دليل أولياء اﻷمور المتَض ِمن معلومات
عن مرحلة ما بعد التعليم الثانوي

اﻹرشاد المهني/الوظيفي | تحليل القياس النفسي

Career Counselling | Psychometric Analysis
ماذا بعد المدرسة /
الكلية؟

هل اتخذت القرار الصحيح
فيما يتعلق باختيار المجال
العلمي أو اﻷعمال التجارية؟
أي حياة مهنية سأختارها
بعد الصف الثاني عشر؟

يمكنكم مقابلة مستشار التوجية المدرسة الكندية ثنائية اللغة
guidance@cbskuwait.com
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اﻷسئلة التي يتكرر طرحها من ِقبل أولياء أمور طﻼب الصفوف )من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر(
 .1كيف أساعد ابني )ابنتي( ﻓي تحديد المجال المهني المناسب عقب انتهاء المرحلة المدرسية؟
إن التعرف على قدرات وشخصية واهتمامات اﻻبن أو اﻻبنة هو المفتاح الرئيسي في هذا الشأن .إن ميول الطالب لدراسة مواد
معينة في الصف التاسع والعاشر وكذلك في الصف الحادي عشر والثاني عشر سيساعد على فهم موهبته/موهبتها
وقدراته/قدراتها .إن مراقبة اﻷبناء أثناء مشاركتهم في أنشطة مختلفة سيعطيكم فكرة عن شخصياتهم .إن اﻷنشطة التي تهمهم
حﻘا ً ستوضح لكم مجاﻻت اهتماماتهم .من خﻼل الربط بين الجوانب الثﻼثة السابق ذكرها  ،يمكنكم مساعدة الطﻼب في اختيار
ضا الحصول على مساعدة من مستشار التوجيه .قم باستخدام  myBlueprintﻹجراء اختبار /
الﻘسم المناسب .وبإمكانكم أي ً
التعرف على قدرات وشخصية واهتمامات الطفل.

 .2ما هي الخيارات المهنية المختلفة المتاحة بعد الصف العاشر؟
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة  ،هناك قسمان متاحان بعد الصف العاشر .يمكن للطالب أن يختار مجموعة العلوم )الفيزياء -
الكيمياء  -اﻷحياء  -الرياضيات( أو مجموعة اﻷعمال التجارية )المحاسبة  -أساسيات اﻷعمال التجارية – التسويق  -إدارة
اﻷعمال  -تكنولوجيا المعلومات(.
 .3ما هي الخيارات المهنية المختلفة المتاحة بعد الصف الثاني عشر؟
أ .بالﻨﺴﺒة لﺒلﺪان معينة وشروط اﻻلتحاق بالﺠامعات فيها ،برجاء الرجوع إلى ﺼفﺤة  6مﻦ هذا الﺪليل.
ب .بالنسبة للدرجات في مساري العلوم واﻷعمال  ،برجاء الرجوع إلى صفحة  11من هذا الدليل.
 .4ابني ليس جيدا ً ﻓي مادة الرياضيات  ،ﻓهل يمكنه عدم اختيار الرياضيات بعد الصف العاشر؟
ﻻ  -فإن دراسة الرياضيات شرط أساسي في الصف الحادي عشر والثاني عشر في أي تﻘسم تﻘوم باختياره .في الصف الثاني
عشر ،يمكن للطالب اختيار رياضيات إدارة البيانات للمستوى اﻷساسي.
أو
 .5طفلي لديه عقل متذبذب جدا ً .هو/هي يحدد/تحدد خيار مختلف بين الحين واﻵخر .ماذا يجب أن أﻓعل؟
يريد ابني اختيار قسم معين بعد الصف العاشر  /الثاني عشر ﻷن جميع أصدقائه يختارون هذا الﻘسم .ماذا يجب أن أفعل؟ أو
أريد أن يمارس ابني )ابنتي( مهنتي ،ولكنني لست متأكدا ً إذا كان سيتمكن/ستتمكن من الﻘيام بذلك؟
قم بمﻘابلة مستشار التوجيه والمدير لفهم والتعرف على المستوى الدراسي ﻻبنك/ابنتك في جميع مواد كﻼ الﻘسمين باﻹضافة إلى
الخيارات المهنية المتاحة من أجل مساعدته/مساعدتها في اختيار الﻘسم المناسب.
 .6نريد أن نلحﻖ ابننا/ابنتنا ﻓي العمل التجاري الخاص بالعائلة .ما هي المواد الدراسية اﻷكثر مﻼءمة له/لها؟
المواد الدراسية التي يكون ابنك/ابنتك مشغوف بها ﻷقصى درجة هي اﻷكثر مﻼءمة .إن إجبار ابنك/ابنتك ﻋﻠى اﻻنضمام ﻓي
برنامﺞ/منهﺞ يتناول موضوﻋات ذات صﻠة بﻌمﻞ ﻋاﺋﻠتك قد ﻻ يكون هو الشيء الصحيح الذي ينبغي ﻓﻌﻠه .بدﻻً مﻦ ذلك ،اسمح
ﻻبنك/ابنتك القيام بدراسة مواد ﺗﻼﺋﻢ اهتماماﺗه/اهتماماﺗها ﻓستساهﻢ مثﻞ هذه المواد ﻓي إكسابه/إكسابها قدر كبير مﻦ الذكاء .ﻓي
وقت ﻻﺣﻖ ،ستكون لدى ابنك/ابنتك المقدرة ﻋﻠى المساﻋدة ﻓي ﺗقدم ﻋمﻠك التجاري.
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قائمة مرجعية خاصة بمعرض الكليات لطﻼب الصف الحادي عشر )سﺒتمﺒر  /أكتوبر(
مﻌرض الكﻠيات هو ﺗجمﻊ لممثﻠي الكﻠيات الذيﻦ يبحثون ﻋﻦ الطﻼب المناسبيﻦ لمؤسساﺗهﻢ .إنهﻢ يهدﻓون إلى نشر مﻌﻠومات ﻋﻦ
كﻠياﺗهﻢ لطﻼب المدارس الثانوية  -ويريدون التحدث إليكﻢ.
ستساﻋدكﻢ القاﺋمة المرجﻌية )الموجودة ﻓي الصفحة التالية( ﻓي ﺗحقيﻖ أقصى استفادة مﻦ كﻞ مﻌرض.
قﺒل الذهاب إلى المعرض ،يجب
• التﻌرف ﻋﻠى الكﻠيات التي ستشارك ﻓي المﻌرض )قد ﺗُنشَر قاﺋمة بأسماﺋها ﻋﻠى الموقﻊ اﻹلكتروني لﻠمﻌرض( والقيام بكتابة أسماء
الكﻠيات التي ﺗرغبون ﻓي مﻌرﻓة مﻌﻠومات ﻋنها.
• إﻋداد قاﺋمة ﺗضمﻦ أية أسئﻠة لديكﻢ.
• إﺣضار القاﺋمة السابﻖ ذكرها وقﻠما ً وورقة وﺣقيبة لحمﻞ كتيبات/نشرات الكﻠيات.
• التأكد مﻦ أن ﻋناويﻦ البريد اﻹلكتروني التي ﺗقدموها لﻦ ﺗسبﺐ لكﻢ الوقوع ﻓي ﺣرج  -وﺗذكروا أن الموظفيﻦ المسؤوليﻦ ﻋﻦ ﻋمﻠية
قبول الطﻼب لﻼلتحاق بالكﻠيات سيطﻠﻌون ﻋﻠى ﻋناويﻦ البريد اﻹلكتروني هذه.
أثناء التواجد هناك ،يجب
المتضمنة ﻓي قاﺋمتك .إذا لﻢ
• الحصول ﻋﻠى خريطة المﻌرض والتخطيط بنا ًء ﻋﻠى هذه الخريطة لﻠوصول إلى أكشاك جميﻊ الكﻠيات
َ
ﺗكﻦ هناك خريطة متاﺣة ،قﻢ بإجراء مسح سريﻊ لﻠقاﻋة لتحديد موقﻊ أكشاك الكﻠيات التي ﺗرغﺐ ﻓي مﻌرﻓة مﻌﻠومات ﻋنها.
• زيارة اﻷكشاك وﺗوجيه أسئﻠة لممثﻠي الكﻠيات .ﻓﻌﻠى سبيﻞ المثال  ،يمكنك أن ﺗسأل "مﻦ هو الطالﺐ الذي ﺗبحث ﻋنه الكﻠية؟" أو
ً
مميزا؟"
"ما الذي يجﻌﻞ ﺣرم الكﻠية
• أخذ دقيقة لتدويﻦ أي مﻌﻠومات ﺗﻌتقد أنها مهمة قبﻞ اﻻنتقال إلى الكشك التالي.
• زيارة بﻌﺾ اﻷكشاك اﻷخرى ﻋندما ﺗنتهي مﻦ التﻌرف ﻋﻠى الكﻠيات المدرجة ﻓي قاﺋمتك .قد ﺗكتشﻒ كﻠية ﻋظيمة لﻢ ﺗفكر ﻓيها.
• ﺣضور جﻠسة المﻌﻠومات/الجﻠسة اﻹﻋﻼمية )إن وجدت( التي ﺗتناول موضوﻋات هامة مثﻞ طﻠبات اﻻلتحاق بالكﻠيات واﻹﻋانات
المالية .ﺗ ُ َﻌد هذه الجﻠسات ﻓرصة جيدة لﻠحصول ﻋﻠى مشورة الخبراء.
عند الوصول إلى المنزل ،بجب
• ﺗوجيه سؤال إلى أنفسكﻢ ﻋﻦ الكﻠيات البارزة/المميزة وما سبﺐ ﺗميزها.
• ﺗنظيﻢ المﻌﻠومات التي قمتﻢ بتجميﻌها ﻋﻦ الكﻠيات )النشرات/الكتيبات( ومراجﻌتها ﻓي نفﺲ أسبوع الزيارة ﺣيث ﺗكون ﺣاضرة ﻓي
الذهﻦ.
• مراجﻌة أي مﻼﺣظات قمتﻢ بتدوينها أثناء المﻌرض.
• التخﻠص مﻦ كتيبات/نشرات الكﻠيات التي ﺗﻢ استباﻋدها مﻦ قِبﻠكﻢ ﺣتى يصبح مﻦ الممكﻦ التركيز ﻋﻠى الكﻠيات المهمة بالنسبة لكﻞ
ﻓرد.
• إجراء المزيد مﻦ البحث ﺣول الكﻠيات التي يتﻢ التفكير ﻓيها  -اكتشاف والبحث ﻓي مواقﻊ اﻻنترنت  -اﻻﺗصال بمكتﺐ قبول طﻠبات
اﻻلتحاق بالكﻠيات أو التخطيط لزيارة ﺣرم الكﻠيات التي يتﻢ التفكير ﻓيها .إذا أﺣببتﻢ ما رأيتﻢ ﻓي المﻌرض ،قد يكون ﺣان الوقت لرؤية
الكﻠية ﻋﻦ طريﻖ الذهاب إليها.

