70

علمي 80%علمي %65

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 107* التربية البدنية والرياضية *
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %70

علمي 80%علمي %65

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 109* التربية املوسيقية *
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %65

علمي 80%علمي %60

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 112* التصميم الداخلي *
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %70

علمي 80%علمي %65

ث. عامة علمي ـ مقررات )علمي، 113الكهرباء
علمي 80%علمي 65%علوم، رياضيات(

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 114علوم املكتبات واملعلومات
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %70

علمي 80%علمي %70

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 115تكنولوجيا التعليم
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %70

علمي 80%علمي %70

ث. عامة علمي ـ مقررات )علمي، 136معلم حاسوب
علمي 80%علمي 65%علوم، رياضيات(

* يشترط أن يجتاز الطالب اختبار القدرات ويجب أن تكتب كرغبة أولى ويجوز أن تكتب التربية املوسيقية رغبة أولى أو ثانية
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ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 201احملاسبة
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %55

علمي 80%علمي %55

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 203إدارة املواد
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %55

علمي 80%علمي %55

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 206التأمني
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %55

علمي 80%علمي %55

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 207البنوك
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %55

علمي 80%علمي %55

ث. عامة علمي ـ مقررات )علمي، 208احلاسب االلي
علمي 80%علمي 55%علوم، رياضيات(

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 210اإلدارة
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %55

علمي 80%علمي %55

ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ 212قانون
ثانوية املعهد الديني

أدبي 80%أدبي %55

علمي 80%علمي %55
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ث. عامة علمي ـ ث.مقررات )علمي، 304السجالت الطبية
علمي 60%علمي 55%علوم، رياضيات(

ث. عامة علمي ـ ث.مقررات )علمي، 305العلوم الصيدالنية **
علمي 65%علمي 65%علوم، رياضيات(

ث. عامة علمي ـ ث.مقررات )علمي، 307علوم األغذية والتغذية
علمي 60%علمي 60%علوم(

صحة البيئة )بكالوريوس(**
310

ث. عامة علمي ـ ث.مقررات )علمي، 
علمي 70%علمي 70%علوم، رياضيات(

صحة البيئة )بكالوريوس 
تكميلي(**

دبلوم كلية العلوم الصحية ـ 
معدل جيدمعدل جيدتخصص صحة البيئة

313فني طوارئ طبية
ث. عامة علمي ـ ث.مقررات )علمي، 

علوم، رياضيات(، دبلوم معهد 
التمريض

علمي 60%علمي %55

** التخصص يقتصر على الكويتيني فقط.

ثانيا: قطاع التدريب
علمي ...أدبي ...ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني800الدورات اخلاصة

ب 
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ي
شائ

إلن
ا

* دورة رسم 
ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي ـ علوم ـ 818هندسي *

علمي ...رياضيات(

* دورة مسح 
ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي ـ علوم ـ 834أراضي *

علمي ...رياضيات(

* دورة مراقب 
ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي ـ علوم ـ 837مباني *

علمي ...رياضيات(

علمي ...أدبي ...ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني829* دورة مثقف صحي *

علمي ...أدبي ...ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني841* دورة خدمات بلدية/ إعالنات *

علمي ...أدبي ...ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني842*دورة خدمات بلدية/نظافة*

علمي ...أدبي ...ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني846* دورة حتضير مختبر العلوم *

853دورة حتفيظ قرآن كرمي
ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني 

يشترط اجتياز املقابلة الشخصية من 8/1 الى 
2010/8/5 الساعة 5 مساء

علمي ...أدبي ...

