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»الداخلية« تفتح باب القبول لـ 3 دفعات جديدة في الشرطة النسائية
أال يقل سنها في احلالتني عن 
ثماني عشــرة سنة وال يزيد 
على تســع وعشــرين ســنة 
ويحسب السن عند االلتحاق 
باملعهد والدراسة باملعهد على 
أساس نظام الفصل الدراسي 
الواحــد بالنظــام اخلارجــي 
وذلــك بالنســبة للتعيني في 
رتبة »وكيل عريف« ما لم يقرر 
مجلــس األكادميية غير ذلك. 
ومتنح اخلريجة شهادة اجتياز 
الدورة التدريبية التأسيسية 
»لوكالء العرفاء« وتعني بأول 
مربوط برتبة »وكيل عريف« 
وحتصل على مكافأة شهرية 
مقدارها ٢5٠ دينارا طوال مدة 

الدورة.
 امــا االلتحــاق بالــدورة 
التأسيســية  التدريبيــة 
»ألفراد الشرطة« فيتطلب في 
املتقدمة أن تكون قد اجتازت 
بنجــاح الصف الســابع على 
األقــل إلعدادهــا للتعيني في 
رتبــة »شــرطي« وعلــى أال 
يقل ســنها فــي احلالتني عن 
ثماني عشــرة سنة وال يزيد 
على تســع وعشــرين سنة، 
ويحسب السن عند االلتحاق 
باملعهد. والدراسة باملعهد على 
أساس نظام الفصل الدراسي 
الواحد بالنظام اخلارجي وذلك 
بالنســبة للتعيــني في رتبة 
»شرطي« ما لم يقرر مجلس 
األكادمييــة غير ذلك. ومتنح 
الطالبة شهادة اجتياز الدورة 
التدريبية التأسيسية »ألفراد 
الشرطة« وتعني بأول مربوط 
برتبــة »شــرطي« وحتصل 
الطالبة على مكافأة شــهرية 
مقدارها ٢5٠ دينارا طوال مدة 

الدورة.
 يتم التســجيل للراغبات 
الشــرطة  بااللتحــاق مبعهد 
العاشــرة  الدفعة  النســائية 
من حملة الشهادة اجلامعية 
العامة  والدبلوم والثانويــة 
والدفعة التاسعة التأسيسية 
مــن حملة شــهادة مــا دون 
الثانويــة العامــة مــن خالل 
املوقــع االلكترونــي لوزارة 
www.moi.gov. الداخليــة 
kw وذلــك اعتبــارا من األحد 
املقبل حتى اخلميس ١5يونيو 
القادم على ان تكون املراجعة 

بحضور ولي االمر.

وحدد القطاع عدة شروط 
عامة لقبول طلبات االلتحاق 
من بينها ان تكــون املتقدمة 
كويتية اجلنسية، ومحمودة 
السيرة حسنة السمعة.و أال 
يكون قد سبق احلكم عليها في 
جناية أو جنحة مخلة بالشرف 
أو األمانة. وأال يكون قد سبق 
قبول استقالتها من املعهد في 
نفس العام الدراسي أو العام 
الدراسي الســابق عليه. وأن 
تكــون الئقة صحيــا للعمل 
العســكري. وأال يقــل طــول 
قامتها عن )١55( سم بالنسبة 
ملن تقبل إلعدادها للتعيني في 
رتبة »مالزم« وعن )١5٠( سم 
بالنســبة ملن تقبل إلعدادها 
للتعيــني فــي رتبــة »وكيل 
ضابــط« أو رتبة »رقيب« أو 
رتبة »وكيل عريف« أو رتبة 
»شرطي«.و أن جتتاز املقابلة 

الشخصية.
وحــدد القطــاع شــروطا 
خاصا للمتقدمات لدبلوم علوم 
الشرطة لضباط االختصاص 
من بينها أن تكون من أبويني 
كويتيني وحاصلة على مؤهل 
جامعي أو ما يعادله معتمد من 
وزارة التعليم العالي إلعدادها 
للتعني في رتبة »مالزم« على 
أال يقــل تقديرها فــي املؤهل 
اجلامعــي عــن التقدير الذي 
يحــدده مجلــس األكادمييــة 
ســنويا وعلى أال يزيد سنها 
علــى خمــس وثالثني ســنة 
ويحســب الســن فــي أول 
أغسطس من العام الذي تتقدم 