قائمة مرجعية ُ -م َخ ﱠطﻂ لطﻼب المدرسة الكندية ثنائية اللغة لﻼلتحاق بالكليات والجامعات
 .1ﺣدد  3مجاﻻت لﻠدراسة
أ ___________________________________________ .
ب ___________________________________________
ج ______________________________________
 .2ﺣدد  5كﻠيات  /جامﻌات )الكﻠيات  /الجامﻌات التي ﺗقدم مجاﻻت دراستك المحددة(.
أ ___________________________________________
ب ___________________________________________ .
ج ___________________________________________ .
د ___________________________________________ .
هـ ______________________________________
 .3استيفاء شروط القبول :ﺣدد درجات اختبار  SATأو  - TOEFLقﻢ بتقديﻢ الخطابات
الشخصية  ،وخطابات التوصية  ،وما إلى ذلك.
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
 .4اﻹستﻌداد ﻻختبار  TOEFL / SAT / IELTSأو غير
www.amideast.org/kuwait/testing/test-preparation-course-dates
دورات ﻋبر اﻹنترنت _____________________________________________ -
ﺗدريبات ﻋبر اﻹنترنت _____________________________________________ -
ذلك

 .5التأكد مﻦ مواﻋيد اختبار TOEFL / SAT / IELTS
 .6إﻋداد قاﺋمة بالمواﻋيد النهاﺋية لﻺضاﻓات/التضمينات لكﻞ مدرسة.
_______________________________________________
 .7ﺗقديﻢ طﻠبات اﻻلتحاق مﻊ مراﻋاة المواﻋيد النهاﺋية المحددة.
 .8ﺗﻠقي وقبول أو رﻓﺾ الﻌروض.

مﻦ

اﻻختبارات

اختبارات القبول الموحدة

من المفترض أن يخضع الطﻼب ﻻختبار  IELTSأو  TOEFLقبل تﻘديم طلبات اﻻلتحاق بأي جامعات محلية أو دولية .يُطلَب من
الطﻼب الذين يتﻘدمون لﻼلتحاق بالجامعات اﻷمريكية الخضوع ﻻختبار  .SATيمكن لطﻼب الصف الحادي عشر الخضوع لجميع
اﻻختبارات اعتباراً من شهر أكتوبر .وبالنسبة للصف الثاني عشر ،فإن الموعد النهائي هو شهر مايو.
دوليا:
• اختبار ) IELTSآيلتس( )نظام اختبار اللغة اﻹنجليزية الدولي(
• اختبار ) TOEFLتوفل( )اختبار اللغة اﻹنجليزية كلغة أجنبية(
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية:
• اختبار ) SATاختبار الﻘبول الدراسي(
• اختبار ) ACTاختبار الكليات اﻷمريكية(
المملكة المتحدة:
• اختبار " "IELTSاﻷكاديمي للتأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة )امتحان اللغة اﻹنجليزية ) (SELTال ُمعت َمد من قِبل حكومة المملكة
المتحدة  -نفس اختبار (IELTS
• اختبار ) UKCATاختبار الﻘبول لﻼلتحاق بالجامعات الطبية في المملكة المتحدة(
• اختبار ) BMATاختبار الﻘبول للطب الحيوي(
تختلف الدرجات المطلوبة لﻘبول طلبات اﻻلتحاق من جامعة ﻷخرى ووفﻘا ً لكل بلد .وبشكل عام ،تُعتبَر النتيجة جيدة في هذه اﻻختبارات
إذا كانت :
•  7.5في اختبار ) IELTSدولياً( – ) 5الكويت(
• في اختبارات ) 90 ،TOEFLفي اختبارات  TOEFLالﻘائمة على استخدام شبكة اﻹنترنت( – ) 213في اختبارات  TOEFLالتي
جرى على ورق(
جرى على الحاسوب( – ) 550في اختبارات  TOEFLالتي ت ُ َ
تُ َ
• اختبار .1500 - SAT
مراكز إجراء اﻻختبارات والتأهيل لها ﻓي دولة الكويت:
المركز

