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أولياء األمور المتَضِمن معلومات دليل 

 عن مرحلة ما بعد التعليم الثانوي

أي حياة مهنية سأختارها 
 بعد الصف الثاني عشر؟

 هل اتخذت القرار الصحيح
المجال  باختيارفيما يتعلق 

 ؟أو األعمال التجاريةالعلمي 

ماذا بعد المدرسة / 
 ة؟الكلي

 المدرسة الكندية ثنائية اللغة يمكنكم مقابلة مستشار التوجية
guidance@cbskuwait.com  

 Career Counselling | Psychometric Analysis  

 تحليل القياس النفسي |الوظيفي /اإلرشاد المهني
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  عشر) الصف الثاني إلى التاسع طالب الصفوف (من الصف أولياء أمور ِقبل من التي يتكرر طرحها األسئلة
 

 ؟انتهاء المرحلة المدرسية عقب المناسب المهني المجال تحديد في ابني (ابنتي) أساعد . كيف1
 دراسة موادميول الطالب ل إن. المفتاح الرئيسي في هذا الشأن هو االبن أو االبنة واهتمامات وشخصية قدرات التعرف علىإن 

موهبتها /موهبته فهم على والثاني عشر سيساعد الحادي عشر الصف في وكذلك والعاشر التاسع الصف في معينة
 تهمهم التي إن األنشطة. شخصياتهم عن فكرة سيعطيكم مختلفة أنشطة في مشاركتهم أثناء األبناء مراقبة إن. قدراتها/وقدراته

 اختيار في مساعدة الطالب يمكنكم،  الثالثة السابق ذكرها الجوانب الربط بين خالل من. اهتماماتهم مجاالت لكم ستوضح حقاً 
 /اختبار إلجراء  myBlueprintاستخدام قم ب. مستشار التوجيه من مساعدة على الحصول وبإمكانكم أيًضا. المناسب القسم

 .التعرف على قدرات وشخصية واهتمامات الطفل
 
   

  ؟العاشر الصف المختلفة المتاحة بعد المهنية الخيارات هي . ما2
 - الفيزياء( العلوم مجموعة يختار أن للطالب يمكن. العاشر الصف بعد متاحان قسمان هناك،  الكندية ثنائية اللغة المدرسة في

 إدارة -التسويق  – التجارية األعمال أساسيات - المحاسبة( التجارية األعمال مجموعة أو) الرياضيات - األحياء - الكيمياء
 ).المعلومات تكنولوجيا - األعمال

 
  ؟الثاني عشر الصف بعد المختلفة المتاحة المهنية الخيارات هي ما. 3
 .لدليلا هذا من 6 صفحة لىإ الرجوعبرجاء ، ت فيهالجامعابا االلتحاق وشروط معينة انلبلد بالنسبة. أ

 .الدليل هذا من 11 صفحة إلى برجاء الرجوع،  واألعمال مساري العلوم في بالنسبة للدرجات. ب
 
 ؟العاشر الصف بعد الرياضيات عدم اختيار يمكنه فهل،  مادة الرياضيات في جيداً  ليس ابني. 4
 الثاني الصف في. في أي تقسم تقوم باختياره عشر والثاني عشر الحادي الصف في شرط أساسي دراسة الرياضيات فإن - ال

 .األساسي للمستوىرياضيات إدارة البيانات  اختيار يمكن للطالب، عشر
   
 أو      ؟أفعل أن يجب ماذا. واآلخر الحين بين مختلف خيار تحدد/يحدد هي/هو. جداً  متذبذب عقل لديه طفلي. 5

 أو؟ أفعل أن يجب ماذا. القسميختارون هذا  أصدقائه جميع ألن الثاني عشر /العاشر  الصف بعد معين قسم اختيار ابني يريد
 ؟بذلك القيام من ستتمكن/سيتمكن كان إذا متأكداً  لست ولكنني، مهنتي يمارس ابني (ابنتي) أن أريد

 
جميع مواد كال القسمين باإلضافة إلى  في ابنتك/البنك المستوى الدراسي والتعرف على لفهم والمدير مستشار التوجيه بمقابلة قم

 .المناسب القسم اختيار في مساعدتها/من أجل مساعدتهالخيارات المهنية المتاحة 
 

 ؟لها/له مالءمة األكثر المواد الدراسية هي ما. بالعائلة العمل التجاري الخاص في ابنتنا/ابننا نلحق أن نريد. 6
 في االنضمامعلى  ابنتك/ابنك إن إجبار. مالءمة األكثر هيألقصى درجة مشغوف بها ابنتك /ابنك يكونالتي  المواد الدراسية

اسمح  ذلك، من بدالً . فعله ينبغي الذي الصحيح الشيء قد ال يكون هو عائلتك بعمل تناول موضوعات ذات صلةي منهج/برنامج
 في. إكسابها قدر كبير من الذكاء/إكسابه في الموادفستساهم مثل هذه  اهتماماتها/اهتماماته تالئمالقيام بدراسة مواد  ابنتك/البنك
 .عملك التجاري المساعدة في تقدم ابنتك المقدرة على/لدى ابنك ستكون، الحق وقت
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 )أكتوبر/  سبتمبر( عشر الحادي لطالب الصف الكليات خاصة بمعرض قائمة مرجعية
 

 عن معلومات إلى نشر يهدفون إنهم. لمؤسساتهم المناسبين الطالب عن يبحثون الذين الكليات لممثلي تجمع هو الكليات معرض
 .إليكم التحدث ويريدون - الثانوية المدارس لطالب كلياتهم

 .معرض كل من استفادة أقصى في تحقيق التالية) الصفحة في (الموجودة المرجعية قائمةال مستساعدك
 

 المعرض، يجبالذهاب إلى  قبل
 أسماء كتابةالقيام بو) للمعرض نيوالموقع اإللكتر قائمة بأسمائها على قد تُنَشر( المعرض في ستشارك التي الكليات على التعرف •

 .عنها معرفة معلومات في ترغبون التي الكليات
 .لديكم أسئلة تضمن أية قائمة إعداد •
ً  القائمة السابق ذكرها إحضار •  .الكليات نشرات/كتيبات لحمل وحقيبة وورقة وقلما
 الموظفين المسؤولين عن عملية أن وتذكروا -الوقوع في حرج  تسبب لكم لن تقدموها التي اإللكتروني البريد عناوين أن من التأكد •

  .عناوين البريد اإللكتروني هذه سيطلعون على بالكليات الطالب لاللتحاق قبول
 

 أثناء التواجد هناك، يجب 
 لم إذا. قائمتك المتضَمنة في الكليات جميع أكشاك إلى والتخطيط بناًء على هذه الخريطة للوصول خريطة المعرض على الحصول •

 .أكشاك الكليات التي ترغب في معرفة معلومات عنها موقع لتحديد للقاعة سريع مسح بإجراء قم ،متاحة خريطة هناك تكن
 أو؟" من هو الطالب الذي تبحث عنه الكلية" تسأل أن يمكنك،  المثال سبيل فعلى. الكليات لممثلي أسئلة وتوجيه األكشاك زيارة •
 ؟"الكلية مميًزا حرم يجعل الذي ما"
 .التالي الكشك إلى االنتقال قبل مهمة أنها تعتقد معلومات أي لتدوين دقيقة أخذ •
 .فيها تفكر لم عظيمة كلية تكتشف قد. قائمتك في المدرجة الكليات من التعرف على تنتهي عندما األخرى األكشاك بعض زيارة •
 واإلعانات التي تتناول موضوعات هامة مثل طلبات االلتحاق بالكليات وجدت) (إن  عالميةالجلسة اإل/المعلومات جلسة حضور •