علمي55%أدبي 55%ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني901املعهد العالي لالتصاالت واملالحة

علمي50%أدبي 60%ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني1501املعهد العالي للطاقة

علمي50%أدبي 50%ثانوية عامة/ ثانوية مقررات/ ثانوية املعهد الديني2300معهد السكرتارية واإلدارة املكتبية

* التخصص يقتصر على الكويتيني فقط *
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علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(401ميكانيكا قوى محركة

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(402ميكانيكا إنتاج

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(403ميكانيكا سيارات

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(404ميكانيكا تبريد وتكييف

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(405ميكانيكا هندسة بحرية

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(406ميكانيكا حلام

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(411آالت كهربائية

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(412نقل وتوزيع  الطاقة الكهربائية

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(421الكترونات اتصاالت

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(422الكترونات صناعية

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(431إنشاء مباني

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(432طرق

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(433مساحة

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(443* تكنولوجيا  تشغيل املصافي *

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(444تكنولوجيا صناعات كيميائية

علوم تطبيقية )فيزياء 
علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(451تطبيقية(

علوم تطبيقية )كيمياء 
علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(452تطبيقية(

علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(455هندسة كمبيوتر

*هندسة بترول  استكشاف 
علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(461وتطوير*

* هندسة بترول/ إنتاج 
علمي 60%علمي 55%ث.عامة علمي ـ مقررات )علمي، علوم، رياضيات، صناعي(462وتصدير *

* التخصص يقتصر على الكويتيني فقط *
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501التمريض العام/ دبلوم
ث. عامة علمي، ث. مقررات )علمي 
ـ علوم ـ رياضيات( شهادة ثانوية 
متريضية )دبلوم معهد التمريض(

ث. 
علمي 

55
دبلوم 

متريض 
55

ث. علمي 
60

دبلوم 
متريض 

60

التخصصات المتاحة للتسجيل في الفصل الدراسي األول 2011/2010
أوال: قطاع التعليم التطبيقي � بنات

الشهادات احلديثة هي الشهادات التي مت احلصول عليها اعتبارا من يناير 2008 وما بعدها، الشهادات القدمية قبل يناير 2008
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الشهادات املؤهلة لاللتحاق الرمزالتخصص
بالتخصص

احلد االدنى للتقدمي

للشهادات القدميةللشهادات احلديثة

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/101التربية االسالمية
ثانوية املعهد الديني

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي%75

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/102اللغة العربية
ثانوية املعهد الديني

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي%75

ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي 104العلوم
علمي 80%علمي 70%– علوم – رياضيات(

ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي 105الرياضيات
علمي 80%علمي 70%– علوم – رياضيات(

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/106* التربية الفنية*
ثانوية املعهد الديني*

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي %70

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/107* التربية البدنية والرياضية*
ثانوية املعهد الديني*

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي %70

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/109* التربية املوسيقية*
ثانوية املعهد الديني*

ادبي 80%ادبي %70

علمي 80%علمي %65

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/110رياض االطفال
ثانوية املعهد الديني

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي %75

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/112* التصميم الداخلي*
ثانوية املعهد الديني*

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي %70

ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي 113الكهرباء
علمي 80%علمي 70%– علوم – رياضيات(

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/114علوم املكتبات واملعلومات
ثانوية املعهد الديني

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي %75

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/115تكنولوجيا التعليم
ثانوية املعهد الديني

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي %75

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/116اللغة االجنليزية
ثانوية املعهد الديني

ادبي 80%ادبي %75

علمي 80%علمي %75

ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي 136معلم حاسوب
علمي 80%علمي 70%– علوم – رياضيات(

* يشترط أن يجتاز الطالب اختبار القدرات ويجب أن تكتب كرغبة أولى ويجوز ان تكتب التربية املوسيقية رغبة أولى أو ثانية*
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ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني201احملاسبة
ادبي 80%ادبي %65

علمي 80%علمي%65

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني203ادارة املواد
ادبي 80%ادبي %65

علمي 80%علمي%65

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني206التأمني
ادبي 80%ادبي %65

علمي 80%علمي %65

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني207البنوك
ادبي 80%ادبي %65

علمي 80%علمي %65

ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي – علوم – 208احلاسب اآللي
علمي 80%علمي 65%رياضيات(

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني210االدارة
ادبي 80%ادبي %65