Khan Academy
أكاديمية خان

اﻻختﺒارات

التأهيﻞ ﻻختبار
SAT

UCAS
يوكاس
إجراء اختبار
UKCAT

British Council
المجلس الثقافي الﺒريطاني
إجراء اختبار – IELTS
BMAT

AmidEast
اﻷمديست
التأهيﻞ ﻻختبار TOEFL
التأهيﻞ ﻻختبار SAT

إجراء اختبار SAT

التأهيﻞ ﻻختبار IELTS
التأهيﻞ ﻻختبار SAT

جهة اﻻتصال

-

-

المكتﺐ اﻹداري لﻠمجﻠﺲ
الثقاﻓي البريطاني

المكتﺐ اﻹداري ﻷمديست

السيد /هاريداس

رقم الهاتف

-

-

+965-22052300

+965-90993374

+965-94797938 /
94997562

الﺒريد
اﻹلكتروني

-

-

info@kw.britishcouncil.o
rg

الموقع
اﻹلكتروني

www.khanacademy.
org

www.ucas.com

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

kuwait@amideast.org

haridasp@score-plus.com

www.PrincetonReviewME. www.amideast.org/kuw
com
ait

اختبار  IELTSواختبار  IELTSللتأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة :
التأهيل لهما من خﻼل Princeton Review :
إجراء اﻻختبار في  :المجلس الثﻘافي البريطاني
اختبار  : UKCATيوكاس www.ucas.com
اختبار  : BMATالمجلس الثﻘافي البريطاني
اختباري : SAT / TOEFL
التأهيل لﻼختبارين من خﻼل Princeton Review :
التأهيل لﻼختبارين وإجراء اﻻختبارين في  :اﻷمديست
التأهيل لﻼختبارين من خﻼل  :أكاديمية خان https://www.khanacademy.org/
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Princeton Review

شروط ومتطلبات التخرج من المدرسة الكندية ثنائية اللغة
 33 وحدة دراسية معتمدة كحد أدنى )من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر(
 %50 كحد أدنى في كل مادة )من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر(
 40 ساعة في الخدمة اﻻجتماعية/المجتمعية )من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر(
شهادة درجات الطالب  -حساب النسبة المئوية :
إجمالي النسﺒة المئوية = )إجمالي الدرجات المتعلقة بالصفوف "من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر" التي تم اجتيازها
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة(  /عدد الوحدات الدراسيةالمعتمدة
مﻼحظة مهمة:

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

عملية المعادلة )للطﻼب الكويتيين ﻓقط(
نهاية شهر يناير :
ﱠ
من المفترض وال ُمتوقع أن يُﻘ ّدِم الطﻼب الوثائق التالية إلى مستشار التوجيه الذي يعمل في المدرسة في موعد أقصاه  25يناير.
• نسخة من بطاقة الهوية المدنية للطالب
• نسخة من بطاقة الهوية المدنية للوالد
• نسخة من جواز السفر الخاص بالطالب  -الصفحة اﻷولى  -ممسوحة ضوئيا ً باﻷلوان
• شهادة درجات الطالب للصفوف من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر )فﻘط إذا درس في مدرسة أخرى ﻻجتياز هذه
الصفوف(
نهاية شهر مايو:
سيتم تﻘديم الوثائق المذكورة أعﻼه مع ما يلي من الوثائق إلى وزارة التعليم الخاص من قِبل المدرسة في شهر يونيو.
• نموذج تعهد )يتم تعبئته من قِبل الطالب  -النموذج مﻘدﱠم من وزارة التعليم(
• قائمة الرغبات )قائمة مرجعية تضم الجامعات التي يرغب الطالب في اﻻلتحاق بها  -نموذج مﻘدﱠم من وزارة التعليم(
• شهادة درجات الطالب لﻸربع سنوات الدراسية )من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر(
• دبلوم التخرج
• خطاب تسلسل يشير إلى عدد السنوات التي اجتازها الطالب في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
• خطاب سير وسلوك
بعد امتحانات الصف الثاني عشر :
بمجرد إتمام عملية المعادلة ،يتم منح الطالب الوثائق التالية للﻘبول في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي ،ويتم اﻻستﻼم من المكتب
اﻹداري للمدرسة الثانوية في مواعيد مجدولة في غضون  8أيام عمل بعد اﻻمتحانات :
• ملف الطالب من قسم العﻼقات العامة
• دبلوم التخرج الذي تم معادلته
• شهادة درجات الطالب التي تمت معادلتها للصفوف من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر
• خطاب سير وسلوك
• خطاب تسلسل
• خطاب توضيحي عن برنامج الرياضيات )للطﻼب الراغبين في اﻷقسام/المجاﻻت العلمية(
• رقم ملف المعادلة من وزارة التعليم مع خطاب لكل جامعة قد حددها الطالب في قائمة الرغبات.
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شروط اﻻلتحاق بالجامعات
الجامعة

البلد

جامعة الكويت

كلية الﻘانون
الكويتية العالمية

الكويت

كندا

الوﻻيات
المتحدة
اﻷمريكية

جامعة الشرق
اﻷوسط اﻷمريكية

الجامعة اﻷمريكية
في الكويت

•  - ٪ 60ﻓيما يتﻌﻠﻖ بالطﻼب غير الحاصﻠيﻦ ﻋﻠى منح دراسية
•  6ﻓي اختبار  60 / IELTSﻓي اختبار TOEFL

الكلية اﻷسترالية
في الكويت

•  ٪ 65لﻠدبﻠومات ﻓي المجاﻻت الهندسية والطيران/المﻼﺣة الجوية
•  ٪ 60لدبﻠومات اﻷﻋمال التجارية
•  5.5ﻓي اختبار  71 / IELTSﻓي اختبار TOEFL

كلية الجونكوين

•  ٪ 50لجميﻊ الدبﻠومات
ُجرى
•  5.5ﻓي اختبار  / IELTSاختبار لتحديد المستوى ﻓي الﻠغة اﻹنجﻠيزية الذي ي َ
داخﻞ الكﻠية

جامعة
الخليج للعلوم
والتكنولوجيا

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

 الطب طب اﻷسنان -الصيدلة

الطب

طب اﻷسنان
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الرابط

شروط اﻻلتحاق
•  ٪ 85لتخصص الطﺐ و  ٪ 80لﻠتخصصات الهندسية.
ُجرى ﻓي
• اختبار القدرات الذي يشمﻞ الﻠغة اﻹنجﻠيزية  ،الكيمياء  ،الرياضيات وي َ
جامﻌة الكويت
https://portal.ku.edu.kw/manuals/admission/en/colleges_rules.pdf
الطب :
النسبة المئوية اﻹجمالية = )النسبة المئوية ﻓي شهادة درجات الطالﺐ ﻓي
المدرسة*) + (0.65الﻠغة اﻹنجﻠيزية*) + (0.15الكيمياء*) + (0.1الرياضيات*(0.1
الهندسة :
النسبة المئوية اﻹجمالية = )النسبة المئوية ﻓي شهادة درجات الطالﺐ*) + (0.70الﻠغة
اﻹنجﻠيزية*) + (0.15الرياضيات * (0.15
•  - ٪70ﻓيما يتﻌﻠﻖ بالطﻼب غير الحاصﻠيﻦ ﻋﻠى منح دراسية )الﻌﻠوم  /اﻵداب(
•  - ٪ 80ﻓيما يتﻌﻠﻖ بالطﻼب الحاصﻠيﻦ ﻋﻠى منح دراسية )الﻌﻠوم  /اﻵداب(
• اختبار كﻠية القانون الكويتية الﻌالمية لتحديد المستوى ﻓي الﻠغة اﻹنجﻠيزية
•  ٪85لﻠدرجات الﻌﻠمية
•  ٪ 75لدرجات الﻌﻠوم اﻹنسانية  /اﻷﻋمال التجارية
• اختبارجامﻌة الشرق اﻷوسط اﻷمريكية لتقييﻢ المهارات )الﻠغة اﻹنجﻠيزية  -مستوى ،3
الرياضيات  ، ٪ 40 -التواصﻞ(
•  6ﻓي اختبار  / IELTSاختبار  80-79) TOEFLﻓي اختبار  TOEFLالقاﺋﻢ ﻋﻠى
ُجرى ﻋﻠى الحاسوب – 550
استخدام شبكة اﻹنترنت –  213ﻓي اختبار  TOEFLالذي ي َ
ُجرى ﻋﻠى ورق(
ﻓي اختبار  TOEFLالذي ي َ
• يخضﻊ )شهادة درجات الطالﺐ ﻓي المدرسة الثانوية( لﻌمﻠية إﻋادة ﺣساب النسبة
المئوية اﻹجمالية.

