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 شروط البعثات الداخلية

 القواعد العامة:

 أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أبناء الكويتيات. -1

 أن ال يكون قد سبق ايفاده وانتهت بعثته باإللغاء أو االنسحاب. -2

 حكومية ) الهيئات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة( أو مجازاً دراسياً أو مبعوثاً من جهة أخرى.أال يكون موظفاً في جهة  -3

 قبول الطالب مشروطاً بدراسته في الفصل الذي قبل فيه ويلغى قبوله اذا لم يراجع الجهة وتقديم اختبار القدرات . -4

 احة.أولوية القبول للطالب االعلى معدل في حدود المقاعد المت -5

لسماح( مع تغطي المنحة الرسوم الدراسية وبدل الكتب وال يشمل )رسوم التسجيل المتأخر /رسوم المقررات التي ينسحب منها الطالب بعد انتهاء فترة ا -6

 يعادلها في النظام االسترالي.وحدة دراسية( او ما  12مراعاة أن ال تقل الوحدات الدراسية المتبقية بعد االنسحاب عن العبء الدراسي االعتيادي وهو )

 وحده دراسية( ما لم يكن وضع الطالب يمنعه من ذلك . 12الب بالتسجيل في عبء دراسي كامل )طيلتزم ال-7

 ليه اعتباره.رد إتلغى البعثة الداخلية للطالب الذي يفصل أكاديمياً من المنشأة التعليمية وال يعاد ضم الطالب الذي يفصل سلوكياً أو اخالقياً ما لم ي -8

 

 ط الطالبة الحاصلين على شهادة الثانوية )خريجين الثانوية( :وشر

 شهراً )سنتين وشهرين (. 26أن يكون حاصالً على الثانوية العامة أو ما يعادلها خالل مدة أقصاها  -1

 أن يقدم النسخة االصلية من شهادة الثانوية للجامعة التي قبل فيها . -2

 مستوفياً للحد االدنى لمعدل الشهادة الثانوية الذي يحدده مجلس الجامعات الخاصة باإلضافة الى شروط المؤسسة التعليمية الخاصة.أن يكون الطالب  -3

الفصل الدراسي بعثة في تتضمن مدة البعثة فصلين دراسيين لدراسة اللغة والمواد العالجية غير قابلة للتمديد اذا لم يجتاز الطالب أدنى مستوى لغة مقبول في ال -4

 يتحمل الرسوم الدراسية إلعادته على حسابه الخاص.

 -الكيمياء -كية '' يصنف خريج الثانوية )االنجليزية/االمريكية( ضمن المسار العلمي اذا كان مجتازاً مقررات )الرياضيات '' حسبان أو تمهيدي حسبان لألمري -5

 االحياء(. -الفيزياء

(، ويعتبر مسار الطالب أدبياً Cالحتسابه علمي يمكنه التسجيل كطالب غير مقيد في جامعة الكويت على أن يحصل على تقدير )في حال نقص الطالب مقرر واحد 

 اذا لم يجتاز أي من المقررات السابقة.

 أن يكون حاصل على تسلسل دراسي من نفس البلد. -6

 ى شهادة الثانوية العلمي.الثانوية الصناعية: يعامل الحاصلون عليها معاملة الحاصلين عل -7

( 85=B) –( 75=C) –( D=65الثانوية اإلنجليزية: يعامل الحاصلون عليها معاملة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وتمنح التقديرات النسب التالية : ) -8

– (95=A )– (100+=A. ) 

 (I.G.C.S.Eمواد ) 6متطلبات التقدم للبعثة : 

 تقديم تسلسل دراسي للثانوية والحصول على امتحان قدرات واالختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع للتعليم العالي الثانوية السعودية : -9

 في المملكة العربية السعودية لحساب النسبة الموزونة.