علمي 80%علمي %65

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني212قانون
ادبي 80%ادبي %65

علمي 80%علمي %65

أوال: قطاع التعليم التطبيقي
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ث.عامة علمي، ث. مقررات304السجالت الطبية
علمي 60%علمي 55% )علمي ـ علوم ـ رياضيات(

ث.عامة علمي، ث.مقررات 305العلوم الصيدالنية **
علمي 70%علمي 70%)علمي ـ علوم ـ رياضيات(

علمي 60علمي 60%ث.عامة علمي، ث. مقررات )علمي ـ علوم(307علوم األغذية والتغذية

تكنولوجيا املختبرات 
ث.عامة علمي، ث. مقررات 309الطبية

علمي 60%علمي 60%)علمي ـ علوم ـ رياضيات(

صحة البيئة 
علمي 70%علمي 70%ث.عامة علمي، ث.مقررات )علمي ـ علوم(310)بكالوريوس( **

صحة البيئة 
)بكالوريوس ـ 

تكميلي( **

دبلوم كلية العلوم الصحية ـ
معدل جيدمعدل جيدتخصص صحة البيئة

ث.عامة علمي، ث.مقررات 313فني طوارئ طبية
علمي 60%علمي 55%)علمي ـ علوم ـ رياضيات( دبلوم معهد التمريض

التخصص يقتصر على الكويتيات فقط **

ية
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ت ال
سا
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ث.عامة، ث.مقررات 421الكترونات اتصاالتكلي
علمي 60%علمي 60%)علمي ـ علوم ـ رياضيات(

علوم تطبيقية 
ث.عامة علمي ث.مقررات 451)فيزياء تطبيقية(

علمي 60%علمي 60%)علمي ـ علوم ـ رياضيات(

علوم تطبيقية
ث.عامة علمي، ث.مقررات 452 )كيمياء تطبيقية(

علمي 60%علمي 60%)علمي ـ علوم  رياضيات(

ث.عامة علمي، ث.مقررات455هندسة كمبيوتر
علمي 60%علمي 60% )علمي ـ علوم ـ رياضيات(

ض
مري

الت
ية 

كل

التمريض العام
501دبلوم

ث.عامة علمي، ث.مقررات 
)علمي ـ علوم ـ رياضيات(
شهادة ثانوية متريضية 
)دبلوم معهد التمريض(

ث. علمي %55

دبلوم متريض 
%55

ث. علمي %60

دبلوم متريض 
%60

التمريض العام
502بكالوريوس **

ث.عامة علمي ث.مقررات
 )علمي ـ علوم ـ رياضيات(
شهادة ثانوية متريضية 
)دبلوم معهد التمريض(

ث. علمي %60

دبلوم متريض 
%75

ث. علمي %60

دبلوم متريض 
%75

بكالوريوس التمريض 
504املدرسي ***

ث.عامة علمي، ث.مقررات 
)علمي ـ علوم  رياضيات(
شهادة ثانوية متريضية 
)دبلوم معهد التمريض(

ث. علمي %60

دبلوم متريض 
%75

ث. علمي %60

دبلوم متريض 
%75

* التخصص يقتصر على الكويتيني فقط *

ثانيا: قطاع التدريب
علميأدبيثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني800الدورات اخلاصة

علميأدبيثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني829* دورة مثقف صحي *

علميأدبيثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني846* دورة حتضير مختبر علوم *

ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني853دورة حتفيظ قرآن كرمي
علميأدبييشترط اجتياز املقابلة الشخصية من 8/1 إلى 2010/8/5 الساعة 5 مساء

أدبي ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني901املعهد العالي لالتصاالت واملالحة
%60

علمي 
%60

حة 
سيا

 ال
هد

مع
ياء

ألز
 وا

يل
جم

الت
علميأدبيثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني1150سياحة وضيافةو

علميأدبيثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني1151سياحة وسفر

علميأدبيثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني1152تصميم أزياء

يشترط اجتياز املقابلة الشخصية أيام 2، 3، 2010/8/4 الساعة 9 صباحا

معهد التمريض
ث.عامة علمي، ث.مقررات )علمي ـ علوم ـ رياضيات(1450 )دبلوم متريض مدرسي(