 .الخبراء مشورة على للحصول جيدة ةفرص الجلسات تَُعد هذه. المالية
  

 المنزل، بجب  إلى الوصول عند
 .وما سبب تميزها المميزة/البارزة الكليات عن أنفسكم توجيه سؤال إلى •
 في حاضرة تكون حيث أسبوع الزيارة نفس في ومراجعتها الكتيبات)/الكليات (النشرات المعلومات التي قمتم بتجميعها عن تنظيم •

 .الذهن
 .المعرض أثناء بتدوينها قمتم مالحظات أي مراجعة •
المهمة بالنسبة لكل  الكليات على التركيز يصبح من الممكن من قِبلكم حتى التي تم استباعدها الكليات نشرات/كتيبات من التخلص •

 .فرد
قبول طلبات  بمكتب االتصال  - االنترنت مواقع اكتشاف والبحث في -يتم التفكير فيها  التي الكليات حول البحث من المزيد إجراء •

 لرؤية الوقت يكون حان قد، المعرض في رأيتم ما أحببتم إذا. الكليات التي يتم التفكير فيها حرم لزيارة التخطيط أو االلتحاق بالكليات
  .عن طريق الذهاب إليها الكلية

  
 المدرسة الكندية ثنائية اللغة لاللتحاق بالكليات والجامعات  لطالب ُمَخطَّط - ةيمرجع قائمة

_______________________________  
_______________________________  
_______________________________ 

 
 االختبارات من ذلك غير أو TOEFL / SAT / IELTS الختبار اإلستعداد. 4

dates-course-preparation-www.amideast.org/kuwait/testing/test  
 _____________________________________________ - اإلنترنت عبر دورات

 _____________________________________________ - اإلنترنت عبر تدريبات
 
 TOEFL / SAT / IELTS اختبار مواعيد من التأكد. 5
 
 .مدرسة لكل التضمينات/إعداد قائمة بالمواعيد النهائية لإلضافات.  6

_______________________________________________ 
 
 النهائية المحددة. المواعيد مع مراعاة طلبات االلتحاق تقديم. 7
 

 العروض. رفض أو وقبول تلقي. 8

 للدراسة مجاالت 3 حدد . 1
  ___________________________________________ .أ 
 

  ___________________________________________ ب 
 

 ج ______________________________________
 
 .دراستك المحددة) مجاالت تقدمالجامعات التي  /(الكليات  جامعات/  كليات 5 حدد . 2
  ___________________________________________ أ 
 

  ___________________________________________ .ب 
 

  ___________________________________________ .ج 
  

  ___________________________________________ .د
 

 هـ ______________________________________
 
 قم بتقديم الخطابات -  TOEFL أو SAT حدد درجات اختبار: القبول استيفاء شروط. 3

 .وما إلى ذلك،  التوصية وخطابات،  الشخصية
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 الموحدة القبول اختبارات
 يُطلَب من. دولية أو محلية جامعات بأي طلبات االلتحاق تقديم قبل TOEFL أو IELTS الختبار الطالبمن المفترض أن يخضع 

 لجميع عشر الخضوع الحادي الصف لطالب يمكن. SAT الخضوع الختبار األمريكية بالجامعات لاللتحاق يتقدمون الذين الطالب
 .شهر مايو هو النهائي الثاني عشر، فإن الموعد وبالنسبة للصف. أكتوبر شهر من اعتباراً  االختبارات

 
 :دوليا

 )الدولي اإلنجليزية اللغة اختبار نظام((آيلتس)  IELTS اختبار •
   )أجنبية كلغة اإلنجليزية اختبار اللغة((توفل)  TOEFL اختبار •
 
  :الواليات المتحدة األمريكية 

 )الدراسي القبول اختبار( SAT اختبار• 
  )األمريكية الكليات اختبار( ACT اختبار •
  

 :المتحدة المملكة
الُمعتَمد من قِبل حكومة المملكة ) SELT( اإلنجليزية اللغة امتحان(للتأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة  األكاديمي" IELTS" اختبار •

 )IELTS اختبار نفس -المتحدة 
 )المتحدة المملكة في الطبية بالجامعات لاللتحاق القبول اختبار( UKCAT اختبار •
 )الحيوي للطب القبول اختبار( BMAT اختبار •
  

 االختبارات هذه في جيدة النتيجة تُعتبَر، عام وبشكل. ووفقاً لكل بلد جامعة ألخرى طلبات االلتحاق من لقبول المطلوبة الدرجات تختلف
 :إذا كانت 

  (الكويت)  5 –(دولياً)  IELTSفي اختبار  7.5 •
التي  TOEFL(في اختبارات  213 –القائمة على استخدام شبكة اإلنترنت)  TOEFL(في اختبارات  TOEFL ،90في اختبارات  •

  التي تُجَرى على ورق)  TOEFL(في اختبارات  550 –تُجَرى على الحاسوب) 
  .SAT -  1500اختبار  •

  
 :دولة الكويت لها في والتأهيل إجراء االختبارات مراكز

 

Princeton Review 
AmidEast  

 األمديست
British Council  

 المجلس الثقافي البريطاني

UCAS 
  يوكاس

  

Khan Academy  
 أكاديمية خان

 المركز

   IELTSالتأهيل الختبار 
  SATالتأهيل الختبار 

 TOEFLالتأهيل الختبار 
  SATالتأهيل الختبار 
 SATإجراء اختبار 

 – IELTSإجراء اختبار 
BMAT  

إجراء اختبار 
UKCAT  

التأهيل الختبار 
SAT  

 االختبارات

 المكتب اإلداري ألمديست  هاريداس /السيد
اإلداري للمجلس المكتب 

 جهة االتصال - - الثقافي البريطاني

+965-94797938 / 
 رقم الهاتف - - 965-22052300+ 965-90993374+ 94997562

haridasp@score-plus.com  kuwait@amideast.org 
info@kw.britishcouncil.o

rg 
- - 

البريد 
 اإللكتروني

www.PrincetonReviewME.
com 

www.amideast.org/kuw
ait 

https://www.britishcounci
l.com.kw/en/exam 

www.ucas.com 
www.khanacademy.

org 
الموقع 

 اإللكتروني

 
 
 

  للتأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة :  IELTSواختبار  IELTSاختبار 
   Princeton Reviewالتأهيل لهما من خالل : 

  إجراء االختبار في : المجلس الثقافي البريطاني 
   www.ucas.com يوكاس :  UKCATاختبار  

  المجلس الثقافي البريطاني :  BMATاختبار 
  :  TOEFL / SAT ياختبار

   Princeton Reviewمن خالل :  ينالتأهيل لالختبار
  في : األمديست  ينوإجراء االختبار ينالتأهيل لالختبار 

 /https://www.khanacademy.orgمن خالل : أكاديمية خان   ينالتأهيل لالختبار
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  التخرج من المدرسة الكندية ثنائية اللغةومتطلبات شروط 

 
 33  (من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر) وحدة دراسية معتمدة كحد أدنى  
 50 (من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر) كحد أدنى في كل مادة %  
 40 المجتمعية (من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر) /ساعة في الخدمة االجتماعية  

 :المئوية  النسبة حساب - الطالب شهادة درجات
 

 

  