 ثانوية المعهد الديني: يعامل الحاصلون عليها معاملة خريجي الثانوية أدبي . -10
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 شروط البعثات الداخلية

 

 شروط الطلبة الحاصلين على شهادات الدبلوم )حملة الدبلوم( :

 أن يكون الطالب حاصل على درجة الدبلوم من مؤسسة تعليمية معتمدة داخل الكويت أو خارجها )ال يشمل الدبلوم التدريبي(. -1

 وحدة دراسية( . 30في الكويت وأال تقل الوحدات الدراسية المقبولة للتحويل عن )أن يكون حاصالً على قبول في احدى المؤسسات التعليمية الخاصة  -2

 سنوات(. 3أن يكون حاصالً على درجة الدبلوم خالل فترة ال تتجاوز عن ) -3

 نقاط(. 3أال يقل معدل العام عند التخرج عن ) -4

 اللزوم وغير قابلة للتمديد. تتضمن البعثة فصالً دراسياً واحداً فقط للغة والمواد العالجية عند -5

 أال يكون حاصالً على االجازة الجامعية أو ما يعادلها. -6

 

 

 

 

 

 شروط الطلبة المتفوقين المقيدين في الجامعات/ الكليات الخاصة )الضم للبعثة(.

 أن يكون حاصاًل على الثانوية العامة أو ما يعادلها . -1

 سنة دراسية عند تاريخ تقديم طلب االنضمام .أال يكون منقطعاً عن الدراسة أكثر من  -2

 يكون طلب االنضمام للبعثة في نفس المؤسسة المقيد بها الطالب وال يسمح بتغيير المؤسسة. -3

 -لطلبة برامج البكالوريوس: -4

 وحدة دراسية( 30اجتياز الطالب )

 نقطة( 2.5بمعدل ال يقل عن )

 -لطلبة برنامج الدبلوم: -5

 وحدة دراسية( 15اجتياز الطالب )

 نقطة( 2.5بمعدل ال يقل عن )

 -لطلبة برنامج البكالوريوس باالسترالية : -6

 نقطة(. 5.5مواد( بمعدل ال يقل عن ) 8اجتياز )

 -للطلبة حملة الدبلوم المقيدين في برامج البكالوريوس: -7

 نقاط( 3دراسية( بمعدل ال يقل عن ) وحده 15وحدة دراسية( كحد ادنى واجتياز الطالب ) 30معادلة الجامعة للطالب )

 أال يكون حاصال على االجازة الجامعية او ما يعادلها. -8
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 شروط البعثات الداخلية

 -شروط تغيير التخصص:

 يلتزم الطالب بعدم تغيير التخصص المقبول فيه إال بعد موافقة المؤسسة التعليمية ولجنة المنح والبعثات الداخلية. -1

 نقطة(. 2.67المعدل العام للطالب في المنشأة التعليمية الخاصة عن )أال يقل  -2

 أولوية تغيير التخصص ألعلى المعدالت وحسب المقاعد المتوفرة في التخصص الذي يرغب الطالب في التحويل إليه. -3

 -لبرامج البكالوريوس: -4

 وحدة دراسية( وال يشمل ذلك مقررات اللغة والمقررات العالجية. 75وحدة دراسية( وال تزيد عن ) 24ال تقل الوحدات المجتازة للطالب عن )

 -لبرامج الدبلوم : -5

 وحدة دراسية( وال يشمل ذلك مقررات اللغة والمقررات العالجية. 30عن ) وحدة دراسية( وال تزيد 12ال تقل الوحدات المجتازة عن )

المترتبة عن التحويل ويشمل ذلك المقررات التي درسها على حساب البعثة ولن تحسب له ضمن التخصص أن يتعهد الطالب بتحمل األعباء المالية اإلضافية  -6

 الدي يرغب بالتحويل إليه.

ل ل الدراسي األويتم استقبال طلبات تحويل التخصص في ادارة القبول والتسجيل في المنشأة التعليمية ، وذلك خالل االسبوع االخير للدراسة في كل من الفص -7

 والفصل الدراسي الثاني من غير الفصل الصيفي.

 

 

 -شروط تجميد البعثة الداخلية :

 أن يكون مضى على الطالب فصل دراسي واحد على األقل في البعثة الداخلية. -1

 سجيل مواد.بالنسبة للطالبات في حال الوالدة خالل الفصل الدراسي يطلب التجميد خالل اول اسبوعين من بدء الدراسة وال يتم ت -2

 يكون طلب التجميد ألسباب تعيق الطالب عن التحصيل الدراسي ويرفق الطلب بما يثبت ذلك. -3

 تكون مدة التجميد فصل دراسي واحد )ال يحسب الفصل الصيفي( ويمكن التمديد لفصل دراسي ثاني بعد موافقة لجنة المنح والبعثات . -4

القبول والتسجيل في المنشأة التعليمية المقيد بها الطالب خالل الفصل الدراسي الذي يسبق الفصل الذي يود الطالب تجميد يتم استقبال طلبات التجميد في إدارة  -5

 البعثة فيه.

