إرشادات التسجيل عبر االنترنت لخطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2019/2018
للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة النظام الموحد أو ما يعادلها بقسميها العلمي و األدبي
اوال  /شرط األيلتز أو التوفل :
 .1يشترط على الطلبة المقبولين في خطة بعثات الووزارة للعوام الجوامعي  2019/2018الحصوو علوى إختبوار األيلتوز األكواديمي
بدرجة ( )5أو إختبار التوفل بدرجة ( )45خال عاما كامال من تاريخ إعالن نتائج القبو وقبل االلتحاق بمقر البعثة.
 .2يموونا الطالووم الملتحووق فووي مقوور البعثووة عامووا ميالديووا كووامال موون توواريخ إلتحاقو بمرحلووة الل ووة لتحقيووق الدرجووة المطلوبووة موون
الجامعات في إختبار األيلتز أو التوفل فقط.
ثانيا  /التسجيل في خطة البعثات :
 .1سيبدأ فتا باب التسجيل اعتبارا من يوم السبت الموافق  2018/06/09حتى تمام الساعة  12:00ظهرا من يوم الثالثاء
الموافق .2018/ 6 /26
 .2يتم التسجيل عبر موقع الوزارة االلكتروني  mohe.edu.kwفقط.
 .3أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
 .4يشترط اال يقل عمر المتقدم عن ( )17عاما واال يزيد عن ( )23عاما.
 .5سيتم اإلعالن عن نتائج القبو عبر الرسائل القصيرة ) )SMSوموقع الوزارة االلكتروني.
 .6يسما للحاصلين على بعثة داخلية وانسحبوا منها قبل التحاقهم بها  ،التسجيل في خطة البعثات.
 .7اليحق للطالم التسجيل في خطة بعثات الوزارة في حا تسجيل في جامعة الكويت أوالجامعات الخاصة أوخطة المنا الدراسية
لخارج الكويت  ،ويحق للوزارة إل اء التسجيل في حا اإلخال بهذا الشرط.
 .8سيتم إل اء بعثة الطالم المقبو في خطة بعثات الوزارة عند عدم مراجعة الوزارة لمطابقة شهادة الثانوية األصلية خال ()60
يوما من تاريخ إعالن نتائج القبو في بعثات الوزارة.
 .9ضرورة اإلطالع على التخصصات المدرجة في خطة البعثات وتوصيفها العلمي مع ضرورة اإلطالع على شروط القبو
بالجامعات لكل تخصص.
 .10ضرورة اإلطالع على جدو شروط التخصصات الطبية للراغبين بااللتحاق بها.
 .11سيعتبر طلم التسجيل الغيا في حا عدم إدخا أو إ ستكما المستندات المطلوبة المحددة في الموقع االلكتروني للوزارة
بنظام تسجيل الطلبة في خطة البعثات ،قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل.
 .12ال يتم الضم للبعثة ألي تخصص غير مدرج في خطة البعثات.
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ثالثا  /االجراءات الخاصة بعد اعالن أسماء الطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة :
 .1ستقوم الوزارة بتحديد مواعيد للطلبة المقبولين في خطة البعثات وذلك بعد إعالن نتائج القبو مع ضرورة اإللتزام بالموعد
المحدد و لن يسما نظام الديرة االلكتروني باستكما إجراءات أي طالم قبل موعده المحدد.
 .2ضرورة حضور ولي أمر الطالم بصفت الولي الشرعي ل للتوقيع على التعهد الخاص في نفس الموعد المحدد من قبل الوزارة