 :مهمة مالحظة

 وزارة ستقوم، الصف التاسع والصف الحادي عشر) (مابين المدرسة الكندية ثنائية اللغة في إجتيازها يتم لم التي للصفوف بالنسبة
التاسع إلى الصف الثاني  في جميع السجالت المدرسية للطالب المتعلقة بالصفوف المتضمنة الصف الدرجات بجمع الخاص التعليم
 .المعادلة بعد تنفيذ إجمالي النسبة المئوية وحساب) ثنائية اللغةسجل الدرجات ذات الصلة بالمدرسة الكندية  ذلك في بما( عشر

  
 )فقط الكويتيين للطالب( المعادلة عملية

 :شهر يناير  نهاية
مالمفترض ومن   .يناير 25 أقصاه موعد في الذي يعمل في المدرسة مستشار التوجيه إلى التالية الوثائق الطالب الُمتوقَّع أن يُقّدِ

 المدنية للطالب بطاقة الهويةمن  نسخة •
 من بطاقة الهوية المدنية للوالد نسخة •
ً  ممسوحة - األولى الصفحة - بالطالب من جواز السفر الخاص نسخة •  باأللوان ضوئيا
 الجتياز هذه أخرى مدرسة في درس إذا فقط( الصف التاسع إلى الصف الحادي عشردرجات الطالب للصفوف من شهادة  •

 )الصفوف
 

 :شهر مايو نهاية
 .يونيو في شهر المدرسة قِبل من الخاص التعليم وزارة إلى يلي من الوثائق ما مع أعاله المذكورة الوثائق تقديم سيتم

 )التعليم وزارة من مقدَّم النموذج - الطالب يتم تعبئته من ِقبل( تعهد نموذج •
 )التعليم وزارة من مقدَّم نموذج - االلتحاق بها في الطالب يرغب التي تضم الجامعات مرجعيةقائمة ( الرغبات قائمة •
 (من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر) دراسيةالسنوات  ألربعل الطالب شهادة درجات •
 التخرج دبلوم •
 المدرسة الكندية ثنائية اللغة  في الطالب اجتازها التي السنوات عدد إلى يشير تسلسل خطاب •
 سير وسلوكخطاب  •
 

 :الثاني عشر  الصف امتحانات بعد
المكتب  من التعليم الثانوي، ويتم االستالم بعد للقبول في مرحلة ما التالية الوثائق الطالب منح يتم، المعادلة عملية إتمام بمجرد

 :االمتحانات  بعد عمل أيام 8 غضون في مجدولة مواعيد في الثانوية للمدرسة اإلداري
 العامة قسم العالقات من الطالب ملف •
 الذي تم معادلته  التخرج دبلوم •
 الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر ا للصفوف من معادلته تي تمالت الطالب شهادة درجات •
 سلوكسير وخطاب  •
 تسلسل خطاب •
 )العلمية األقسام/المجاالتالراغبين في  للطالب( الرياضيات عن برنامج توضيحي خطاب •
 .الرغبات قائمة في الطالب قد حددها جامعة لكل خطاب مع التعليم وزارة المعادلة من ملف رقم •

 
  

إجمالي النسبة المئوية = (إجمالي الدرجات المتعلقة بالصفوف "من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر" التي تم اجتيازها 
 عدد الوحدات الدراسيةالمعتمدة    /في المدرسة الكندية ثنائية اللغة) 
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 شروط االلتحاق بالجامعات 

 

 البلد الجامعة الرابط شروط االلتحاق
 .الهندسية للتخصصات٪  80 و لتخصص الطب٪  85• 
ويُجَرى في  الرياضيات،  الكيمياء،  اإلنجليزية القدرات الذي يشمل اللغة اختبار •

 جامعة الكويت
https://portal.ku.edu.kw/manuals/admission/en/colleges_rules.pdf 

 :الطب  
درجات الطالب في  شهادةالمئوية في  النسبة= ( اإلجمالية المئوية النسبة

 )0.1*الرياضيات) + (0.1*الكيمياء) + (0.15*اإلنجليزيةاللغة ) + (0.65*المدرسة
 : الهندسة 

اللغة ) + (0.70*درجات الطالب شهادةالمئوية في  النسبة= ( اإلجمالية المئوية النسبة
 )0.15*  الرياضيات) + (0.15*اإلنجليزية

 
 جامعة الكويت

  الكويت 
   

 ب)اآلدا/  العلوم( منح دراسيةغير الحاصلين على  فيما يتعلق بالطالب -٪ 70• 
 )اآلداب/  العلوم( الحاصلين على منح دراسية فيما يتعلق بالطالب -٪  80 •
  اإلنجليزية اللغة لتحديد المستوى في كلية القانون الكويتية العالمية اختبار •

كلية القانون 
 الكويتية العالمية 

 العلمية للدرجات٪ 85 •
 التجارية األعمال/  اإلنسانية العلوم لدرجات٪  75 •
، 3 مستوى - اإلنجليزية اللغة( المهارات لتقييم اختبارجامعة الشرق األوسط األمريكية •

 )التواصل٪ ،  40 - الرياضيات
القائم على  TOEFLفي اختبار  TOEFL )79-80اختبار     / IELTSفي اختبار  6 •

 550 –الذي يُجَرى على الحاسوب  TOEFLفي اختبار  213 –استخدام شبكة اإلنترنت 
  الذي يُجَرى على ورق)  TOEFLفي اختبار 

 النسبة حساب لعملية إعادة الثانوية) المدرسة درجات الطالب في شهادةيخضع  ( •
 .اإلجمالية المئوية

 
جامعة الشرق 

 األوسط األمريكية

 غير الحاصلين على منح دراسية فيما يتعلق بالطالب -٪  60• 
  TOEFLفي اختبار  IELTS / 60في اختبار  6 •

الجامعة األمريكية 
 في الكويت

  المالحة الجوية/والطيران الهندسيةفي المجاالت  للدبلومات٪  65• 
 األعمال التجارية لدبلومات٪  60 •
  TOEFLفي اختبار  IELTS / 71في اختبار  5.5 •

الكلية األسترالية 
 في الكويت 

 الدبلومات لجميع٪  50• 
اختبار لتحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية الذي يُجَرى /   IELTSفي اختبار  5.5 •

   الكليةداخل 
 كلية الجونكوين

 الدبلومات لجميع٪  50• 
 TOEFLفي اختبار  IELTS / 61-120في اختبار  6 •
  اختبار جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لتحديد المستوى في الرياضيات •

جامعة 
للعلوم  الخليج

 والتكنولوجيا

  مواد على األقل 6 دراسة •
 والفيزياء والكيمياء واألحياء الرياضيات - مواد 4 •
 B عن أعالهمن المواد المذكورة  مادة كل ال تقل درجة •
 .الصف التاسع إلى الصف العاشر من مادتان •

  الطب  -
  طب األسنان -
 الصيدلة - 

  كندا

 والكيمياء والفيزياء واألحياء الرياضيات لتشمل - مواد 6• 
 Bمستوى  عن يقل ال العام التقدير •

 الحادي عشر والثاني عشر.الصف  في دُرَست التي أعاله المذكورة المواد من 2:  الغربية فرجينيا
دُرَست في الصفوف المتضمنة الصف التاسع إلى الصف  التي أعاله المذكورة المواد من 3: تمبل

 الثاني عشر

 الطب
الواليات 
المتحدة 

 األمريكية  
الصف الحادي عشر  في الكيمياء) – الفيزياء -األحياء  – (الرياضيات مادتان من المواد التالية :• 