• دراسة  6مواد ﻋﻠى اﻷقﻞ
•  4مواد  -الرياضيات واﻷﺣياء والكيمياء والفيزياء
• ﻻ ﺗقﻞ درجة كﻞ مادة مﻦ المواد المذكورة أﻋﻼه ﻋﻦ B
• مادﺗان مﻦ الصﻒ التاسﻊ إلى الصﻒ الﻌاشر.
•  6مواد  -لتشمﻞ الرياضيات واﻷﺣياء والفيزياء والكيمياء
• التقدير الﻌام ﻻ يقﻞ ﻋﻦ مستوى B
ﻓرجينيا الغربية  2 :مﻦ المواد المذكورة أﻋﻼه التي دُر َست ﻓي الصﻒ الحادي ﻋشر والثاني ﻋشر.
ﺗمبﻞ 3 :مﻦ المواد المذكورة أﻋﻼه التي دُر َست ﻓي الصفوف المتضمنة الصﻒ التاسﻊ إلى الصﻒ
الثاني ﻋشر
• مادﺗان مﻦ المواد التالية ) :الرياضيات – اﻷﺣياء  -الفيزياء – الكيمياء( ﻓي الصﻒ الحادي ﻋشر
والثاني ﻋشر
• التقدير الﻌام ﻻ يقﻞ ﻋﻦ مستوى B

الجامعة

البلد

الرابط

www.uc
as.com

شروط اﻻلتحاق
اختبار " "IELTSاﻷكاديمي للتأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة )امتحان اللغة
اﻹنجليزية اﻵمن ) (SELTال ُمعت َمد من قِبل حكومة المملكة المتحدة(
الصف الحادي عشر )يناير – أغسطس(
اكتشﻒ مﻌﻠومات ﺣول :
 المواد الجامﻌات المؤهﻼت المراﻓﻖ الترﻓيهيةالصف الثاني عشر – )سﺒتمﺒر – نوفمﺒر(
• التقديﻢ ﻋبر اﻹنترنتwww.ucas.com :
• قﻢ باختيار  6مواد بحد أقصى ) 4مواد إذا كان طﻠﺐ اﻻلتحاق لﻠتخصص الطبي(
• خذ وقتًا كاﻓيًا لﻠوصول إلى القرارات السﻠيمة  ،ولكﻦ ﺗذكر المواﻋيد النهاﺋية
• ﺗأكد مﻦ أن هناك وقت كاﻓي لﻠحصول ﻋﻠى خطاب التوصية ومراجﻌته
• اطﻠﺐ مﻦ مستشار التوجيه المساﻋدة )ﻋند التقديﻢ مﻦ المدرسة ودون الحصول ﻋﻠى
جواب ﺗوصية(
 15أكتوبر :الموﻋد النهاﺋي اﻷول  -نموذج
• ﻓقط ﻓي ﺣالة ﺗقديﻢ طﻠﺐ لﻼلتحاق بأوكسفورد وكامبريدج )ﻻ يمكﻦ لﻠطﻼب ﺗقديﻢ
طﻠبات لكﻠتا الكﻠيتيﻦ ﻓي نفﺲ الوقت(
• ﻓقط ﻓي ﺣالة التقدم بطﻠﺐ لدراسة الطﺐ أو طﺐ اﻷسنان أو الطﺐ البيطري
 15ديسمﺒر :الموﻋد النهاﺋي الثاني
• قﻢ بتقديﻢ اﻻستمارات الخاصة بك ﻓي موﻋد أقصاه هذا التاريخ لﻠتأكد مﻦ أن كﻞ جامﻌة
مﻦ الجامﻌات  /الكﻠيات التي اختارها سيتﻢ النظر ﻓيها ﻓي طﻠﺐ اﻻلتحاق الخاص بك.

الممﻠكة
المتحدة

نوفمﺒر  -أبريل – خطابات الﻌروض والمقابﻼت
• مﻦ الممكﻦ أن يتﻢ اﻻﺗصال بالطالﺐ لﻠحصول ﻋﻠى مزيد مﻦ المﻌﻠومات.
• مﻦ الممكﻦ أن يتﻢ دﻋوة الطالﺐ ﻹجراء مقابﻠة إذا كان موجودا ً ﻓي الممﻠكة المتحدة.
• قد يتﻢ منح الطالﺐ "ﻋروضا ً مشروطة" إذا كان ﻻ يزال ﻓي انتظار الدرجات النهاﺋية.
شهر مايو :
• إذا ﺗﻢ منح الطالﺐ ﻋروضا ً مشروطة ،يتﻌيﻦ ﻋﻠى الطالﺐ اختيار ﻋرض واﺣد ليكون
"ﻓي المقام اﻷول".
• مﻦ الممكﻦ أيضا ً التفكير ﻓي اختيار "اﺣتياطي" أو "ﻓي المقام الثاني".
 15مايو :الموﻋد النهاﺋي الثالث  -يجﺐ إرسال النموذج النهاﺋي والقرارات بخصوص
اﻻختيارات اﻻﺣتياطية/ذات اﻷولوية الثانية إلى .UCAS
أواخر أغسطس  -التصفية
قد يتﻢ منح المتقدميﻦ غير الناجحيﻦ أماكﻦ ﻓي البرامﺞ اﻷخرى ﻓي آخر لحظة.
الطب

•  3مواد إجبارية  -الرياضيات واﻷﺣياء والكيمياء
• درجة كﻞ مادة مﻦ المواد المذكورة أﻋﻼه ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ  Bوﻓقا ً لشروط الجامﻌات.

طب اﻷسنان

•  3مواد إجبارية  -الرياضيات واﻷﺣياء والكيمياء
• درجة كﻞ مادة مﻦ المواد المذكورة أﻋﻼه ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ  Aوﻓقا ً لشروط الجامﻌات.
إذا لﻢ يبﻠغ الطالﺐ  18ﻋا ًما ﻓي  15سبتمبر ﻓي سنة التخرج ،ﻓيجﺐ أن يراﻓﻖ الطالﺐ أﺣد أولياء أمور
الطﻼب ﻓي أيرلندا إلى أن يبﻠغ الطالﺐ  18ﻋاما ً.

جمهورية
أيرلندا

الطب

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

البلد

شروط اﻻلتحاق

الرابط
الرياضيات )درجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ (A
ب 4 .مواد إجبارية  -الكيمياء )درجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ  ، (Aاﻷﺣياء  -الفيزياء  -الرياضيات )درجات ﻻ ﺗقﻞ
ﻋﻦ (B - A - A
 الكﻠية المﻠكية لﻠجراﺣيﻦ ﻓي أيرلندا وﻓقا ً لنوع البرنامﺞ – اﻷنواع مذكورة أدناه :• البرنامﺞ المتقدم ) 7سنوات(  :السنة التحضيرية  6 +سنوات لبرنامﺞ الطﺐ  :الدرجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ -
 oالكيمياء A -
 oاﻷﺣياء B -
 oالفيزياء  /الرياضيات B -
• البرنامﺞ المتقدم ) 6سنوات(  :الدرجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ -
 oالكيمياء A -
 oاﻷﺣياء B -
 oالفيزياء  /الرياضيات B -
• برنامﺞ ) 5سنوات(  :برنامﺞ الطﺐ  :الدرجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ -
 oالكيمياء A -
 oاﻷﺣياء A -
 oالفيزياء  /الرياضيات – B

طب اﻷسنان

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

الصيدلة

 الكﻠية المﻠكية لﻠجراﺣيﻦ ﻓي أيرلندا )برنامﺞ  5سنوات( :درجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ -• الكيمياء B -
• اﻷﺣياء B -
• الفيزياء  /الرياضيات B -
 كﻠية ﺗرينيتي )دبﻠﻦ( )برنامﺞ  5سنوات(  :درجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ -• الكيمياء A -
• اﻷﺣياء B -
• الفيزياء  /الرياضيات B -