واإللتزام بأحكام البعثة من الناحية األكاديمية والمالية.أما بالنسبة لمن لديها حضانة فيتوجم حصولها على حكم من المحكمة
المختصة بالوالية التعليمية خارج الكويت
 .3الدخو إلى موقع الوزارة واختيار(ما بعد القبو ) لالطالع على االرشادات والمستندات المطلوب استكمالها وفقا لكل دولة.
رابعا  /األوراق والمستندات المطلوب إدخالها عن طريق المسا الضوئي أثناء عملية التسجيل:
 .1ادخا كشف درجات الثانوية العامة متضمنا تسلسول األعووام الدراسوية دون انقطواع لجميوع صوفوا المرحلوة الثانويوة وفقوا لكول
نظام دراسي.
 .2إفادة لمن يهم األمر من إدارة التعليم الخواص بووزارة التربيوة بمعادلوة شوهادة الثانويوة العاموة لخريجوي الثانويوات األجنبيوة مون
داخل أوخارج دولة الكويت أو من احدى الدو العربية.
 .3شهادة أداء إختبار القدرات واإلختبار التحصيلي للحاصلين على الثانوية من المملكة العربية السعودية.
 .4نسخة عن البطاقة المدنية للطالم وولى األمر.
 .5نسخة عن جواز السفر (صفحة البيانات).
 .6نسخة عن اختبار اآليلتز أو التوفل إن وجد.
خامسا  /تعليمات خاصة بالتسجيل اإللكتروني -:
 .1على الطالم إنشاء اسم مستخدم جديد ألو دخو على نظام التسجيل.
 .2إقرار الطالم بأن جميع البيانات والمعلومات التي أدلى بهوا صوحيحة  ،ويتحمول المسوائلة القانونيوة تجواه ذلوك  ،وفوى حوا ثبووت
غير ذلك يحق للوزارة إل اء التسجيل.
 .3إدخا اسم الطالم بالل تين العربية واالنجليزية مطابقا لجواز السفر.
 .4اضافة رقم الهاتف النقا والبريد االلكتروني وذلك للتواصل مع الطالم .
 .5اختيار الرغبات المطلوبة وفقا للشروط المذكورة قرين كل تخصص في كل دولة.
 .6مراعاة الدقة في إدخا جميع البيانات المطلوبة بكل صفحة من صفحات التسجيل ليتمكن من االنتقا إلى الصفحة التي تليها.
 .7فى حا ارسا رسالة قصيرة للطالم الستكما معلومة او مستند ناقص  ،على الطالم استيفاء المعلوموات المطلوبوة خوال 24
ساعة وإال سيل ي تسجيل الطالم من النظام.
 .8على الطالم متابعة حساب الشخصي من خال النظام لمعرفة حالة الطلم واإلطالع على أي مالحظات من الوزارة إن وجدت.
 .9يسما للطالم بعد إتمام عملية التسجيل ت يير رغبات حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم األخير للتسجيل.
 .10إضافة المستندات المطلوبة على ان تكون من نوع  PDFعلى ان ال يتجاوز حجم الملف عن .KB 900
 .11يجم مراعاة أن تكون المستندات واضحة يمكن قراءتها عند عمل المسا الضوئي .
 .12في حا االنتهاء يتم اختيار ارسا النموذج .
 .13يمكن للطلبة إل اء طلم التسجيل من خال النظام قبل انتهاء فترة التسجيل دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
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سادسا  /الشهادات التي يتم السماح لحامليها بالتسجيل في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي : 2019/2018
 - 1شهادة الثانوية العامة (النظام الموحد) أو ما يعادلها بقسميها العلمي و األدبي :
من