 والثاني عشر
 B مستوى عن ال يقل التقدير العام •

 طب األسنان
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 البلد الجامعة الرابط شروط االلتحاق
 اللغة امتحان(للتأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة  األكاديمي" IELTS" اختبار

 )الُمعتَمد من ِقبل حكومة المملكة المتحدة) SELT( اآلمن اإلنجليزية
 ) أغسطس –يناير (الصف الحادي عشر 

  : اكتشف معلومات حول 

  المواد  -

  الجامعات  -

  المؤهالت  -

 المرافق الترفيهية  -
 ) نوفمبر –سبتمبر ( –الصف الثاني عشر 

 www.ucas.com: اإلنترنت عبر التقديم• 
 )طلب االلتحاق للتخصص الطبي كان مواد إذا 4( مواد بحد أقصى 6قم باختيار  •
 المواعيد النهائية تذكر ولكن،  السليمة القراراتللوصول إلى  كافيًا وقتًا خذ •
  ومراجعته خطاب التوصية للحصول على كافي وقت هناك من أن تأكد •
الحصول على  ودون المدرسة من التقديم عند( المساعدةالتوجيه  مستشار من اطلب •

 )جواب توصية
 

 نموذج - األول النهائي الموعد: أكتوبر 15
تقديم  للطالب يمكن ال( وكامبريدج بأوكسفورد لاللتحاق تقديم طلب حالة في فقط •

 )الوقت نفس في الكليتين لكلتا طلبات
 البيطري الطب أو األسنان طب أو الطب لدراسة بطلب التقدم في حالة فقط •
 

 الثاني النهائي الموعد: ديسمبر 15
 جامعة كل أن من للتأكد التاريخ هذا في موعد أقصاه بك الخاصة االستمارات قم بتقديم •

 سيتم النظر فيها في طلب االلتحاق الخاص بك. اختارها التي الكليات/  الجامعات من
 

 والمقابالت خطابات العروض – أبريل - نوفمبر
 .المعلومات من للحصول على مزيد بالطالب االتصال من الممكن أن يتم •
 المتحدة. المملكة في كان موجوداً  إذا مقابلة إلجراء الطالب دعوة من الممكن أن يتم •
ً " الطالب منح قد يتم •  النهائية. الدرجات انتظار في يزال ال كان إذا" مشروطة عروضا
 

 : شهر مايو
ً  منح الطالب تم إذا • واحد ليكون  اختيار عرض الطالب على يتعين، مشروطة عروضا

 "في المقام األول".
ً  من الممكن •  أو "في المقام الثاني".  "احتياطي" اختيار التفكير في أيضا
 

بخصوص  والقرارات النهائي النموذج إرسال يجب - الثالث النهائي الموعد: مايو 15
 .UCAS إلى ذات األولوية الثانية/االختيارات االحتياطية

 
 التصفية - أغسطس أواخر

  لحظة.  آخر األخرى في البرامج أماكن في الناجحين غير المتقدمين منح يتم قد

www.uc
as.com 

 

 

المملكة 
  المتحدة

 والكيمياء واألحياء الرياضيات - إجبارية مواد 3• 
 الجامعات. لشروط وفقاً  B عن تقل ال أعاله مادة من المواد المذكورة كل درجة •

  الطب

 والكيمياء واألحياء الرياضيات - إجبارية مواد 3• 
 طب األسنان الجامعات. لشروط وفقاً  A عن تقل ال أعاله المذكورة المواد من مادة كل درجة •

 أولياء أمور أحد الطالب يرافق أن فيجب، التخرج سنة في سبتمبر 15 في عاًما 18 الطالب لم يبلغ إذا
ً  18 الطالب يبلغ إلى أن أيرلندا في الطالب  .عاما

 

جمهورية 
 أيرلندا

 - إجبارية مواد 3 
 ) ،A عن تقل ال درجة( الكيمياء •
 )B عن تقل ال درجة( الرياضيات - الفيزياء -األحياء المواد التالية :  من اثنان •
  
ً  الطب سنوات) برنامج 5:  ( جامعة كولج كورك -   :التالية  للشروط وفقا
 - الفيزياء -األحياء  من المواد التالية : إثنين،  )A عن تقل درجة ال( كيمياء - إجبارية مواد 3. أ

 الطب
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 البلد الجامعة الرابط شروط االلتحاق
 )A عن تقل ال درجة( الرياضيات

تقل  درجات ال( الرياضيات - الفيزياء -األحياء ) ، A عن تقل درجة ال( الكيمياء - إجبارية مواد 4. ب
 )A  - A  -  B عن

 
ً  أيرلندا في للجراحين الملكية الكلية -  :أدناه  األنواع مذكورة –البرنامج  لنوع وفقا
 - عن تقل ال الدرجة: الطب  لبرنامج سنوات 6+  التحضيرية السنة:  )سنوات 7( المتقدم البرنامج •

o الكيمياء - A 
o  األحياء- B 
o الرياضيات/  الفيزياء - B 

 - عن تقل ال الدرجة:  )سنوات 6( المتقدم البرنامج •
o الكيمياء - A 
o  األحياء- B 
o الرياضيات/  الفيزياء - B 

 
 -عن  تقل ال الدرجة: الطب  برنامج:  )سنوات 5( برنامج •

o الكيمياء - A 
o  األحياء- A 
o الرياضيات/  الفيزياء – B 

   -مواد إجبارية  3:  كلية ترينيتي (دبلن) –ترينيتي  جامعة -
 ) ،A عن تقل ال درجة( الكيمياء •
 )B عن تقل ال درجة( الرياضيات - الفيزياء -األحياء  من المواد التالية : اثنان •

 طب األسنان

 - عن تقل ال درجة): سنوات 5 برنامج( أيرلندا في للجراحين الملكية الكلية -
 B - الكيمياء •
 B -األحياء  •
 B - الرياضيات/  الفيزياء •

 - عن تقل الدرجة :  )سنوات 5 برنامج(  كلية ترينيتي (دبلن) -
 A - الكيمياء •
 B -األحياء  •
 B - الرياضيات/  الفيزياء •

 الصيدلة

 - إجباريتان مادتان
 B - الكيمياء •
 B –األحياء  •

  مالطا الطب

 : العربي الخليج جامعة
  واألحياء الكيمياء - مادتان علميتان •

 
 :األيرلندية للجراحين  الملكية الكلية
الحاصلين  فيما يتعلق بالطالب  -الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر  منالصفوف  في٪  98 •

 دراسية على منح
  IELTS / TOELF – 5.5اختبار  •

 الطب 
مملكة 

 البحرين

   SATاختبار  •
 جميع الجامعات المعادلة من وزارة التعليم في اإلمارات العربية المتحدة  •

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

 والثاني عشر الحادي عشر الصفين في٪  80• 
 SATفي اختبار  TOEFL / 440في اختبار  IELTS / 80-550في اختبار  6.5 •

  (الرياضيات) 
 B عن يقل ال العام التقدير •
والصف الثاني عشر  في الصف الحادي عشر واألحياء الكيمياء: الطبية  التخصصات •
 B عن تقل الدرجة ال –
في الفيزياء  SAT – 450لدرجة اختبار  األدنى الحد: الهندسية  التخصصات •