علمي 55%يشترط اجتياز املقابلة الشخصية أيام 8، 2010/8/9 الساعة 9 صباحا

أدبي ثانوية عامة/ثانوية مقررات/ثانوية املعهد الديني2300معهد السكرتارية واإلدارة املكتبية
%55

علمي
%55 

ـ أكد عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.أحمد األنصاري ان موقع الهيئة على االنترنت يحتوي كل 
املعلومات التي يحتاج اليها الطالب، ودعاهم الى قراءة تلك املعلومات 

بدقة قبل اتخاذ اي خطوة تتعلق مبستقبلهم الدراسي.
� اش��تكى عدد كبير من املتصلني من معاملة االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة وقيام بعض الطلبة باستغالل فترة التسجيل للترويج 
لقائمته��م االنتخابية، بالرغم من انهم ميثلون اآلن كل طلبة وطالبات 
الهيئة، وقال احد املتصلني إن مثل هذه املمارسات اضافة الى انها تعبر 
عن اس��تغالل وابتزاز وال تليق بطلب��ة التطبيقي، فهي ايضا تنعكس 

سلبا على سمعة القائمة.
ـ أشـــاد د.أحمد األنصـــاري بتغطية »األنبـــاء« حول عملية 
التسجيل والتي نشرت األسبوع املاضي، ودعا الطلبة الى قراءة 
التغطية اخلاصة بهذا اللقاء للتعرف على شروط القبول بصورة 

سليمة.
� أش��اد كثير من املتصلني ممن قاموا بالتسجيل عن طريق موقع 
الهيئة باالنترنت بس��هولة عملية التس��جيل وتوافر جميع املعلومات 
الالزمة، وأكدوا انها سهلت عليهم الكثير من العناء والوقت واملراجعات 

خاصة في هذا اجلو احلار.
ـ حرصا من »األنباء« على مصلحة الطلبة املتقدمني للتسجيل، 
نضع لهم العنوان االلكتروني ملوقع الهيئة على االنترنت وندعوهم 
لقراءة محتوى املوقع والتعرف على كل ما يتعلق مبســـتقبلهم 
الدراســـي واملعلومات اخلاصة باحلصول على املكافأة الطالبية 

)http://www.paaet.edu.kw/paaet/index.htm( وغيرها
� تركزت معظم أسئلة املتصلني حول شروط قبول الوافدين وغير 
محددي اجلنس��ية وحرصا من »األنباء« على توفير املعلومات للقراء 

تنشر شروط القبول جلميع الفئات.

من أجواء اللقاء

على إجازة دراسية، أي أن احلصول 
على االجازة الدراسية شرط للقبول 

في الهيئة.
 أم عب��داهلل: أري��د الس��ؤال عن 
الهندس��ة  بكالوري��وس  تخص��ص 
الكيميائي��ة ف��ي كلي��ة الدراس��ات 
العام  فابني خري��ج  التكنولوجي��ة، 
احلال��ي ونس��بته 77% ويرغب في 
الكيميائية، فبماذا  الهندس��ة  دراسة 
تنصحه هل يس��جل بتخصص آخر 

اآلن أم ينتظر افتتاح التخصص؟
الهندســــة   تخصــــص دبلوم 
الكيميائية موجود حاليا، وإدارة 
الهيئــــة تعمل جاهــــدة لفتح هذا 
البكالوريوس  التخصص بدرجة 
قريبــــا، وهنــــاك برامــــج جديدة 
بدرجــــة البكالوريوس جار العمل 
على تطويرها بإذن اهلل. بالنسبة 
البنك أنصــــح بأال ينتظر ويضيع 
أي فرصــــة، عليه أن يســــجل في 
برنامج الدبلوم بتخصص الهندسة 
الكيميائية ثم بعد افتتاح التخصص 
البكالوريوس ستحتسب  بدرجة 
جميع املواد التي درسها في مرحلة 
الدبلوم ويستكمل دراسته مباشرة 
حيث سيتم قبوله بصورة تلقائية 