إلى

2017 /2016

2018 /2017

1438 /1437

1439 / 1438

 - 2الثانوية اإلنجليزية :
 .1يكون احدث امتحان لدى الطالم هو تاريخ حصول على الشهادة الثانوية على ان تتضمن نسبت في الشهادة الثانوية نتائج
مقررات في هذا المتحان.
 .2تحتسم المقررات التي اجتازها الطالم خال الفترة البينية الموضح أدناه وفقا لشروط القبو وهي:
نهاية الفترة البينية
يونيو 2015
يناير 2015
يونيو 2014
يناير 2014

احدث امتحان
يونيو 2018
يناير 2018
يونيو 2017
يناير 2017

شروط قبو حملة الثانوية االنجليزية -:
 .1يشترط اجتياز ثمانية مقررات دراسية على األقل منها اثنان أو أكثر من المستوى المتقدم التكميلي ( )AS-Levelعلى ان
تكون احدى هاتين المادتين مادة علمية (في حا كان تشعيم الطالم في المرحلة الثانوية علمي) أو المستوى المتقدم (A-
 )Levelوالبقية في المستوى العادي ( )IGCSEخال فترة زمنية التزيد عن ستة وثالثين شهرا ،وال ينظر إلى المقررات
التي مضى على اجتيازها فترة أطو من ذلك.
 .2ال يتم إحتساب درجات المستويين ( )A-Level & AS-Levelفي النسبة المئوية.
 .3يصنف الطالم كخريج للقسم العلمي من المرحلة الثانوية عند اجتيازه المقررات اآلتية:
( .) Physics - Chemistry – Biology - Math
 .4يصنف الطالم كخريج للقسم األدبي في حا عدم توفر أحد المواد العلمية المذكورة في شرط (.)3
 .5تحتسوووم المقوووررات الحاصووول فيهوووا الطالوووم علوووى التقوووديرات (  ) A , B , Cموووع جوووواز احتسووواب مقووورر واحووود فقوووط
بتقدير(  ) Dللمقررات الثمانية المطلوبة ووفقا لشروط الجامعات لبعض التخصصات.
 .6ال تحتسم المقررات األكاديمية من منهج وزارة التربية (الل ة العربية ،التربية اإلسالمية،القرآن الكريم).
 .7ال تحتسوووم المقوووررات غيووور األكاديميوووة (الموسووويقى ،التربيوووة الرياضوووية ،المسووورح ،التربيوووة الفنيوووة ..،الوووخ ) موووا لوووم يقووودم
الطالم إفادة رسمية من المدرسة المتخرج منها بأن المادة أكاديمية.
 .8يشوووترط فوووي حوووا اخوووتالا مسووومي الموووادة العلميوووة ومطابقوووة محتواهوووا العلموووي ألي موووادة مووون الموووواد الموووذكورة أعووواله ،
تقديم إفادة من المدرسة المتخرج منها الطالم توضا معادلتها للمادة المشابهة.
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شروط قبو حملة الثانوية األمريكية -:
 .1يصنف الطالم كخريج للقسم العلمي من المرحلة الثانوية عند اجتيازه بنجاح للمقررات اآلتية :
( ) Chemistry – Biology –Physics - Pre-calculus OR Calculus – Algebra 2خال فصليين دراسيين
اعتياديين (وليس كفصل مكثف).
 .2يشترط في حا اختالا مسمي المادة العلمية ومطابقة محتواها العلمي ألي مادة من المواد المذكورة أعاله ،تقديم إفادة من
المدرسة المتخرج منها الطالم توضا معادلتها للمادة المشابهة.
 .3يعتمد معد ( )Weighted or District GPAلشهادات الثانوية األمريكية الصادرة من خارج الكويت.
 .4تشترط بعض الجامعات في دو اإلبتعاث على خريجي الثانوية االمريكية في حا التقديم أو القبو في خطة البعثات اجتياز
اختبار ا  SATأو . ACT
شروط قبو حملة الثانوية السعودية -:
 .1تقديم تسلسل دراسي يبدأ من الصف األو وحتى الصف الثالث الثانوي من المملكة العربية السعودية.
 .2أن يكون حاصال على شهادة أداء إختبار القدرات واإلختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم
العالي في المملكة العربية السعودية.
 تحتسم النسبة الموزونة كالتالي :القسم العلمي  %30 :ثانوية عامة –  %30اختبار قدرات –  %40اختبار تحصيلي.
القسم األدبي  %60 :ثانوية عامة –  %40اختبار قدرات.
خريجووي الثانويووة األمريكيووة والكنديووة  :موون الشووروط األساسووية لقبووو حملووة الثانويووة األمريكيووة والكنديووة فووي الجامعووات اإلماراتيوة
إستخراج معادلة من وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات والتتم هذه المعادلة إال بالحصو على إختبار ا .SAT
الجامعة األمريكية بالشارقة  :يشترط لقبو حملة الثانوية األمريكية في الجامعة الحصو على إختبار ا .SAT
ولاللتحاق بالتخصصات الهندسية في هذه الجامعوة يفضول الحصوو علوى اختبوار  SATبدرجوة  450فموا فووق فوي الو رياضيات
والفيزياء (مع ارفاق نتيجة اإلختبار إن وجدت).
المملكة المتحدة  :على الطلبة الراغبين بااللتحاق بالدراسة في المملكة المتحدة الحصو على  UKVIايلتز األكاديمي.
جمهورية إيرلندا  :وفقا لقوانين الهجرة والجوازات االيرلندية الجديدة فإن الطالم الذي يقل عمره عن ( 18عاما) قبل تاريخ بدء
الدراسة في الجامعة والذي يوافق  ، 2018/9/15يتوجم على (أحد والدي ) مرافقت بمقر البعثة إلى أن يبلغ سن  18عاما.
سابعا  /االنسحاب من البعثة بعد اعالن نتائج القبو :
يتوجم على الطالم الراغم باالنسحاب من البعثة بعد االعالن عن نتائج القبو في خطة البعثات اتباع الخطوات اآلتية:
 .1الدخو على منظومة الديره.
 .2اختيار طلم جديد.
 .3اختيار االنسحاب من البعثة.
 .4سداد ال رامة المالية المقررة لالنسحاب ( )150دينار الكترونيا من خال الض ط على زر ” .“ pay
لالستفسار:في حا وجود أي استفسار يتعلق بخطة البعثات و التسجيل  ،يتم التواصل معنا من خال الرقم التالي (.) 22906374
 أو البريد االلكتروني reg_support@mohe.edu.kw4