 والرياضيات 

 
الجامعة األمريكية 

 الشارقة في
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 )للكويتيين فقط( اإلنترنت عبر التسجيل إرشادات - الكويت دولة في العالي التعليم بوزارة الخاص الدراسية المنح برنامج
 

 : TOEFL أو اختبار IELTS شروط اختبار: أوالً 
 ) درجة في اختبار45أو الحصول على ما ال يقل عن ( األكاديمي، IELTS ) درجات في اختبار5البد من الحصول على ما ال يقل عن ( -1

TOEFL بالمنحة الدراسية االلتحاق وقبل القبول تاريخ من واحد عام غضون في. 
 TOEFL أو IELTS درجة اختبار لتحقيق اللغة دراسة بدء تاريخ تبدأ من واحدة تقويمية سنة الطالب يُمَنح، بالمنحة الدراسية االلتحاق بعد -2

 .الجامعات ِقبل من المطلوبة

 
 :العالي  التعليم الخاص بوزارة الدراسية المنح برنامج في التسجيل: ثانياً 

  .ظهراً  12 الساعة الثالثاء في تمام حتى السبت الثاني من شهر يونيو تحديداً بدايةً  في التسجيل يبدأ. 1
 www.mohe.edu.kw  الخاص بوزارة التعليم العالي : اإللكتروني الموقع عبر فقط التسجيل يتم. 2
  .الكويتيين بالتقديم إال للمواطنين ال يُسَمح. 3
 .سنة 23 عن يزيد وال سنة 17 عن المتقدم عمر يقل البد أال. 4
  .عاليوعبر الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة التعليم الرسائل نصية قصيرة عن طريق  القبول نتائج إعالن سيتم. 5
بطلب  التقدم لديهم الحق في بها االلتحاق الفعلي قبل تاريخ وتراجعوا عن االلتحاق بها دراسية داخلية منحة في بالفعل قبولهم تم الذين إن الطالب. 6

 .العالي التعليم لوزارة لاللتحاق ببرنامج المنح الدراسية التابع
 :العالي  التعليم بوزارة الخاص الدراسية المنح االلتحاق ببرنامج طلب المذكورين أدناه ال يحق للطالب. 7
 الكويت ،  لاللتحاق بجامعة قبول طلبهم تم الطالب الذين. أ

 أو الخاصة لاللتحاق بالجامعات قبول طلبهم تم الطالب الذين. ب
 .دولة الكويت خارج الدراسية آخر للمنح برنامج قبول طلبهم لاللتحاق بأي تم الطالب الذين. ج
  .الدراسية المنحة إلغاء سيتم وإال،  القبول تاريخ من يوماً  60 غضون في الثانوي للتعليم العامة الشهادات تتم معادلة أن يجب. 8
 ين عليهمكما يتعأسماءها العلمية  إلى باإلضافة الدراسية المنح برنامج في المدرجة بالتخصصات دراية أن يكونوا على المتقدمين يتعين على. 9

 .تخصص) بكل الجامعات (الشروط المتعلقة في القبول بشروط اإللمام
  بعناية. المجال الطبي قراءة شروط التخصصات الطبية لدراسةالمتقدمين الذين يرغبون في التقدم بطلب يتعين على . 10
التعليم  بوزارة الموقع اإللكتروني الخاص بالتفصيل على (المذكورة المطلوبة الوثائق جميع تقديم في المتقدم أخفق إذا طلب االلتحاق إلغاء سيتم. 11

 .للتسجيل النهائي الموعد قبل العالي)
 .العالي التعليم المنح الدراسية الخاص بوزارة برنامج في ُمدَرج غير تخصص لدراسة أي طلب أي استبعاد سيتم. 12

 
 :الخاص بالوزارة  الدراسية المنح برنامج في المقبولين الطالب أسماء اإلعالن عن اتخاذها عقبالتي يتم  الخاصة اإلجراءات: ثالثاً 

. بهذه التواريخ االلتزام الطالب على يتعين. القبول نتائج اإلعالن عن عقب الدراسية المنح خطة في المقبولين للطالب تواريخ الوزارة سوف تحدد. 1
 .المجدول/المحدد التاريخ قبل اإلجراءات باستكمال طالب أليمنظومة الديرة اإللكترونية  تسمح لن
 
 اللواتي لألمهات أما بالنسبة. الوزارة في المحدد التاريخ في الخاص التعهد على للتوقيع حاضراً  أمر الطالب بموجب القانون ولي يكون أن يجب. 2

الوصاية على أبنائهن فيما يتعلق بقرارات بخصوص  المختصة المحكمة من حكم على الحصول عليهن فيتعين ،أبنائهن حصلن على حق حضانة
 تعليمهم خارج الكويت.

 

ً  ممسوحة يجب أن تكون النسخ( التسجيل وثائق: رابعاً   : )ضوئيا
 : )الخاص التعليم وزارة ِقبل من مختومة الوثائق يجب أن تكون جميع( المدرسة وثائق من. 1
 الثانوي الشهادة العامة للتعليمبدرجات الطالب ذو الصلة  شهادة. أ

 منهج كل حسب الثانوية الصفوف التي اجتازها الطالب في جميع الدراسة يوضح سنوات خطاب تسلسل. ب
 األكاديمي عن السلوك خطاب. ج
 التعليم : وزارة في الخاص التعليم إدارة وثائق من. 2 
 الثانوي للتعليم العامة الشهادة بمعادلة يتعلق فيما" األمر يهمه "إلى من خطاب. أ

 :لب . وثائق من الطا3
 أمره وولي للطالب المدنية بطاقة الهوية من نسخة. أ

 )والبيانات الصورة التي تحتوي على الصفحة( السفر جواز من نسخة. ب
  السفر جواز حجم صورةفي  صور للطالب 4. ج
 TOEFL أو اختبار IELTS اختبار نتيجة. د
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 :اإلنترنت  عبر التسجيل إرشادات: خامساً 

 
  http://www.mohe.edu.kw/eRegistration/Login.aspx على الدخول بتسجيل قم. 1
 .الدخول ألول مرة بتسجيل عند قيامك جديد مستخدم اسم بإنشاء قم. 2
 .السفر على جواز بناءً  واإلنجليزية العربية باللغتين الطالب اسم قم بإدخال. 3
  .للطالب اإللكتروني المحمول والبريد الهاتف رقم قم بإضافة. 4
 .بلد كل في تخصص كل شروط حسب االختيارات بتحديدقم . 5
 ضوئياً  الممسوحة المستندات تكون أن ويجب كيلوبايت 900 عن الملف حجم يتجاوز أال يجب( PDF في صيغة المطلوبة الوثائق قم بإضافة. 6

 ).وسهلة القراءة واضحة
 .الطلب إلرسال" استمرار" قم باختيار، أخيراً . 7
 من األخير اليوم في ظهراً  12 الساعة حتى المواد الدراسية/بخصوص البرامج  اختياراته تغيير للطالب يمكن،  التسجيل عملية من االنتهاء بعد. 8

 .التسجيل
 .الوزارة ِقبل من مراجعة إلى الحاجة دون التسجيل فترة انتهاء قبل النظام خالل الُمقدَّمة من التسجيل طلبات إلغاء للطالب يجوز. 9
 
 ساعة 24 غضون في يقوم بذلك  أن يجب، لم يتم تقديمها بعد معلومات أو بيانات إلبالغه بضرورة تقديم قصيرة نصية رسالة الطالب يستلم عندما -