في برنامج البكالوريوس.
وتساءلت أم عبداهلل عن الكليات 
البكالوريوس  التي تقدم درجــــة 
وأجابها د.أحمــــد األنصاري هناك 
كلية التربية األساسية، كلية العلوم 

الصحية وكلية التمريض.
 مش��اعل العنزي: أن��ا من غير 
محددي اجلنس��ية ووالدتي كويتية 
فه��ل ميك��ن أن يت��م قبول��ي ف��ي 

التطبيقي؟
 نعم ولكن يعتمد على نســــبة 
النجاح التي حصلت عليها وتوافر 
األماكن في التخصصات التي ترغبني 

فيها.

قبول الوافدين

 أبو خالد: أن��ا وافد عربي أعمل 
ف��ي الكوي��ت من��ذ فت��رة طويلة، 
فه��ل أس��تطيع تس��جيل ابني في 

التطبيقي؟
 قبــــول غيــــر الكويتيــــني من 
الوافدين متاح بحســــب الشروط 
وهــــي النســــبة 80% أو أكثر وأن 
العامة  الثانويــــة  تكون شــــهادة 
صادرة من الكويت، وهناك امكانية 
التقدمي عن طريق املنح املخصصة 
لوزيرة التربية. فتساءل أبو خالد: 
وكيف أتقــــدم لهذه املنح؟ وأجابه 
د.األنصاري عن طريق مكتب وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي في 

وزارة التعليم العالي.

ال تسجيل في جهتين

 مي��س موس��ى: أن��ا س��ورية 
وحاصلة على نس��بة 85% علمي من 
الكويت، هل أس��تطيع التسجيل في 
التطبيق��ي؟ وهل ش��هادة التطبيقي 
معترف به��ا خ��ارج الكويت؟ وهل 
أستطيع أن أس��جل بجامعة الكويت 

والتطبيقي في الوقت نفسه؟
 نعم تســــتطيعني التســــجيل 
وشــــهادات الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريــــب معتــــرف 
بها خارج الكويــــت ومعتمدة. أما 
التســــجيل فــــي جامعــــة الكويت 

والتطبيقي معا فغير ممكن.
 أم عبداهلل: أس��أل عن تس��جيل 
الطلب��ة احلاصل��ني عل��ى دور ثان، 
فابن��ي لدي��ه دور ثان وأخش��ى أن 
تضيع عليه فرصة التس��جيل التي 

تنتهي بتاريخ 27 من هذا الشهر؟
 بامكانــــه التســــجيل اآلن مع 
التوقيع على تعهد باحضار شهادة 
الثانوية العامــــة بعد أداء اختبار 
الدور الثاني والنجاح. تسجيل طلبة 
الدور الثاني ال يختلف عن تسجيل 
الطلبة الناجحني ولكن لن يبت في 
أمر قبولهم إال بعد استكمال شرط 
النجاح في اختبــــار الدور الثاني 
وهذا حرصا من إدارة الهيئة على 
مصلحة أبنائنــــا وحتى ال تضيع 

عليهم فرص التسجيل.
 خال��د الش��مري: أنا س��عودي 
تخص��ص  دراس��ة  ف��ي  وأرغ��ب 
هندس��ة البترول في كلية الدراسات 

التكنولوجية ولكنهم قالوا له إن هذا 
التخصص مقص��ور على الكويتيني 
فق��ط، مع أن نف��س التخصص في 
جامع��ة الكويت مت��اح ملواطني دول 

مجلس التعاون اخلليجي؟
بعــــض  فهنــــاك  صحيــــح   
التخصصات فــــي كليات ومعاهد 
الهيئة مقصــــورة على الكويتيني 
فقط، وذلك بسبب ارتباطها بسوق 

العمل.
 مش��اري الرشيدي: أنا سعودي 
وحاصل على شهادة الثانوية العامة 
ولكنها قدمية، هل ميكنني أن أسجل 