يشترط لحملة الثانويات اإلنجليزية الراغبين بالتسجيل بالتخصصات الطبية إستيفاء الشروط أدناه باإلضافة للشروط المعلنة :
الدولة

التخصص

طم بشري

يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية اجتياز  6مواد بمستوى ا  IGCSEبدرجة
ال تقل عن ( )Bمتضمنه مواد (الرياضيات  ،األحياء ،الفيزياء ،الكيمياء).
الدرجة المطلوبة في مستوى ا  AS/A-levelال تقل عن ) (Bووفقا لشروط
الجامعات التالية:
  :West Virginiaتشترط دراسة مادتين من المواد المذكورة أعاله بمستوى.AS/A-level
  : Templeتشترط دراسة ثالثة من المواد المذكورة أعاله بمستوىA-.AS/level

طم األسنان

يشترط دراسة مادتين من هذه المواد أعاله بمستوى  AS/A-levelبدرجة التقل
عن ).(B

طم بشري – طم
أسنان – صيدلة

 يشترط إجتياز أربع مقررات علمية في مستوى ( )AS-Levelوهي:الرياضيات ،األحياء ،الكيمياء،والفيزياء على أن ال يقل التقدير في كل منهم عن (
 ، ) Bباإلضافة إلى مادتين على األقل من مستوى (.)A-Level

طم بشري

 إجتياز ثالث مقررات علمية في مستوى ( )AS-Levelوهي :الرياضيات،الكيمياء ،واألحياء  ،على أن يكون التقدير في كل منهم ال يقل عن (  Aإلى ) B
وفقا لشروط الجامعات.

طم أسنان

 إجتياز ثالث مقررات علمية في مستوى ( )AS-Levelوهي :الرياضيات،الكيمياء ،واألحياء  ،على أن يكون التقدير في كل منهم ال يقل عن ( )Aوفقا
لشروط الجامعات.

