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Aircraft Maintenance Engineer 

Kuwait Ministry of Higher Education (General

Secretaries of Private Universities)

The Public Authority of Applied Education and

Training (PAAET)

Directorate General of Civil Aviation-Aviation

Safety Kuwait (DGCA)

Aircraft Maintenance Training based on

European Aviation Safety (EASA) via AST

AMET- Aircraft Maintenance Environment

Training-Kuwait Airways

General English & Technical Studies

Foundation ( Up to one year Program)

Aircraft Maintenance Engineer
(Engineering Diploma)

B1.1- Mechanical

B1.2-Avionics 

Science ( Two & half years Program)

Mechanics Diploma

Category AI Approved Aircraft Mechanic

Art/Science ( One Year Program)

 60366632 60053337  60726662



Admission Requirments

- Submit an original Copy of IGCSE

- Submit a copy of the High School Transcript

- Submit an original copy of the Equivalency letter issued by
   the Private Education Department addressed to Collage of Aviation Technology.

British Schools Graduates

- Submit an original Copy of High School Certificate

- Submit a copy of the High School Transcript

- Submit an original copy of the Equivalency letter issued by
   the Private Education Department addressed to the Collage of Aviation.

Private School Graduates (American, Indian & Pakistani.. etc)

- Submit an original copy of the Equivalency letter issued by
   the Private Education Department addressed to Collage of
   Aviation Technology.

- Submit an original Copy of High School Transcript

- Submit a copy of the High School Grades Report

Graduates from Outside Kuwait

- Submit an original Copy of High School Certificate

- Submit (1) Copy of High School Certificate in English and 
   Arabic authenticated from the Ministry of Education

Government and Arabic Private Schools Graduates:

High School Certification

Valid Passport Copies (Valid colored passport copy)

Valid Civil ID copy (3 copies)

Applicants from Kuwaiti Mother should submit: 

3 Photos with blue background size (4x6)

All Applicants must submit the mentioned requirements

and register for the admission tests in Collage of Aviation

Technology in case any of the acquisition of any of the

below documents to be submitted:

English Placement test, technical test interview

For Internal PUC scholarships terms and conditions

applied

Non-refundable Registration and Examination Fees of

45 K.D

Minimum GPA required for High school-scientific

section is 60% or equivalent to 2.00

Minimum GPA required for High school-Literature

section is 60% or equivalent to 2.00

متطلبات التقدم لإلالتحاق لدى كلية تكنولوجيا الطيران

عدد (3) صور للبطاقة المدنية سارية المفعول

 صورة ملونة لجواز السفر

صورة شهادة الميالد للطالب من أم كويتية باإلضافة إلى
صورة الجنسية الكويتية وصورة البطاقة المدنية لألم 

(6x4)عدد (3) صور شخصية خلفية زرقاء مقاس

الشهادة الثانوية

لخريجي المدارس الحكومية والخاصة (العربية)

إرفاق النسخة األصلية لشهادة الثانوية العامة

إرفاق نسخة طبق األصل من شهادة الثانوية باللغة العربية واإلنجليزية
مصدقة من وزارة التربية 

نسخة أصلية لشهادة الثانوية األجنبية

نسخة أصلية لكشف الدرجات

إرفاق نسخة أصلية من معادلة الشهادة الثانوية الصادرة من اإلدارة العامة
للتعليم الخاص موجهة إلى كلية تكنولوجيا الطيران 

لخريجي المدارس األجنبية الخاصة (األمريكية،الهندية
)الباكستانية وغيرها

على جميع المتقدمين لاللتحاق بالكلية تقديم الشهادات المذكورة أعاله    
والتسجيل الختبارات القبول لدى الكلية مع إرفاق األوراق التالية 

:إن وجدت 

اختيار اللغة اإلنجليزية، اختبار التقنية

 فما فوق أي ما يعادل % المعدل األدنى للثانوية العامة - القسم العلمي 60
2.00

 فما فوق أي ما يعادل % المعدل األدنى للثانوية العامة - القسم األدبي 60
2.00

رسوم غير مرتجعة ( 45 د.ك) للتسجيل والقبول وإختبار القدرات

للبعثات الداخلية تطبق شروط مجلس الجامعات الخاصة

لخريجي المدارس من خارج الكويت

نسخة أصلية لشهادة الثانوية

نسخة أصلية لكشف الدرجات

إرفاق نسخة أصلية من معادلة الشهادة الثانوية الصادرة من اإلدارة العامة
للتعليم الخاص موجهة إلى كلية تكنولوجيا الطيران 

نسخة أصلية لكشف الدرجات

إرفاق نسخة أصلية من معادلة الشهادة الثانوية الصادرة من اإلدارة العامة
للتعليم الخاص موجهة إلى كلية تكنولوجيا الطيران 

لخريجي المدارس البريطانية
 (IGCSE)نسخة أصلية لشهادة الثانوية اإلنجليزية

هندسة صيانة الطائرات
فني صيانىة الطائرات 

 (مدة الدراسة ال تتجاوز السنة)الدراسةتمهيدية
دراسة تمهيدية في اللغة اإلنجليزية العامة والتخصصية باإلضافة

إلى الدراسات التقنية 

(مدة الدراسة سنتين ونصف)
دبلوم هندسي صيانة الطائرات

B1.1هندسة محركات وهياكل   فئة

القسم العلمي

B1.2 هندسة إلكترونيات            فئة

(مدة الدراسة سنة)القسم العلمي/األدبي

فني محركات وهياكل
فني إلكترونيات

A فني صيانة طائرات    فئة

اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني في دولة اإلمارات العربية المتحدة

اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر

اعتماد اإلدارة العامة للطيران المدني الكويتي  سالمة الطيران

DGCA-Aviation Safety

(EASA)بالتعاون مع مركز الخدماتاعتماد وكالة الطيران األوروبية

(AST)الجوية األسكتلندي

( األمانة العامة لمجلس
الجامعات الخاصة

 معتمد من وزارة التعليم العالي الكويتي
(