 .قِبل النظام من إلغاء التسجيل لتجنب
 
 .النظام على الشخصي حسابه متابعة الطالب على يتعين، الذي تم تقديمه الطلبب أو المستجدات المتعلقة التطورات على لإلطالع -
 

 :القبول  نتائج اإلعالن عن عقب الدراسية المنحةب التراجع عن االلتحاق: سادساً 
 اتباع يتعين على الطالب، المنح الدراسية برنامج من قِبل القبول نتائج اإلعالن عن الدراسية عقب المنحة من االنسحاب في الطالب رغب إذا

 :التالية  الخطوات
 .اإللكترونية منظومة الديرة إلى الدخول تسجيل. 1
 .جديد طلب اختيار. 2
 الدراسية. المنحة من االنسحاب اختيار. 3
 ".ادفع" على وذلك عن طريق النقر اإلنترنت عبر) ديناراً كويتياً  150( بقيمة انسحاب رسوم دفع. 4
 
التواصل عبر  أو  22906374: رقم الهاتف التالي  االتصال على يُرجى،  والتسجيل الدراسية المنح ببرنامج يتعلق استفسار لديكم أيإذا كان  -

 reg_support@mohe.edu.kw: اإللكتروني  البريد
 

 :المتعلقة بالمواد الدراسيةالشروط  – درجات الطالب شهادة: سابعاً 
  .سنواتلألربع  الثانوي للتعليم العامة الشهادة. 1

 :طالب بشهادة درجات الالمتعلقة والمتطلبات . الشروط 2

 مادتين علميتين  – مواد أكاديمية 8 عن يقل ال دراسة ما. أ
 المواد التي تم دراستها (من الصف األخذ بعين االعتبار يتم لن. في الصف الثاني عشر على أن يكون قد تم دراسة اثنين من هذه المواد. ب

 .شهراً  وثالثين ستة عن تزيد مدة في الصف الثاني عشر) إلى العاشر
 -األحياء  – الكيمياء - الفيزياء: التالية واجتاز اختباراتها  المواد درس إذا العلميالقسم  من ثانوية مدرسة كخريج الطالب سوف يُصَنف. ج

 2 الجبر - والتكامل التفاضل ما قبل (مقدمة في) حساب أو والتكامل التفاضل حساب
 .طالبشهادة درجات الموجودة في  أعاله غير المذكورة العلمية المواد من أي كانت إذا األدبي القسم من كخريج الطالب سوف يُصنَف. د

 .الكريم والقرآن والدراسات اإلسالمية العربية اللغة -التعليم  لوزارة المواد التابعة احتساب يتم لن. هـ
 .ذلك إلى وما والفن الرياضية والتربية التي تشمل الموسيقى األكاديمية غير لن يتم احتساب المواد. و

 
 تقديم فالبد من،  أعاله المذكورة المواد من بأي متعلق ولكن محتواها في المدرسة مختلفاً  الرياضيات/  من مواد العلوم أي مادة كان اسم إذا .3

  .المعادلة لهذه المادة (المواد) يوضح المدرسة من قِبل خطاب
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 :المئوية النسبة حساب. 4

في المدرسة  الُمجتَازة لصف التاسع إلى الصف الثاني عشرللصفوف من  الدرجات إجمالي= ( اإلجمالية المئوية النسبة -
  الوحدات الدراسية المعتمدة عدد) / الكندية ثنائية اللغة

 
 إن. سنواتعند احتساب النسبة المئوية لدرجات األربعة  100 وهناك من الطالب ما قد تفوق النسبة المئوية اإلجمالية الخاصة بهم التوقعات لتتجاوز

الطالب وفقاً للنسب المئوية اإلجمالية  من معينة نسبة اختيار يتم حيث، الدراسية لاللتحاق بالمنح النتيجة تجعل الطالب أكثر جدارة الختياره مثل هذه
  العليا التي تم إحرازها.

 
 )100 يتم اعتبارها 100 من أعلى نسبة أي: (العام التراكمي المعدل احتساب. 5

    
 1 –] 20) / النسبة المئوية إجمالي([=  العام  التراكمي المعدل -

 
  :التالي  النحو على الموزونة المئوية النسبة احتساب يتم

  
 القسم

 العلمي
 القسم
 األدبي

 

 الثانوي للتعليم العامة الشهادة - 60% 30%
 اختبار القدرات  - 40% 40%
 اختبار لرصد التحصيل الدراسي أو األداء - - 40%
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  الدرجات العلمية الجامعية بعد الصف الثاني عشر

  اآلفاق المهنية  التخصصات  المدة الزمنية  المتاحة العلمية الدرجات  القسم
مجموعة القسم 

العلمي أ 
(تكنولوجيا 

الهندسة / الهندسة 
  المعمارية)

 الفضاء •  سنوات 4  بكالوريوس التكنولوجيا
 الزراعة والغذاء •
 الهندسة المعمارية •
 السيارات •
 التكنولوجيا الحيوية •
 الكيمياء الحيوية •
 علوم الكمبيوتر •
 السيراميك •
 المواد الكيميائية •
 مدني •
 بيئي •
االتصاالت  •

اإللكترونية 
 والكهربائية

االلكترونيات  •
 واألجهزة الدقيقة

  الفيزياء الهندسية •

 الهندسةعلوم  •
 ةالصناع •

 والنظم
 الدقيقة األجهزة •
 الميكانيكا •
 التعدين •
 الرياضيات •

 والحوسبة
 الهندسة •

 المعمارية
 البحرية

 محيطعلوم ال •
 البترول •
 نتاجاإل •
 علوم •

 البوليمرات
 بالستيكال •
 الغزل هندسة •

  والنسيج

 المجال أو اإلدارة في العليا الدراسات •
 التقني

 المدنية لالمتحانات اإلعداد والتحضير •
 تقنية شركة في وظيفة •
 التقني/  التجاري البدء في مشروعك •
 مجال األبحاث والدراسة •
  المسلحة للقواتاالنضمام  •

  سنوات 4  الهندسةبكالوريوس 
  سنوات 4  بكالوريوس العلوم

بكالوريوس التكنولوجيا في 
  الموضة

  سنوات 4

  سنوات 4  بكالوريوس الهندسة المعمارية
  سنوات 4  البكالوريوس في التخطيط

البرنامج الثنائي في الهندسة 
(بكالوريوس التكنولوجيا + 

  التكنولوجيا)ماجستير في 

  سنوات 6

مجموعة القسم 
العلمي ب (الطب 

والجراحة / 
الصحة والعلوم 

المساندة / العلوم 
الطبية / التمريض 

علوم إعادة  /
  التأهيل)

  

بكالوريوس الطب 
  وبكالوريوس الجراحة

سنوات  5
  ونصف

  المدنية المركزية/على مستوى الدولة الطبية الخدمة •
  المدنية لالمتحانات اإلعداد والتحضير •
  أو عيادة البدء بمشروعك الخاص المتمثل في مستشفى •
  وتصنيع أدوية شركة •
  والتسويق مجال المبيعات في األجهزة الطبية •
 مجال األبحاث والدراسة •
  خاصة شركة خاصة / مستشفى •
  شركة متعددة الجنسيات في طبي مستشار •
  العليا استكمال الدراسات •

  سنوات 5  األسنانبكالوريوس جراحة 
بكالوريوس العلوم في 

  التمريض
  سنوات 4

سنوات  4  بكالوريوس العالج الطبيعي
  ونصف

  سنوات 4  بكالوريوس الصيدلة
  سنوات 4  بكالوريوس العلوم البيطرية

  في: اإلدارة  سنوات 5  برنامج متكامل في اإلدارة  إدارة األعمال
  والماليات المحاسبة •
  والعمليات األنظمة •
  التسويق واإلعالن •
  المعلومات تكنولوجيا •
 األعمال التجارية العالمية •
  البشرية الموارد •

