لصرف خمصصات ما قبل السفر للطلبة املقبولني ببعثات الواليات املتحدة األمريكية


ً
أوال :قم برفع القبول ( )I-20المصدق على حساب التسجيل الخاص بك في موقع وزارة التعليم
العالي www.mohe.edu.kw:في منظومة الديرة االلكترونية وذلك بعد اتباع الخطوات التالية لتصديق القبول:

*طريقة تصديق (اعتماد) القبول ( :)I-20تحويل القبول عن طريق الماسح الضوئي ( )Scannerإلى صيغة  pdfومن ثم
الدخول إلى منظومة الديرة االلكترونية ومن ثم الدخول على "استكمال بيانات الطلبة مابعد القبول" واتباع اإلرشادات.
للتأكد من اعتماد املعهد /اجلامعة أو البحث عن معاهد اللغة املعتمدة واجلامعات املعتمدة يرجى االطالع على املوقع
االلكرتوني للمكتب الثقايف  ، www.kuwaitculture.comوملراسلة املكتب الثقايف بواشنطن ولوس أجنلوس:
املكتب الثقايف
واشنطن
D.C.

لوس اجنلوس
L.A.
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ً
ثانيا :قم بإدخال الفيزا الدراسية الخاصة بك بملفك االلكتروني في النظام األكاديمي الخاص بك في موقع وزارة
التعليم العالي  /الجواز األمريكي إن وجد.

*مالحظة :على الطالب مراجعة سفارة الواليات المتحدة األمريكية في الكويت بعد أخذ موعد عن طريق موقع السفارة
األمريكية في الكويت.http://kuwait.usembassy.gov/ :
*مالحظة :ال يتوجب على الطالب مراجعة الوزارة لتزويدهم بكتب الفيزا حيث أن جميع أسماء الطلبة المقبولين في خطة
البعثات يتم إرسالها مباشرة للسفارة األمريكية في الكويت فور قبولهم بالبعثات.
ً
 ثالثا :قم بإدخال كتاب (نموذج تحويل الراتب) الذي يتم استخراجه من البنك والذي يوجد به الحساب المصرفي
الخاص بك.
*مالحظة :يجب طباعة رقم الحساب في الجزء الخاص بالبيانات الشخصية في النظام األكاديمي.



ً
رابعا :قم بإدخال باقي المستندات المطلوبة)1( :المقال و()2الفحص الطبي و()3شهادة الصف التاسع إلى الثاني
عشر باللغة االنجليزية (كشف درجات آخر أربع سنوات باللغة االنكليزية) و()4تفويض المكتب الثقافي
أخيرا :في حال إكمال الخطوات (أوالً و ثان ًيا و ثال ًثا ورابعا ً) على الطالب أو ذويه مراجعة وزارة التعليم العالي في
ً
الطابق الثالث ( )M3لتسجيل اسم الطالب في جدول االجراءات المالية ليتم صرف مخصصاته.

*لن يتم صرف مخصصاتك المالية في حال عدم تسليمك شهادة الثانوية األصلية وتوقيع التعهد من قبل
ولي األمر*

