وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير

الوثائق المطلوبة للتقديم من أجل الحصول على إحدى منح معالي الوزير
لدى كل من
(( جامعة الكويت  ,والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ))

للعام الدراسي 1027 / 1026
http://www.mohe.edu.kw/dayrah

أوالً  :األوراق المطلوبة
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التسجيل على موقع وزارة التعليم العالي  ,عند تحديد موعد التسجيل من
خالل موقع الوزارة www.mohe.edu.kw/dayrah
نسخة من الشهادة الدراسية للطالب .
نسخة من شهادة الميالد .
نسخة من البطاقة المدنية .
نسخة من جواز السفر (( البيانات العامة واإلقامة )).
صورة شخصية واحده .
نسخة عن معادلة الشهادة الدراسية من إدارة التعليم الخاص ( لطالب
المدارس الخاصة األجنبية )
نسخة عن التسلسل الدراسي للصف ( التاسع  ,العاشر  ,الحادي عشر )
للمرحلة الثانوية .
ثانيا ً :األوراق المطلوبة من قبل ولي أمر الطالب :
نسخة جواز السفر (( البيانات العامة واإلقامة )).
نسخة عن البطاقة المدنية .
نسخة من شهادة لمن يهمه األمر من مقر عمل ولي األمر  ،تثبت سنوات
الخدمة بالعمل .
مالحظة  :يرجى االلتزام باإلراااا االتلييما

لإلستفسار  :ازارة التلييم اللالي ( منطقة ارق – مجمع السنابل الاار ()33
مكتب الازير )
البدالة 22020222 :
الداخلي 7527 / 7528/ 7583 / 5520 / 0430 :

http://www.mohe.edu.kw/dayrah

مالحظة  :يتم تقديم طلب منح معالي الوزير بواسطة الموقع المذكور أعاله .

اإلرشادات والمتطلبات للحصول على إحدى مقاعد معالي الوزير
لدى جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
للطلبة الغير كويتيين .
 -1تقدددايم الطيبدددا قددد طريدددق اإلنترنددد قيدددى ماقدددع ازارة التليددديم اللدددالي
(مدددنل الدددازير) حيدددت يدددتم ا دددال النمدددا المحدددااة اجميدددع الاندددا ق قددد
طريق (نظام  PDFسكانر ) .
 -2التقدددام لدددي جددددة ااحددداة قدددط (جاملدددة الكايددد أا الدي دددة اللامدددة ليتليددديم
الطالدددب قدددا تقدددام بطيدددب لدددى الجدتدددي
التطبيقدددي االتددداريب ) ا نبددد
الم كارتي أقاله سيتم ح ف اسمه م الطيبا المقامة لمنل الازير.
 -3قيدددى الطيبدددة الحانددديي قيدددى اددددااة النانايدددة اإليرانيدددة مراجلدددة (الدي دددة
اللامددددة ليتليدددديم التطبيقددددي االتدددداريب ااددددا مكتددددب اللميددددا المسدددداقا لادددد ا
القبال ا لك لملاالة النسبة الم اية (الملال المكا ئ ) .
 -4تقددددايم ادددددااة النانايددددة اللامددددة ندددداارة مدددد االددددة الكايدددد  +التسيسددددل
الاراسي آل ر اربع سناا .
 -5أ ال يقددددددل الملددددددال قدددددد (  ) %55ليت نددددددم الليمددددددي  ,ا ( ) %08
ليت نددددم ا ابددددي ( مددددع مراقدددداة احتمددددال تغيددددر النسددددبة ا قددددا لاددددراط
الجاملة) .
 -6أ ال يكددا قددا ملددى قيددى حنددال الطالددب قيددى ادددااة النانايددة اللامددة
أكنر م سنتي أا ما يلاالدا ي نظام المقررا .
 -5قيددددى الطيبددددة المتقددددامي لجاملددددة الكايدددد التقددددام ال تبددددار القددددارا التددددي
تلي قندا جاملة الكاي ي المااقيا المحااة .
 -0ا اراق المقامدددة ليتسدددجيل نسددد ة قددد الاددددااة ا نددديية اال يحدددق ليمتقدددام
المطالبة بدا ي حالة الر ض أا القبال .
 -9ددددي حددددال قددددام حنددددال الطالددددب قيددددى قبددددال مقاقددددا الددددازير بجاملددددة
الكايددد ال يلندددي لدددك تحاييددده تيقا يدددا ليمنا سدددة قيدددي مقاقدددا الدددازير لدددا
الدي ة اللامة ليتلييم التطبيقي االتاريب .
 -18قيدددى الطيبدددة الحانددديي قيدددي اددددااا نانايدددة اندددة القيدددام بملاالتددددا
مدددد قبددددل ( اارة التليدددديم ال ددددام ) بادددددااة النانايددددة الكايتيددددة قبددددل تقددددايم
الطيب .

مالحظة هامة لحاملي شهادة الثانوية اإلنجليزية -:
على الطلبة الملتحقين في المدارس التي تتبع النظام اإلنجليزي التأكد من استكمال
مواد  As levelقبل التقدم وذلك باعتبارها إحدى شروط جامعة الكويت .
مالحظة -:
يرجى من الطلبة الذين يتقدمون للحصول على إحدى منح معالي الوزير  ،عدم
تكرار الطلب عن طريق الملحق الثقافي التابع لسفارة الدولة التي ينتمي إليها
الطالب  ،سيتم إلغاء الطلب  ،إذا ثبت إن الطالب تقدم من خالل جهتين ( شخصيا ً ،
عن طريق سفارة بالده ) .
 يوقععع الطالععب الععذي تقععدم للحصععول عل عى إحععدى مععنح معععالي الععوزير علععى
تعهععد بعععدم تقدمععه للحصععول علععى المععنح مععن خععالل جهععات أخععرى  ,ومععن
ثم يتم رفعه مع األوراق المطلوبة على موقع الوزارة.

(( تعهد ))
أنا الطالب  ......................................./النسبة .................. /
أتعهععععد أننععععي لععععم أتقععععدم للحصععععول علععععى أي مععععن المععععنح للحصععععول علععععى
أحععععدى مقاعععععد الجامعععععة أو الهيئععععة  ,مععععن خععععالل الملحععععق الثقععععافي التععععابع
لسععععفارة الدولععععة التععععي أنتمععععي إليهععععا  ,وإن ثبععععت عكععععس ذلععععك أتحمععععل مععععا
يترتب عليه من إجراءات .
اإلسم :
التوقيع :
التاريخ :