 في القطاع أو وظيفة حكومية •
  العام

  العائلية االنضمام للعمل في شركة •
  حكومية غير لدى منظمة العمل •
/  الدولية األعمال التجارية •

  االستشارات
متعددة  وظيفة في شركة •

  سسةفي مؤ أو الجنسيات
 األعمال بدء( األعمال ريادة •

  )الخاصة بك التجارية

 5برنامج متكامل مدته 
سنوات (بكالوريوس إدارة 

أعمال + ماجستير إدارة 
  أعمال)

  سنوات 5
 

 

بكالوريوس في الدراسات 
  التجارية

  سنوات 3

  سنوات 3  بكالوريوس إدارة أعمال

  القانون الدستوري •  سنوات 5  البكالوريوس في القانون  القانون
  القانون البيئي •
  القانون الدولي •
  القانون اإلداري •
  القانون اإلنساني •
  قوانين األعمال التجارية •
  قوانين الملكية الفكرية •
  القانون الجنائي وقانون العمل •
  قوانين الشركات والتجارة •
  الفقه •
قانون االنترنت والحماية من  •

  االنترنت

  التقاضي •
  والدراسةمجال البحث  •
  )LPOتقديم الخدمات القانونية ( •
  قانون الشركات •
  السلطة القضائية •
  الخدمة االجتماعية •
  منظمات دولية •

البكالوريوس في القانون 
  وإدارة األعمال

  سنوات 5

  سنوات 5  بكالوريوس العلوم القانونية
  سنوات 5  بكالوريوس العلوم في القانون

التكنولوجيا في بكالوريوس 
  القانون

  سنوات 6

 الضيافة بكالوريوس العلوم في  اإلدارة الفندقية 
  الفنادق وإدارة

  التغذية والخدمات الغذائية •  سنوات 3
 للمستشفيات

  والعمليات  مكتب االستقبال •
  إدارة الضيافة •
  خبز وحلوياتم •
  نتاج الغذاءإ •

المطاعم ومنافذ الوجبات  •
  ة السريع

  عمل حر •
  التجهيزات الغذائية للمستشفيات •
بالرحالت الجوية مطبخ أعمال ال •

وخدمات الطيران على متن 

إدارة بكالوريوس اآلداب في   
  الفنادق

  سنوات 4

بكالوريوس اآلداب في فنون   
  الطهي

  سنوات 4
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(إدارة بكالوريوس التكنولوجيا   
  الضيافة والتجهيزات الغذائية)

  والمشروبات األطعمةمات خ •  سنوات 4
  لتدبير المنزليا •

  الطائرة
التجهيزات الغذائية خدمات  •

  السكك الحديديةب
  الفنادق لدىالتسويق والمبيعات  •
لشحن وخطوط الرحالت ا •

  البحرية
الثقافية وتعليم القراءة  الدراسات •  سنوات 3/4  بكالوريوس اآلداب  الدراسات الثقافية

  والكتابة
  التسويق واإلعالن •
  العامة اإلدارة •
  الجديد واإلعالم الصحافة •
  الدولية الدراسات •
  اجنبية لغات •
  التسويق •
  األفالم والتلفزيون •
  األعمال التجارية الدولية •
  عمل حر •
  النفس علم •
   اإلعالم وسائل •
  بيئية دراسات •
  الفعاليات إدارة •

  عامة عالقات •
  أعمال تجارية محلل •
  إبداعية كتابة •
  البيئية الشؤون •
  تجارية عالمية أعمال •
  افةالصح •
  سياسي محلل •

  سنوات 3/4  بكالوريوس إدارة األعمال
  سنوات 3/4  بكالوريوس التجارة
  سنوات 3/4  بكالوريوس العلوم

بكالوريوس في وسائل ال  وسائل اإلعالم
  اإلعالم

 الراديو •  سنوات 3
 التلفزيون •
 المطبوعة االعالم وسائل •
 الصوت •
 لتصميما •
 التأليف/كتابةال •
  عامة عالقات •

 مذيع األخبار •
 راسلم •
 صحافي •
 مخرج  •
 سينمائمصور  •
  ةعامخصائي عالقات أ •

بكالوريوس في الصحافة ال
  ووسائل اإلعالم

  سنوات 3

 رعاية األسرة والطفل •  سنوات 3  بكالوريوس خدمة اجتماعية  الخدمة االجتماعية
 العمل االجتماعي الطبي والنفسي •
عالقات الصناعية واإلدارة ال •

 ةالشخصي
  تطوير المجتمع •

 دراسةالبحث وال •
 المجتمعوتنمية تنظيم  •
 ةعلم الجريمة والعدال •
  منظمة رعاية الطفل والمرأة •

  سنوات 3  اجتماعية خدمة بكالوريوس  

 /الفن تصميم / ال
 اإلبداعية /الفنون 
البصرية / الفنون 

  الفنون التطبيقية

بكالوريوس في التصميم 
  الداخلي

 مالبسال •  سنوات 4
 الموضة •
 الصناعة  •
 كسسواراتاإل •
 الغزل والنسيج •
 اتسيارال •
  لأثاث المنز •

 لدراسات العلياااللتحاق با •
 االستعداد للخدمات المصرفية •
 االعالم والعالقات العامة •
 الدراسةالبحث و •
مجال استشارات في تقديم  •

 اإلعالن
  صناعة التلفزيون والفن •

  سنوات 4  بكالوريوس في التصميم
  سنوات 4  فنون جميلة بكالوريوس
  سنوات 4  البصريةالفنون  بكالوريوس
  سنوات 4  اإلبداعيةالفنون  بكالوريوس

  الموسيقى •  سنوات 4  بكالوريوس الفنون التمثيلية  الفنون التمثيلية
  الرقص •
  المسرح •

 والتسلية التمثيل صناعة •
 الرقصتصميم و الرقص صناعة •
  أليفوالت الموسيقى صناعة •

البكالوريوس )الفنون 
  التمثيلية)

  سنوات 4

أكاديمية الدفاع 
الوطني (قوات 

  الدفاع)

  الجيش •    -  البكالوريوس
القوات البحرية واألكاديمية  •

  البحرية
  -  بكالوريوس في العلوم     القوات الجوية •

  B.E.  -  
بكالوريوس في اإلدارة   

  الرياضية
  سنوات 3
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  2017/2018التخصصات المدرجة بخطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 

  : لميةأوالً: التخصصات الع

  الحد األدنى للنسبة المئوية/ دول اإليفاد  التخصصات  م
  البحرين  –مالطا  –أستراليا  –أيرلندا  –%) أمريكا 95(  طب بشري   1

  %) المملكة المتحدة 94(
  %) كندا 90(

  %) أيرلندا 96(  طب األسنان   2
  %) المملكة المتحدة 94(
  %) أمريكا 93(
  نيوزيلندا  –%) كندا 90(

تراليا  –أيرلندا  –المملكة المتحدة  –%) كندا 90(  صيدلة   3  –اس
  اإلمارات  –نيوزيلندا 

  %) أمريكا85(  معمار   4
  اإلمارات  –نيوزيلندا  –استراليا  –%) أمريكا 85(  هندسة معمارية   5
  اإلمارات  –المملكة المتحدة  –كندا  –%) أمريكا 85(  هندسة مدنية   6