طم بشري

الدرجة المطلوبة بمستوى ا  AS-levelلخريجي الثانوية اإلنجليزية:
 : TCDالحصو على درجة ال تقل عن ( )A B Bفي  3مواد وهي (كيمياء) و مقررين
من التالي (أحياء – فيزياء  -رياضيات ).
  - : UCCبرنامج (  5سنوات ) برنامج الطم البشري وفقا ألحد البنود أدناه : .1الحصو على شهادة الثانوية اإلنجليزية بمستوى  A-levelوبدرجة التقل
عن ( )A A Aفي  3مواد على أن تشمل مادة الكيمياء ومادة علمية أخرى.
 .2الحصو على شهادة الثانوية اإلنجليزية بمستوى  A-levelوبدرجة التقل
عن ( )A A A Bفي  4مواد على أن تشمل مادة الكيمياء ومادتين علميتين.
 RCSIووفقا لنوع البرنامج أدناه :
 برنامج (  7سنوات )  :سنة تمهيدية  6 +سنوات برنامج طم بشري:  : AS-LEVELالحصو على درجة ال تقل عن ( )A B Bفي  3مواد وهي(كيمياء – أحياء) و ( فيزياء أو رياضيات ).
 برنامج (  6سنوات )  :برنامج الطم البشري  : AS-LEVELالحصو علىدرجة ال تقل عن ( )A A Bفي  3مواد وهي (كيمياء – أحياء) و ( فيزياء أو
رياضيات ).
 برنامج (  5سنوات ) برنامج الطم البشري  A-levelوبدرجة ال تقل عن( )A A Bفي  3مواد وهي (كيمياء – أحياء) و (فيزياء أو رياضيات).

الواليات المتحدة األمريكية

ك ن دا

المملكة المتحدة

الجمهورية اإليرلندية

شروط التخصصصات الطبية للثانويات االنجليزية بمستوى AS-A Level
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يشترط لحملة الثانويات اإلنجليزية الراغبين بالتسجيل بالتخصصات الطبية إستيفاء الشروط أدناه باإلضافة للشروط المعلنة :
الدولة

التخصص
طم أسنان

شروط التخصصصات الطبية للثانويات االنجليزية بمستوى AS-A Level
الدرجة المطلوبة بمستوى ا  AS-levelبجامعة ترينتي :TCD
 الحصو على درجة ال تقل عن ( )A B Bفي  3مواد وهي (كيمياء) و مقررين منالتالي (أحياء – فيزياء  -رياضيات ).
الدرجة المطلوبة بمستوى  AS-A levelبجامعتي  RCSIو  TCDبرنامج  5سنوات:

الجمهورية اإليرلندية
صيدلة

مالطا

طم بشري

اإلمارات العربية المتحدة

صيدلة

مملكة البحرين

طم بشري

 :RCSIالحصو على  3مواد وهي (كيمياء – أحياء) و (فيزياء أو رياضيات) بدرجة
ال تقل عن (.)B B B
 : TCDالحصو على درجة ال تقل عن ( )A B Bفي  3مواد وهي (كيمياء) و
مقررين من التالي (أحياء – فيزياء  -رياضيات).
إجتياز مادتين علميتين بمستوى ( )AS-Levelوهما( :الكيمياء -واألحياء) على أن
يكون التقدير في كل منهم ال يقل عن (.)B
( جامعة الشارقة ) :
الدرجة المطلوبة لخريجي الثانوية اإلنجليزية بمستوى ا  AS/A-levelأن ال تقل عن
) (Bووفقا للشروط التالية :
 تشترط دراسة مادتين بمستوى  ، AS/A-levelوان تكون مادتا (الكيمياء –واألحياء) أو إحداهما من بين مواد  AS-Levelبتقدير ال يقل عن (  ) Bأو مواد A-
 Levelبتقدير اليقل عن ( .) C
جامعة الخليج العربي:
إجتياز مادتين علميتين بمستوى ( )AS-Levelوهما( :الكيمياء -واألحياء).

6