مالطا

الطب

مادﺗان إجباريتان -
• الكيمياء B -
• اﻷﺣياء – B

ممﻠكة
البحريﻦ

الطب

جامﻌة الخﻠيﺞ الﻌربي :
• مادﺗان ﻋﻠميتان  -الكيمياء واﻷﺣياء

جميع الجامعات
اﻹمارات
الﻌربية
المتحدة
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الجامعة اﻷمريكية
في الشارقة

الكﻠية المﻠكية لﻠجراﺣيﻦ اﻷيرلندية :
•  ٪ 98ﻓي الصفوف مﻦ الصﻒ التاسﻊ إلى الصﻒ الثاني ﻋشر  -ﻓيما يتﻌﻠﻖ بالطﻼب الحاصﻠيﻦ
ﻋﻠى منح دراسية
• اختبار 5.5 –TOELF / IELTS
• اختبار SAT
• المﻌادلة مﻦ وزارة التﻌﻠيﻢ ﻓي اﻹمارات الﻌربية المتحدة
•  ٪ 80ﻓي الصفيﻦ الحادي ﻋشر والثاني ﻋشر
•  6.5ﻓي اختبار  550-80 / IELTSﻓي اختبار  440 / TOEFLﻓي اختبار SAT
)الرياضيات(
• التقدير الﻌام ﻻ يقﻞ ﻋﻦ B
• التخصصات الطبية  :الكيمياء واﻷﺣياء ﻓي الصﻒ الحادي ﻋشر والصﻒ الثاني ﻋشر
– الدرجة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ B
• التخصصات الهندسية  :الحد اﻷدنى لدرجة اختبار  450 – SATﻓي الفيزياء
والرياضيات

برنامج المنح الدراسية الخاص بوزارة التعليم العالي ﻓي دولة الكويت  -إرشادات التسجيل عبر اﻹنترنت )للكويتيين ﻓقط(
أوﻻً  :شروط اختبار  IELTSأو اختبار : TOEFL
 -1ﻻبد من الحصول على ما ﻻ يﻘل عن ) (5درجات في اختبار  IELTSاﻷكاديمي ،أو الحصول على ما ﻻ يﻘل عن ) (45درجة في اختبار
 TOEFLفي غضون عام واحد من تاريخ الﻘبول وقبل اﻻلتحاق بالمنحة الدراسية.
 -2بعد اﻻلتحاق بالمنحة الدراسية ،يُمنَح الطﻼب سنة تﻘويمية واحدة تبدأ من تاريخ بدء دراسة اللغة لتحﻘيق درجة اختبار  IELTSأو TOEFL
المطلوبة من قِبل الجامعات.

ثانيا ً  :التسجيل ﻓي برنامج المنح الدراسية الخاص بوزارة التعليم العالي :
 .1يبدأ التسجيل في شهر يونيو تحديدا ً بدايةً من السبت الثاني حتى الثﻼثاء في تمام الساعة  12ظهرا ً.
 .2يتم التسجيل فﻘط عبر الموقع اﻹلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي www.mohe.edu.kw :
ُسمح بالتﻘديم إﻻ للمواطنين الكويتيين.
 .3ﻻ ي َ
 .4ﻻبد أﻻ يﻘل عمر المتﻘدم عن  17سنة وﻻ يزيد عن  23سنة.
 .5سيتم إعﻼن نتائج الﻘبول عن طريق رسائل نصية قصيرة وعبر الموقع اﻹلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي.
 .6إن الطﻼب الذين تم قبولهم بالفعل في منحة دراسية داخلية وتراجعوا عن اﻻلتحاق بها قبل تاريخ اﻻلتحاق الفعلي بها لديهم الحق في التﻘدم بطلب
لﻼلتحاق ببرنامج المنح الدراسية التابع لوزارة التعليم العالي.
 .7ﻻ يحق للطﻼب المذكورين أدناه طلب اﻻلتحاق ببرنامج المنح الدراسية الخاص بوزارة التعليم العالي :
أ .الطﻼب الذين تم قبول طلبهم لﻼلتحاق بجامعة الكويت ،
ب .الطﻼب الذين تم قبول طلبهم لﻼلتحاق بالجامعات الخاصة أو
ج .الطﻼب الذين تم قبول طلبهم لﻼلتحاق بأي برنامج آخر للمنح الدراسية خارج دولة الكويت.
 .8يجب أن تتم معادلة الشهادات العامة للتعليم الثانوي في غضون  60يوما ً من تاريخ الﻘبول  ،وإﻻ سيتم إلغاء المنحة الدراسية.
 .9يتعين على المتﻘدمين أن يكونوا على دراية بالتخصصات المدرجة في برنامج المنح الدراسية باﻹضافة إلى أسماءها العلمية كما يتعين عليهم
اﻹلمام بشروط الﻘبول في الجامعات )الشروط المتعلﻘة بكل تخصص(.
 .10يتعين على المتﻘدمين الذين يرغبون في التﻘدم بطلب لدراسة المجال الطبي قراءة شروط التخصصات الطبية بعناية.
 .11سيتم إلغاء طلب اﻻلتحاق إذا أخفق المتﻘدم في تﻘديم جميع الوثائق المطلوبة )المذكورة بالتفصيل على الموقع اﻹلكتروني الخاص بوزارة التعليم
العالي( قبل الموعد النهائي للتسجيل.
درج في برنامج المنح الدراسية الخاص بوزارة التعليم العالي.
م
غير
تخصص
أي
 .12سيتم استبعاد أي طلب لدراسة
ُ َ

ثالثا ً  :اﻹجراءات الخاصة التي يتم اتخاذها عقب اﻹعﻼن عن أسماء الطﻼب المقبولين ﻓي برنامج المنح الدراسية الخاص بالوزارة :
 .1سوف تحدد الوزارة تواريخ للطﻼب المﻘبولين في خطة المنح الدراسية عﻘب اﻹعﻼن عن نتائج الﻘبول .يتعين على الطﻼب اﻻلتزام بهذه التواريخ.
لن تسمح منظومة الديرة اﻹلكترونية ﻷي طالب باستكمال اﻹجراءات قبل التاريخ المحدد/المجدول.
 .2يجب أن يكون ولي أمر الطالب بموجب الﻘانون حاضراً للتوقيع على التعهد الخاص في التاريخ المحدد في الوزارة .أما بالنسبة لﻸمهات اللواتي
حصلن على حق حضانة أبنائهن ،فيتعين عليهن الحصول على حكم من المحكمة المختصة بخصوص الوصاية على أبنائهن فيما يتعلق بﻘرارات
تعليمهم خارج الكويت.

رابعا ً  :وثائﻖ التسجيل )يجب أن تكون النسخ ممسوحة ضوئيا ً( :
 .1وثائق من المدرسة )يجب أن تكون جميع الوثائق مختومة من قِبل وزارة التعليم الخاص( :
أ .شهادة درجات الطالب ذو الصلة بالشهادة العامة للتعليم الثانوي
ب .خطاب تسلسل يوضح سنوات الدراسة التي اجتازها الطالب في جميع الصفوف الثانوية حسب كل منهج
ج .خطاب عن السلوك اﻷكاديمي
 .2وثائق من إدارة التعليم الخاص في وزارة التعليم :
أ .خطاب "إلى من يهمه اﻷمر" فيما يتعلق بمعادلة الشهادة العامة للتعليم الثانوي
 .3وثائق من الطالب :
أ .نسخة من بطاقة الهوية المدنية للطالب وولي أمره
ب .نسخة من جواز السفر )الصفحة التي تحتوي على الصورة والبيانات(
ج 4 .صور للطالب في حجم صورة جواز السفر
د .نتيجة اختبار  IELTSأو اختبار TOEFL