فيه لاللتحاق.
وتكــون الدراســة مبعهد 
الشرطة النسائية على أساس 
نظــام الفصلــني الدراســيني 
بالنظــام اخلارجــي وذلــك 
بالنســبة للتعيــني في رتبة 
»مالزم« متنــح بعدها دبلوم 
»ضبــاط  الشــرطة  علــوم 
االختصاص« وتعني اخلريجة 
بأول مربوط برتبة »مالزم« 
و حتصل الطالبة على مكافأة 
شــهرية مقدارها ٣5٠ دينارا 

طوال مدة الدورة.
وفيما يتعلق بدبلوم علوم 
الشرطة لضباط الصف »وكالء 
الضباط« فقد حدد املعهد عدة 
شروط خاصة منها أن تكون 
حاصلــة علــى مؤهــل علمي 

للعلوم األمنية مبعهد الشرطة 
العاشــرة  الدفعة  النســائية 
من حملة الشهادة اجلامعية 
العامة  والدبلوم والثانويــة 
والدفعة التاسعة التأسيسية 

معتمــد مــن وزارة التعليــم 
العالــي يســتلزم احلصــول 
عليه دراســة مدتها ســنتان 
بعد الثانوية العامة إلعدادها 
للتعني في رتبة »وكيل ضابط« 
علي أال يقل تقديرها في املؤهل 
الــذي يحدده  التقديــر  عــن 
مجلــس األكادمييــة ســنويا 
وعلى أال يزيد سنها على تسع 
وعشرون سنة ويحسب السن 

عند االلتحاق باملعهد.
تكــون الدراســة باملعهــد 
على أســاس نظــام الفصلني 
الدراسيني بالنظام اخلارجي 
وذلــك بالنســبة للتعيني في 
رتبة »وكيــل ضابط«. متنح 
بعدها دبلوم علوم الشــرطة 

»لوكالء الضباط«.
وتعــني اخلريجــة بــأول 
مربوط برتبة »وكيل ضابط« 
وحتصل الطالبة على مكافأة 
شــهرية مقدارهــا ٣٠٠ دينار 

طوال مدة الدورة.
 وحدد املعهد شروطا خاصة 
لاللتحاق بدبلوم علوم الشرطة 
لضباط الصف »الرقباء« منها 
املتقدمة ان تكون حاصلة على 
شهادة الثانوية العامة أو ما 
يعادلهــا معتمدة مــن وزارة 
التربية إلعدادها للتعيني في 
رتبــة »رقيب« علــى أال يقل 
معدلهــا فــي الثانوية العامة 
أو ما يعادلها عن النسبة التي 
يحددهــا مجلــس األكادميية 
ســنويا وعلى أال يقل ســنها 
عن ثماني عشــرة ســنة وال 
يزيد على تسع وعشرين سنة 
ويحسب السن عند االلتحاق 
باملعهــد. والدراســة باملعهد 
على أســاس نظــام الفصلني 
الدراسيني بالنظام اخلارجي 
وذلــك بالنســبة للتعيني في 
رتبــة »رقيــب«. حيث متنح 
اخلريجة دبلوم علوم الشرطة 
لضبــاط الصــف »الرقبــاء« 
وتعــني بأول مربــوط برتبة 
الطالبة  »رقيــب« وحتصــل 
على مكافأة شــهرية مقدارها 
٢5٠ دينارا طوال مدة الدورة

ويتطلب االلتحاق بالدورة 
التدريبية التأسيسية »لوكالء 
العرفاء« أن تكون قد اجتازت 
التاســع على  بنجاح الصف 
األقــل إلعدادهــا للتعيني في 
رتبة »وكيــل عريف« وعلى 

مــن حملة شــهادة مــا دون 
الثانوية العامة للعام الدراسي 
٢٠١8/٢٠١٧م. ويســتمر تلقي 
الطلبــات حتــى اخلميس ١5 
يونيو املقبل مبنطقة خيطان.

التعليــم  قطــاع  يبــدأ 
الداخلية  بــوزارة  والتدريب 
يوم األحد املقبل في استقبال 
طلبات الراغبات في االلتحاق 
بأكادمييــة ســعد العبــداهلل 