 

 

 -شروط إعادة ضم البعثة بعد الفصل األكاديمي:

 .فصله)سنتان دراسيتان(يعاد ضم الطالب الى البعثة مرة واحدة خالل فترة الدراسة على ان ال يكون قد مضى على  -1

 أال يكون سبب الفصل سلوكياً أو أخالقياً مالم يرد إليه اعتباره. -2

 أن يكون دارساً لتخصص من التخصصات التي تمنح فيها بعثة داخلية في المنشأة التي قبل فيها في البعثات. -3

 2.33وحدة دراسية( لبرامج الدبلوم بمعدل تراكمي ) 15ية( لبرامج البكالوريوس )وحده دراس 30أال يقل عدد الوحدات التي أتمها بعد فصله من البعثة عن ) -4

 نقطة(. 2.00نقطة( وبمعدل اخر فصل دراسي ال يقل عن )
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 شروط البعثات الداخلية

 -التحويل ضمن البعثات الداخلية:

 المعهد التطبيقي ( –الكويت جامعة  –البعثات الخارجية  –شروط خاصة للطلبة المقيدين في : )البعثات الداخلية 

 -للتحويل الى جامعة خاصة داخل الكويت بالشروط التالية:

 

أال يكون الطالب مفصوال من الجامعة/الكلية المحول منها فصال أكاديميا أو تأديبيا. -1  

ظام التعليم عن طريق االنتظام.أن يكون نظام الدراسة في الجامعة/الكلية المحول منها أو التي سبق للطالب الدراسة فيها وفقا لن -2  

استيفاء شروط التحويل التي تتطلبها الجامعة/الكلية الخاصة المطلوب التحويل إليها. -3  

نقطة( 2.67أال يقل المعدل العام للطالب في الجامعة أو الكلية المحول منها عن ) -4  

وحدة دراسية( في نظام الثالث فصول من الجامعة/الكلية المعتمدة. 60الفصلين أو )وحدة دراسية( في نظام  45لبرامج البكالوريوس: اجتياز الطالب ) -5  

وحدة دراسية( في نظام الثالث فصول من الجامعة/الكلية المعتمدة. 45وحدة دراسية ( في نظام  الفصلين أو ) 30اجتياز الطالب ) -لبرامج الدبلوم: -6  

الدارس في اكثر من جامعة ان يكون نظام الدراسة في اخر جامعة درس فيها ذو اربعة سنوات وان يكون قد  لبرنامج البكالوريوس: يشترط لتحويل الطالب -7

نقطة(. 2.67وحدة دراسية(  بمعدل عام ال يقل عن )30اجتاز فيها ما ال يقل عن )  

مي( أو ما يعادلها.يشترط لتحويل الطالب إلى التخصصات العلمية حصوله على شهادة الثانوية العامة )القسم العل -8  

أن يكون الطالب حاصال علي مؤهالت اللغة المطلوبة في الجامعة التي يرغب الدراسة فيها و أن يجتاز إمتحانات القدرات التي تتطلبها. -9  

لبرامج  -ن:دات المقبولة للتحويل عتتم معادلة المقررات الدراسية التي اجتازها الطالب وفقا لنظام المنشأة التعليمية المحول إليها على أال تقل الوح -10

 (.وحده دراسية 20وحدة دراسية( / لبرامج الدبلوم : ) 30البكالوريوس : )

تكون أولوية القبول ألعلي المعدالت و في حدود ما هو متاح من مقاعد لكل تخصص ضمن الميزانية المعتمدة. -11  

.تزيد عن سنتين دراسيتين وقت تقديم طلب االلتحاقيجوز قبول أوراق الطالب المنقطع عن الدراسة فترة ال  -12  
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 إقرار وتعهد

أقر وأتعهد أنا الطالب الموقع أدناه بأنني اطلعت على شروط البعثات الداخلية وهذا إقرار مني بالتزامي 

فتي ويحق لألمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اتخاذ كافة االجراءات القانونية في حال مخال بالشروط 

-: لهذه الشروط  

 اسم الطالب  الرقم المدني 

 التوقيع  التاريخ 

 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

 

 

 