9

خامسا ً  :إرشادات التسجيل عبر اﻹنترنت :
 .1قم بتسجيل الدخول على http://www.mohe.edu.kw/eRegistration/Login.aspx
 .2قم بإنشاء اسم مستخدم جديد عند قيامك بتسجيل الدخول ﻷول مرة.
 .3قم بإدخال اسم الطالب باللغتين العربية واﻹنجليزية بنا ًء على جواز السفر.
 .4قم بإضافة رقم الهاتف المحمول والبريد اﻹلكتروني للطالب.
 .5قم بتحديد اﻻختيارات حسب شروط كل تخصص في كل بلد.
 .6قم بإضافة الوثائق المطلوبة في صيغة ) PDFيجب أﻻ يتجاوز حجم الملف عن  900كيلوبايت ويجب أن تكون المستندات الممسوحة ضوئيا ً
واضحة وسهلة الﻘراءة(.
 .7أخيراً ،قم باختيار "استمرار" ﻹرسال الطلب.
 .8بعد اﻻنتهاء من عملية التسجيل  ،يمكن للطالب تغيير اختياراته بخصوص البرامج /المواد الدراسية حتى الساعة  12ظهراً في اليوم اﻷخير من
التسجيل.
 .9يجوز للطﻼب إلغاء طلبات التسجيل ال ُمﻘدﱠمة من خﻼل النظام قبل انتهاء فترة التسجيل دون الحاجة إلى مراجعة من قِبل الوزارة.
 عندما يستلم الطالب رسالة نصية قصيرة ﻹبﻼغه بضرورة تﻘديم معلومات أو بيانات لم يتم تﻘديمها بعد ،يجب أن يﻘوم بذلك في غضون  24ساعةلتجنب إلغاء التسجيل من قِبل النظام.
 -لﻺطﻼع على التطورات أو المستجدات المتعلﻘة بالطلب الذي تم تﻘديمه ،يتعين على الطالب متابعة حسابه الشخصي على النظام.

سادسا ً  :التراجع عن اﻻلتحاق بالمنحة الدراسية عقب اﻹعﻼن عن نتائج القبول :
إذا رغب الطالب في اﻻنسحاب من المنحة الدراسية عﻘب اﻹعﻼن عن نتائج الﻘبول من قِبل برنامج المنح الدراسية ،يتعين على الطالب اتباع
الخطوات التالية :
 .1تسجيل الدخول إلى منظومة الديرة اﻹلكترونية.
 .2اختيار طلب جديد.
 .3اختيار اﻻنسحاب من المنحة الدراسية.
 .4دفع رسوم انسحاب بﻘيمة ) 150ديناراً كويتيا ً( عبر اﻹنترنت وذلك عن طريق النﻘر على "ادفع".
 إذا كان لديكم أي استفسار يتعلق ببرنامج المنح الدراسية والتسجيل  ،يُرجى اﻻتصال على رقم الهاتف التالي  22906374 :أو التواصل عبرالبريد اﻹلكتروني reg_support@mohe.edu.kw :

سابعا ً  :شهادة درجات الطالب – الشروط المتعلقة بالمواد الدراسية:
 .1الشهادة العامة للتعليم الثانوي لﻸربع سنوات.
 .2الشروط والمتطلبات المتعلﻘة بشهادة درجات الطالب :
أ .دراسة ما ﻻ يﻘل عن  8مواد أكاديمية – مادتين علميتين
ب .على أن يكون قد تم دراسة اثنين من هذه المواد في الصف الثاني عشر .لن يتم اﻷخذ بعين اﻻعتبار المواد التي تم دراستها )من الصف
العاشر إلى الصف الثاني عشر( في مدة تزيد عن ستة وثﻼثين شهراً.
ج .سوف يُصنَف الطالب كخريج مدرسة ثانوية من الﻘسم العلمي إذا درس المواد التالية واجتاز اختباراتها  :الفيزياء  -الكيمياء – اﻷﺣياء -
حساب التفاضل والتكامل أو ما قبل )مﻘدمة في( حساب التفاضل والتكامل  -الجبر 2
د .سوف يُصنَف الطالب كخريج من الﻘسم اﻷدبي إذا كانت أي من المواد العلمية المذكورة أعﻼه غير موجودة في شهادة درجات الطالب.
هـ .لن يتم احتساب المواد التابعة لوزارة التعليم  -اللغة العربية والدراسات اﻹسﻼمية والﻘرآن الكريم.
و .لن يتم احتساب المواد غير اﻷكاديمية التي تشمل الموسيﻘى والتربية الرياضية والفن وما إلى ذلك.
 .3إذا كان اسم أي مادة من مواد العلوم  /الرياضيات مختلفا ً في المدرسة ولكن محتواها متعلق بأي من المواد المذكورة أعﻼه  ،فﻼبد من تﻘديم
خطاب من قِبل المدرسة يوضح المعادلة لهذه المادة )المواد(.
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 .4حساب النسبة المئوية:
 النسبة المئوية اﻹجمالية = )إجمالي الدرجات للصفوف من لصف التاسع إلى الصف الثاني عشر ال ُمجت َازة في المدرسةالكندية ثنائية اللغة(  /عدد الوحدات الدراسية المعتمدة
وهناك من الطﻼب ما قد تفوق النسبة المئوية اﻹجمالية الخاصة بهم التوقعات لتتجاوز  100عند احتساب النسبة المئوية لدرجات اﻷربعة سنوات .إن
مثل هذه النتيجة تجعل الطالب أكثر جدارة ﻻختياره لﻼلتحاق بالمنح الدراسية ،حيث يتم اختيار نسبة معينة من الطﻼب وفﻘا ً للنسب المئوية اﻹجمالية
العليا التي تم إحرازها.
 .5احتساب المعدل التراكمي العام) :أي نسبة أعلى من  100يتم اعتبارها (100

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

يتم احتساب النسبة المئوية الموزونة على النحو التالي :

 الشهادة العامة للتعليم الثانوي اختبار الﻘدرات -اختبار لرصد التحصيل الدراسي أو اﻷداء
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القسم
اﻷدبي
60%
40%
-

القسم
العلمي
30%
40%
40%

الدرجات العلمية الجامعية بعد الصف الثاني عشر
القسم
مجموﻋة القسﻢ
الﻌﻠمي أ
)ﺗكنولوجيا
الهندسة  /الهندسة
المﻌمارية(

الدرجات العلمية المتاحة
بكالوريوس التكنولوجيا
بكالوريوس الهندسة
بكالوريوس الﻌﻠوم
بكالوريوس التكنولوجيا ﻓي
الموضة
بكالوريوس الهندسة المﻌمارية
البكالوريوس ﻓي التخطيط
البرنامﺞ الثناﺋي ﻓي الهندسة
)بكالوريوس التكنولوجيا +
ماجستير ﻓي التكنولوجيا(

مجموﻋة القسﻢ
الﻌﻠمي ب )الطﺐ
والجراﺣة /
الصحة والﻌﻠوم
المساندة  /الﻌﻠوم
الطبية  /التمريﺾ
 /ﻋﻠوم إﻋادة
التأهيﻞ(

بكالوريوس الطﺐ
وبكالوريوس الجراﺣة
بكالوريوس جراﺣة اﻷسنان
بكالوريوس الﻌﻠوم ﻓي
التمريﺾ
بكالوريوس الﻌﻼج الطبيﻌي

المدة الزمنية
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 6سنوات

التخصصات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

الفضاء
الزراﻋة والغذاء
الهندسة المﻌمارية
السيارات
التكنولوجيا الحيوية
الكيمياء الحيوية
ﻋﻠوم الكمبيوﺗر
السيراميك
المواد الكيمياﺋية
مدني
بيئي
اﻻﺗصاﻻت
اﻹلكترونية
والكهرباﺋية
اﻻلكترونيات
واﻷجهزة الدقيقة
الفيزياء الهندسية

اﻵﻓاق المهنية
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

إدارة اﻷﻋمال
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بكالوريوس الصيدلة
بكالوريوس الﻌﻠوم البيطرية
برنامج متكامل في اﻹدارة
برنامج متكامل مدته 5
سنوات )بكالوريوس إدارة
أعمال  +ماجستير إدارة
أعمال(
بكالوريوس في الدراسات
التجارية
بكالوريوس إدارة أعمال