في الهيئة؟
 ال، مع األسف فالشهادة القدمية 

مقصورة على الكويتيني فقط.
 س��الم الش��مري: م��ا امكاني��ة 
اس��تثنائي من ش��رط العمر لقبولي 

في قطاع التدريب؟
  عليك مبراجعة قطاع التدريب 
مع ضرورة احضار جميع األوراق 
املطلوبة، حيــــث ان هناك امكانية 
لالستثناء في بعض التخصصات 

بحسب احلاجة وتوافر األماكن.
 »األنب��اء«: متى يتم اعالن نتائج 
املقبولني في التطبيقي للعام احلالي؟

 اعالن نتائج املقبولني سيكون 
يوم الثالثاء 2 سبتمبر املقبل.

 علي الشمري: أشتكي من قيام 
بعض طلب��ة االحتاد لطلبة ومتدربي 
الهيئ��ة بابتزاز الطلبة ومس��اومتهم 
على تس��هيل اج��راءات التس��جيل 
مقاب��ل التصويت لقائمة املس��تقلة، 
وقال��وا إنهم يفعل��ون ذلك مع أغلب 

الطلبة؟
 نحن نرفض مثل هذه املمارسات 
بالتأكيد وقد أوضحنا ألبنائنا الطلبة 
في االحتاد أنهم اآلن ميثلون جميع 
الطلبة والطالبات وليست قائمتهم 
االنتخابية ويجب أن يحترموا ذلك، 
كما أن دور احتاد الطلبة تنظيمي 
فقط وعلى الراغبني في التسجيل في 
الهيئة التوجه ملوظفي التسجيل فهم 
املخولون بالرد على استفساراتهم 
وامتــــام عملية التســــجيل، ووعد 
مبتابعــــة هذا املوضوع مع رئيس 

احتاد الطلبة ملنع تكرار ذلك.
 فواز احلربي: قمت بالتس��جيل 
عن طريق موقع الهيئة في االنترنت، 
وأرغب اآلن في تغيير بعض الرغبات 

فهل هذا مسموح؟
 نعم بامكان املتقدم أن يسجل 
عن طريق موقع الهيئة باالنترنت 
واختيار ما يناسبه من تخصصات 
وتغيير تلك الرغبات كيفما يشاء 
إلى غاية موعد التسجيل وطباعة 
البيانات، وهــــذا حرصا من إدارة 
الهيئــــة على اتاحــــة فرصة أكبر 
للمتقدمــــني ملراجعــــة اختياراتهم 
وتقرير األصلح لهم، هي من مزايا 
التسجيل عن طريق موقع الهيئة 

على االنترنت.

شروط التحويل إلى الجامعة

 أم عبدالعزي��ز: أري��د معرف��ة 
ش��روط التحويل من كلي��ة التربية 
األساس��ية في التطبيقي إلى جامعة 

الكويت؟
 ان شروط التحويل إلى جامعة 
الكويت حتددها إدارة جامعة الكويت 
وليس التطبيقي ويجب أن تسألي 
املسؤولني في جامعة الكويت عن 

تلك الشروط.
 سارة السبيعي: تقدمت للتسجيل 
ف��ي التطبيقي وطلب��وا مني صورة 
الثانوية  طبق األصل ع��ن ش��هادة 
العامة، فم��ا هي صورة طبق األصل 

للشهادة؟ وكيف أحصل عليها؟
 الصورة طبق األصل عن شهادة 
الثانوية العامة هي نسخة مصورة 
من الشهادة األصلية يتم تصديقها 
بختم »صورة طبــــق األصل« من 
قبل املنطقة التعليمية التي يتبعها 
الطالب، وهي ضرورية المتام عملية 
التسجيل في الهيئة وال تقبل صورة 
الشهادة إذا لم تكن مختومة بختم 

»صورة طبق األصل«.

التسجيل عن طريق اإلنترنت وتوفير أجهزة القبول نقلة نوعية ساهمت في تسهيل العمل والتيسير على الطلبة