  استراليا  –%) أيرلندا 80(
  %) اإلمارات 95(  هندسة بترول   7

  %) أمريكا 85(
  اإلمارات  –المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  هندسة كيميائية   8
  استراليا  –%) أمريكا 80(  هندسة بيئية   9

  اإلمارات  –كندا  –%) أمريكا 80(  هندسة صناعية   10
  اإلمارات)  –(هندسة الحاسوب  –%) أمريكا 80(  هندسة كمبيوتر   11
  اإلمارات  –استراليا  –كندا  –%) أمريكا 80(  هندسة كهربائية   12
  اإلمارات  –أيرلندا  –%) المملكة المتحدة 80(  هندسة كهربائية إلكترونية   13
  %) أيرلندا 80(  هندسة التصميم والتصنيع   14
  %) استراليا 80(  هندسة أنظمة الكمبيوتر   15
  استراليا  –المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  علوم الكمبيوتر   16
  %) أيرلندا 80(  علم الوراثة والمعلومات الحيوية   17
  %) أمريكا 90(  علم الوراثة   18
  %) استراليا 80(  علم األحياء الدقيقة   19
  %) نيوزيلندا 90(  علم المختبرات الطبية   20
  استراليا  –%) نيوزيلندا 80(  علوم طب حيوي   21
  %) اإلمارات 85(  علوم التغذية   22

  %) أمريكا 80(
  %) أيرلندا 87(  تغذية بشرية   23
  %) اإلمارات 90(  التغذية العالجية والحميات   24
  %) اإلمارات 90(  التصوير التشخيصي الطبي   25
  %) نيوزيلندا 80(  تكنولوجيا األسنان   26
  %) نيوزيلندا 80(  صحة الفم   27
  %) أمريكا 95(  طب بيطري   28

  %) استراليا 90(
  %) أيرلندا 86(  تمريض   29

  %) استراليا 80(
  اإلمارات  –نيوزيلندا  –%) استراليا 90(  عالج طبيعي   30
  %) استراليا 80(  علوم الزراعة   31
  %) أمريكا 80(  أحياء   32
  %) أمريكا 80(  فيزياء   33
  المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  كيمياء   34
  استراليا  –%) أمريكا 80(  كيمياء حيوية   35
  المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  رياضيات   36
  المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  جيولوجيا   37
  %) اإلمارات 85(  تصميم داخلي   38
  %) أمريكا 80(  التربية الخاصة/ التعليم لذوي االحتياجات الخاصة   39
  %) أمريكا 85(  إحصاء   40

  %) استراليا 80(
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  ثانياً: التخصصات العلمية/ األدبية: 

  الحد األدنى للنسبة المئوية/ دول اإليفاد  التخصصات  م
  %) استراليا 85(  معمار   1
  استراليا  –أيرلندا  –%) أمريكا 80(  محاسبة   2
  %) المملكة المتحدة 80(  محاسبة وتمويل   3
  استراليا  –المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  إدارة األعمال/ إدارة   4
  %) أيرلندا 80(  دراسات األعمال   5
  أيرلندا  –%) أمريكا 80(  إدارة نظم المعلومات   6
  %) أيرلندا 80(  إدارة الموارد البشرية   7
  استراليا  –أيرلندا  –%) أمريكا 80(  تمويل   8
  استراليا  –المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  اقتصاد   9

  أيرلندا  –المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  تسويق   10
  %) أمريكا 80(  مشاريع صغيرة   11
  استراليا  –%) أمريكا 80(  تجارة دولية   12
  استراليا  –أيرلندا  –%) أمريكا 80(  عالقات دولية   13
  استراليا  –المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  تصميم داخلي   14
  %) اإلمارات 80(  تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة   15
  %) اإلمارات 80(  عمارة داخلية وتصميم   16
  %) اإلمارات 80(  فنون جميلة   17
  المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  علم النفس   18
  %) أمريكا 85(  طرق تدريس اللغة اإلنجليزية   19

  %) نيوزيلندا 80(
  %) أمريكا 85(  لغويات   20
  المملكة المتحدة  –%) أمريكا 85(  اللغة اإلنجليزية وآدابها   21

  %) استراليا 80(
  %) اإلمارات 85(  دراسات الترجمة   22
  %) أمريكا 80(  إعالم   23
  %) جمهورية أيرلندا 80(  إعالم / صحافة   24
  %) المملكة المتحدة 80(  إعالم واتصاالت   25
  %) جمهورية أيرلندا 80(  فنون / دراسات األفالم   26
  %) جمهورية أيرلندا 80(  وسائل اإلعالم وصناعة األفالم  27
  المملكة المتحدة  –%) أمريكا 80(  علوم سياسية   28

 
  ثالثاً: التخصصات األدبية: 

  الحد األدنى للنسبة المئوية/ دول اإليفاد  التخصصات  م
  %) فرنسا80(  لغة فرنسية وآدابها   1
  %) فرنسا 80(  اللغة األجنبية التطبيقية   2
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 روابط هامة
 

 المكتب الثقافي الكويتي
http://www.kuwaitculture.com/ 

 

المكتب الثقافي الكويتي 
 مملكة المتحدةلبا

https://www.kcouk.org/ksims/welco
me.htm 

 

 بالوالياتالمكتب الثقافي الكويتي 
 المتحدة

https://sis.kuwaitculturedc.org/kc_univ
ersity/ext_mcpf_list.php?orderby=aC

pecialtySpclOLNAM;aMajorSpcl;aS 

 

  خدمات القبول بالكليات والجامعات
UCAS 

www.ucas.com 

 

  التسجيل عبر االنترنت على موقع وزارة التعليم العالي
http://www.mohe.edu.kw/eRegistration/Login.aspx 

  مجلس الجامعات الخاصة بالكويت
http://www.puc.edu.kw/ 

 

 مراكز التقييم الموحدة

  برينستون ريفيو، الكويت
plus.com-haridasp@score 

 

  األمديست، الكويت
kuwait@amideast.org 

 

  المجلس البريطاني
info@kw.britishcouncil.org 

 

الختبار السات:  والتحضير اإلعداد
  أكاديمية خان

https://www.khanacademy.org/ 

 الجامعات

  جامعة الكويت
https://portal.ku.edu.kw/kuadm/faces/login.jspx?_afrLoop=638

-456145927743&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl
state=7dlxlmbag_4 

 
 

 ة القانون الكويتية العالميةكلي
admission/-http://kilaw.edu.kw/llb 

 
 

 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الكويت
/admissions/requirements_phttps://www.gust.edu.kw

rocedures 
 
 

 جامعة الشرق األوسط األمريكية
https://www.aum.edu.kw/undergraduate/ 

 

 الجامعة األمريكية في الكويت
-http://www.auk.edu.kw/admissions

aid/admissions-financial 

 

 الكلية األسترالية في الكويت
-en/admissions/diplomahttps://www.ack.edu.kw/

applicants/ 

 

 لجونكوين الكندية في الكويتاكلية 
reqs-kuwait.edu.kw/entry-http://www.ac 

 

 - ايرلندا في للجراحين الملكية الكلية
  البحرين

https://www.rcsi.com/bahrain/undergr
requirements-aduate/medicine/entry 

 

  الجامعة األمريكية في الشارقة
requirements-https://www.aus.edu/academic 
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