 5سنوات
ونصﻒ
 5سنوات
 4سنوات
 4سنوات
ونصﻒ
 4سنوات
 4سنوات
 5سنوات
 5سنوات

 3سنوات
 3سنوات
 5سنوات
 5سنوات

القانون

البكالوريوس ﻓي القانون
البكالوريوس ﻓي القانون
وإدارة اﻷﻋمال
بكالوريوس الﻌﻠوم القانونية
بكالوريوس الﻌﻠوم ﻓي القانون
بكالوريوس التكنولوجيا ﻓي
القانون

اﻹدارة الفندقية

بكالوريوس العلوم في الضيافة  3سنوات
وإدارة الفنادق
 4سنوات
بكالوريوس اﻵداب في إدارة
الفنادق
 4سنوات
بكالوريوس اﻵداب في فنون
الطهي

 5سنوات
 5سنوات
 6سنوات

ﻋﻠوم الهندسة
الصناﻋة
والنظﻢ
اﻷجهزة الدقيقة
الميكانيكا
التﻌديﻦ
الرياضيات
والحوسبة
الهندسة
المﻌمارية
البحرية
ﻋﻠوم المحيط
البترول
اﻹنتاج
ﻋﻠوم
البوليمرات
البﻼستيك
هندسة الغزل
والنسيﺞ

•

•
•
•
•
•

الدراسات الﻌﻠيا ﻓي اﻹدارة أو المجال
التقني
اﻹﻋداد والتحضير لﻼمتحانات المدنية
وظيفة ﻓي شركة ﺗقنية
البدء ﻓي مشروﻋك التجاري  /التقني
مجال اﻷبحاث والدراسة
اﻻنضمام لﻠقوات المسﻠحة

• الخدمة الطبية المدنية المركزية/على مستوى الدولة
• اﻹعداد والتحضير لﻼمتحانات المدنية
• البدء بمشروعك الخاص المتمثل في مستشفى أو عيادة
• شركة أدوية وتصنيع
• اﻷجهزة الطبية في مجال المبيعات والتسويق
• مجال اﻷبحاث والدراسة
• شركة خاصة  /مستشفى خاصة
• مستشار طبي في شركة متعددة الجنسيات
• استكمال الدراسات العليا
• وظيفة حكومية أو في الﻘطاع
اﻹدارة في:
العام
• المحاسبة والماليات
• اﻻنضمام للعمل في شركة العائلية
• اﻷنظمة والعمليات
• العمل لدى منظمة غير حكومية
• التسويق واﻹعﻼن
• اﻷعمال التجارية الدولية /
• تكنولوجيا المعلومات
اﻻستشارات
• اﻷعمال التجارية العالمية
• وظيفة في شركة متعددة
• الموارد البشرية
الجنسيات أو في مؤسسة
• ريادة اﻷعمال )بدء اﻷعمال
التجارية الخاصة بك(
• التقاضي
• القانون الدستوري
• مجال البحث والدراسة
• القانون البيئي
• ﺗقديﻢ الخدمات القانونية )(LPO
• القانون الدولي
• قانون الشركات
• القانون اﻹداري
• السﻠطة القضاﺋية
• القانون اﻹنساني
• الخدمة اﻻجتماﻋية
• قوانيﻦ اﻷﻋمال التجارية
• منظمات دولية
• قوانيﻦ المﻠكية الفكرية
• القانون الجناﺋي وقانون الﻌمﻞ
• قوانيﻦ الشركات والتجارة
• الفقه
• قانون اﻻنترنت والحماية مﻦ
اﻻنترنت
• المطاﻋﻢ ومناﻓذ الوجبات
• التغذية والخدمات الغذاﺋية
السريﻌة
لﻠمستشفيات
• ﻋمﻞ ﺣر
• مكتﺐ اﻻستقبال والﻌمﻠيات
• التجهيزات الغذاﺋية لﻠمستشفيات
• إدارة الضياﻓة
• أﻋمال المطبخ بالرﺣﻼت الجوية
• مخبز وﺣﻠويات
وخدمات الطيران ﻋﻠى متﻦ
• إنتاج الغذاء

بكالوريوس التكنولوجيا )إدارة  4سنوات
الضيافة والتجهيزات الغذائية(

•
•

خمات اﻷطﻌمة والمشروبات
التدبير المنزلي

•

•
•

الدراسات الثقاﻓية

بكالوريوس اﻵداب
بكالوريوس إدارة اﻷعمال
بكالوريوس التجارة
بكالوريوس العلوم

 4/3سنوات
 4/3سنوات
 4/3سنوات
 4/3سنوات

وساﺋﻞ اﻹﻋﻼم

البكالوريوس في وسائل
اﻹعﻼم

 3سنوات

البكالوريوس في الصحافة
ووسائل اﻹعﻼم

 3سنوات

الخدمة اﻻجتماﻋية

بكالوريوس خدمة اجتماعية
بكالوريوس خدمة اجتماعية

 3سنوات
 3سنوات

التصميم  /الفن /
الفنون اﻹبداعية /
الفنون البصرية /
الفنون التطبيﻘية

بكالوريوس في التصميم
الداخلي
بكالوريوس في التصميم
بكالوريوس فنون جميلة
بكالوريوس الفنون البصرية
بكالوريوس الفنون اﻹبداعية

 4سنوات

الفنون التمثيﻠية

بكالوريوس الفنون التمثيلية
البكالوريوس (الفنون
التمثيلية(
البكالوريوس

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات

•
•
•
•
•

أكاديمية الدﻓاع
الوطني )قوات
الدﻓاع(

•
•

-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

بكالوريوس في العلوم
B.E.
بكالوريوس في اﻹدارة
الرياضية
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 4سنوات
 4سنوات

•

الدراسات الثقاﻓية وﺗﻌﻠيﻢ القراءة
والكتابة
التسويﻖ واﻹﻋﻼن
اﻹدارة الﻌامة
الصحاﻓة واﻹﻋﻼم الجديد
الدراسات الدولية
لغات اجنبية
التسويﻖ
اﻷﻓﻼم والتﻠفزيون
اﻷﻋمال التجارية الدولية
ﻋمﻞ ﺣر
ﻋﻠﻢ النفﺲ
وساﺋﻞ اﻹﻋﻼم
دراسات بيئية
إدارة الفﻌاليات
الراديو
التﻠفزيون
وساﺋﻞ اﻻﻋﻼم المطبوﻋة
الصوت
التصميﻢ
الكتابة/التأليﻒ
ﻋﻼقات ﻋامة
رﻋاية اﻷسرة والطفﻞ
الﻌمﻞ اﻻجتماﻋي الطبي والنفسي
الﻌﻼقات الصناﻋية واﻹدارة
الشخصية
ﺗطوير المجتمﻊ
المﻼبﺲ
الموضة
الصناﻋة
اﻹكسسوارات
الغزل والنسيﺞ
السيارات
أثاث المنزل
الموسيقى
الرقص
المسرح

•

 3سنوات

•

الطاﺋرة
خدمات التجهيزات الغذاﺋية
بالسكك الحديدية
التسويﻖ والمبيﻌات لدى الفنادق
الشحﻦ وخطوط الرﺣﻼت
البحرية
ﻋﻼقات ﻋامة
محﻠﻞ أﻋمال ﺗجارية
كتابة إبداﻋية
الشؤون البيئية
أﻋمال ﺗجارية ﻋالمية
الصحاﻓة
محﻠﻞ سياسي

مذيﻊ اﻷخبار
مراسﻞ
صحاﻓي
مخرج
مصور سينمائ
أخصاﺋي ﻋﻼقات ﻋامة
البحث والدراسة
ﺗنظيﻢ وﺗنمية المجتمﻊ
ﻋﻠﻢ الجريمة والﻌدالة
منظمة رﻋاية الطفﻞ والمرأة
اﻻلتحاق بالدراسات الﻌﻠيا
اﻻستﻌداد لﻠخدمات المصرﻓية
اﻻﻋﻼم والﻌﻼقات الﻌامة
البحث والدراسة
ﺗقديﻢ استشارات ﻓي مجال
اﻹﻋﻼن
صناﻋة التﻠفزيون والفﻦ
صناﻋة التمثيﻞ والتسﻠية
صناﻋة الرقص وﺗصميﻢ الرقص
صناﻋة الموسيقى والتأليﻒ
الجيش
القوات البحرية واﻷكاديمية
البحرية
القوات الجوية

التخصصات المدرجة بخطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2018/2017
أوﻻً :التخصصات العلمية:
م
1

طب بشري

2

طب اﻷسنان

3

صيدلة

4
5
6

معمار
هندسة معمارية
هندسة مدنية

7

هندسة بترول

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

هندسة كيميائية
هندسة بيئية
هندسة صناعية
هندسة كمبيوتر
هندسة كهربائية
هندسة كهربائية إلكترونية
هندسة التصميم والتصنيع
هندسة أنظمة الكمبيوتر
علوم الكمبيوتر
علم الوراثة والمعلومات الحيوية
علم الوراثة
علم اﻷحياء الدقيﻘة
علم المختبرات الطبية
علوم طب حيوي
علوم التغذية

23
24
25
26
27
28

تغذية بشرية
التغذية العﻼجية والحميات
التصوير التشخيصي الطبي
تكنولوجيا اﻷسنان
صحة الفم
طب بيطري

29

تمريض

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

عﻼج طبيعي
علوم الزراعة
أحياء
فيزياء
كيمياء
كيمياء حيوية
رياضيات
جيولوجيا
تصميم داخلي
التربية الخاصة /التعليم لذوي اﻻحتياجات الخاصة
إحصاء

14

التخصصات

الحد اﻷدنى للنسبة المئوية /دول اﻹيفاد
) (%95أمريكا – أيرلندا – أستراليا – مالطا – البحرين
) (%94المملكة المتحدة
) (%90كندا
) (%96أيرلندا
) (%94المملكة المتحدة
) (%93أمريكا
) (%90كندا – نيوزيلندا
) (%90كندا – المملكة المتحدة – أيرلندا – اس تراليا –
نيوزيلندا – اﻹمارات
) (%85أمريكا
) (%85أمريكا – استراليا – نيوزيلندا – اﻹمارات
) (%85أمريكا – كندا – المملكة المتحدة – اﻹمارات
) (%80أيرلندا – استراليا
) (%95اﻹمارات
) (%85أمريكا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة – اﻹمارات
) (%80أمريكا – استراليا
) (%80أمريكا – كندا – اﻹمارات
) (%80أمريكا – )هندسة الحاسوب – اﻹمارات(
) (%80أمريكا – كندا – استراليا – اﻹمارات
) (%80المملكة المتحدة – أيرلندا – اﻹمارات
) (%80أيرلندا
) (%80استراليا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة – استراليا
) (%80أيرلندا
) (%90أمريكا
) (%80استراليا
) (%90نيوزيلندا
) (%80نيوزيلندا – استراليا
) (%85اﻹمارات
) (%80أمريكا
) (%87أيرلندا
) (%90اﻹمارات
) (%90اﻹمارات
) (%80نيوزيلندا
) (%80نيوزيلندا
) (%95أمريكا
) (%90استراليا
) (%86أيرلندا
) (%80استراليا
) (%90استراليا – نيوزيلندا – اﻹمارات
) (%80استراليا
) (%80أمريكا
) (%80أمريكا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة
) (%80أمريكا – استراليا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة
) (%85اﻹمارات
) (%80أمريكا
) (%85أمريكا
) (%80استراليا

ثانياً :التخصصات العلمية /اﻷدبية:
التخصصات

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معمار
محاسبة
محاسبة وتمويل
إدارة اﻷعمال /إدارة
دراسات اﻷعمال
إدارة نظم المعلومات
إدارة الموارد البشرية
تمويل
اقتصاد
تسويق
مشاريع صغيرة
تجارة دولية
عﻼقات دولية
تصميم داخلي
تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة
عمارة داخلية وتصميم
فنون جميلة
علم النفس
طرق تدريس اللغة اﻹنجليزية

20
21

لغويات
اللغة اﻹنجليزية وآدابها

22
23
24
25
26
27
28

دراسات الترجمة
إعﻼم
إعﻼم  /صحافة
إعﻼم واتصاﻻت
فنون  /دراسات اﻷفﻼم
وسائل اﻹعﻼم وصناعة اﻷفﻼم
علوم سياسية

الحد اﻷدنى للنسبة المئوية /دول اﻹيفاد
) (%85استراليا
) (%80أمريكا – أيرلندا – استراليا
) (%80المملكة المتحدة
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة – استراليا
) (%80أيرلندا
) (%80أمريكا – أيرلندا
) (%80أيرلندا
) (%80أمريكا – أيرلندا – استراليا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة – استراليا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة – أيرلندا
) (%80أمريكا
) (%80أمريكا – استراليا
) (%80أمريكا – أيرلندا – استراليا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة – استراليا
) (%80اﻹمارات
) (%80اﻹمارات
) (%80اﻹمارات
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة
) (%85أمريكا
) (%80نيوزيلندا
) (%85أمريكا
) (%85أمريكا – المملكة المتحدة
) (%80استراليا
) (%85اﻹمارات
) (%80أمريكا
) (%80جمهورية أيرلندا
) (%80المملكة المتحدة
) (%80جمهورية أيرلندا
) (%80جمهورية أيرلندا
) (%80أمريكا – المملكة المتحدة

ثالثاً :التخصصات اﻷدبية:
م
1
2

15

التخصصات

لغة فرنسية وآدابها
اللغة اﻷجنبية التطبيﻘية

الحد اﻷدنى للنسبة المئوية /دول اﻹيفاد
) (%80فرنسا
) (%80فرنسا

روابط هامة

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

المكتﺐ الثقاﻓي الكويتي بالوﻻيات
المتحدة

المكتﺐ الثقاﻓي الكويتي
بالممﻠكة المتحدة
https://www.kcouk.org/ksims/welco
me.htm

https://sis.kuwaitculturedc.org/kc_univ
ersity/ext_mcpf_list.php?orderby=aC
OLNAM;aMajorSpcl;aSpecialtySpcl

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

خدمات القبول بالكﻠيات والجامﻌات
UCAS
www.ucas.com

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

مراكز التقييم الموحدة
 الكويت،برينستون ريفيو
haridasp@score-plus.com

 الكويت،اﻷمديست

المجﻠﺲ البريطاني

kuwait@amideast.org

info@kw.britishcouncil.org

:اﻹﻋداد والتحضير ﻻختبار السات
أكاديمية خان
https://www.khanacademy.org/

الجامعات
جامﻌة الكويت
https://portal.ku.edu.kw/kuadm/faces/login.jspx?_afrLoop=638
456145927743&_afrWindowMode=0&_adf.ctrlstate=7dlxlmbag_4

جامﻌة الشرق اﻷوسط اﻷمريكية
https://www.aum.edu.kw/undergraduate/

كﻠية الجونكويﻦ الكندية ﻓي الكويت
http://www.ac-kuwait.edu.kw/entry-reqs

كﻠية القانون الكويتية الﻌالمية
http://kilaw.edu.kw/llb-admission/

 الكويت،جامﻌة الخﻠيﺞ لﻠﻌﻠوم والتكنولوجيا
https://www.gust.edu.kw/admissions/requirements_p
rocedures

الجامﻌة اﻷمريكية ﻓي الكويت

الكﻠية اﻷسترالية ﻓي الكويت

http://www.auk.edu.kw/admissionsfinancial-aid/admissions

https://www.ack.edu.kw/en/admissions/diplomaapplicants/

- الكﻠية المﻠكية لﻠجراﺣيﻦ ﻓي ايرلندا
البحريﻦ
https://www.rcsi.com/bahrain/undergr
aduate/medicine/entry-requirements

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