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مصطلحات مهمة-1
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:العام الدراسي

أسبوع، باإلضافة إلى الفترة ( 14)يتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين، مدة كل فصل منهما 

.  المخصصة لإلرشاد والتسجيل واالختبارات النهائية

.أسابيع( 7)الفصل الدراسي الصيفي اختياري، ومدته 

(مثال)أو صحيفة التخرج ( 5-صفحة )البرنامج الدراسي 

قا  مجموعة المقررات واألنشطة الالزمة لتأهيل الخريج في تخصص ما، في فترة زمنية محددة وف

.ألحكام الالئحة المنظمة

(مثال:)الخطة الدراسية

لمقررات أسلوب تنفيذ البرنامج الدراسي على مدى الفصول الدراسية المخصصة له، وتشمل مجموعة ا

ذ خطة التي تؤدي دراستها واجتيازها مجتمعة بنجاح إلى الحصول على درجة علمية، ويراعى في تنفي

.الدراسة ترتيب تقديم المقررات حسب أولوياتها والمتطلبات المسبقة

(  مثال: )السجل الدراسي أو كشف الدرجات

نتائج المقررات الدراسية للطالب منذ دخوله كلية التربية األساسية

(مثال: )مخطط المواد

https://drive.google.com/file/d/1Y52Rx9AleJP7R5ILSEvBUFD0TA2gYjrY/view
https://paaetedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aa_almansour_paaet_edu_kw/EcVzhsiB0_BEhZkUL4RNX1AB7gxzzpDhYhd7uV4et2Jubw?e=I8QtTt
https://paaetedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aa_almansour_paaet_edu_kw/EbRgnwhg799Jqc0vqf9bEl0BoxQhUrPTa3jQxSaI_LFCBw?e=YwG70G
https://drive.google.com/file/d/1bAJDIleBDJx2ydhHNBTb2DxbX9dpsLNW/view
https://www.youtube.com/watch?v=4iWaB_AqhDc


مصطلحات مهمة 
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:العمليةالتربية

.رسةيعيش الطالب المعلم الواقع الفعلي والحقيقي لممارسة التدريس في الصف الدراسي والمد

:الميدانيالتدريب

.معايشة الطالب لظروف العمل تنمية لمهاراته ورفع مستوى تحصيله

.المسبقطلبالم

.ماتقدأكثردراسيمقرريدرسأنقبلبنجاحويجتازهالطالبيدرسهأنيجبالذيالمقررهو

.المتالزمتطلبالم

حثالبحلقة):مثالنفسهالوقتفيودراستهماتسجيلهماالطالبعلىمتالزماندراسيانمقرران

(األساسيةالتربيةكليةفيالعمليةوالتربية
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كلية التربية األساسيةطالبالحقوق من -3

.طالبالبالخاصااللكترونيالمرشدوبرنامج،اإلرشاديةوالبرامجاألكاديميالمرشدطريقعنلهوالتوجيهاإلرشادتقديم-1

.رجالتخمتطلباتمناالنتهاءفيوالنجاحالتعليميةالعمليةتدفقلضمانالطالبومساعدةلمتابعةوذلكعلميقسمكلفيأكاديميمرشدتكليفيتم-2

:طالبالواجبات من -4

.التعرف واالطالع على لوائح وأنظمة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وااللتزام بها1)

.للتعريف بالكلية واقسامها العلمية( حفل استقبال الطالب)حضور اليوم االرشادي 2)

ح واألنظمةلواردة باللوائم ااالنتظام في الدراسة وااللتزام بالواجبات والمهام الدراسية المطلوبة منذ بدء الدراسة وعدم التغيب اال بعذر مقبول وذلك وفقا لألحكا3)

(الالئحة)االلتزام بالئحة السلوك الطالبي 4)

https://e.paaet.edu.kw/AR/Regulations/StudentRegulations/Lists/SubCategory_Library/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf
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عدد الوحدات المطلوبةالتخصصالبرنامج

بكالوريوس

تربية

وحدة130التربية اإلسالمية   بنات فقط

وحدة130اللغة العربية        بنات فقط

وحدة130العلوم                بنات فقط

وحدة130الرياضيات         بنات فقط

وحدة130التربية الفنية 

وحدة130التربية البدنية والرياضة 

وحدة130التربية الموسيقية 

وحدة130فقطبناترياض أطفال 

وحدة130فقطبناتياالقتصاد المنزل

وحدة130التصميم الداخلي 

وحدة130الكهرباء 

وحدة130علوم المكتبات والمعلومات 

وحدة130تكنولوجيا التعليم 

وحدة130اللغة اإلنجليزية 

وحدة134(*تربية خاصة)الدراسات اإلسالمية 

وحدة134(تربية خاصة)اللغة العربية 

وحدة134(تربية خاصة)العلوم 

وحدة134(تربية خاصة)الرياضيات 

وحدة134الحاسوب 

وحدة132بناتاللغة الفرنسية 

التربيةيةكلتحرصحيثالمعلمإعدادفيوالتميزالريادةإلىالكليةتهدف

ومؤهلةائدةركوادرعبرمتميزة،وتعليميةتربويةخدماتتقديمعلىاألساسية

.ملالعسوقلخدمةعالميةمعاييروفقكفاءةذيمعلمإلعدادومهنيا،علميا

:إلىويتفرعمساندتخصصالخاصةالتربيةتخصص*

.العقليالتفوق•

.العقليةاإلعاقة•

.السمعيةاإلعاقة•

.البصريةاإلعاقة•

.التعلمصعوبات•

:(تخصصات كلية التربية األساسية)البرامج الدراسية  -5



:األقسام العلمية ورموزها
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رمز القسمالقسم العلميت

15علم النفس15

18اللغة االنجليزية16

19التربية الخاصة17

24الحاسوب18

30اللغة االنجليزية19

65هندسة ميكانيكا سيارات20

72الهندسة الكهربائية21

73الهندسة اإللكترونية22

رمز القسمالقسم العلميت

1التربية االسالمية1

2اللغة العربية2

3الدراسات االجتماعية3

5الرياضيات4

6العلوم5

7تربية فنية6

8التربية الرياضية7

9تكنولوجيا التعليم8

10علوم المكتبات والمعلومات9

11االقتصاد المنزلي10

12تصميم داخلي11

13تربية موسيقية12

14(يةاالصول واالدارة التربو)علم التربية 13

14(المناهج وطرق التدريس)علم التربية 14

رقم 

القسم
الرقم 

المرجعي
رقم 
الكلية

رقم 
الشعبة

رقم

المقرر
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:المستجدالطالبيتبعهاإجراءات-6

.المدنيةالبطاقةإحضارمعالتسجيلنظاماستخداموقتومعرفةبالتسجيلالرسومودفعالسروكلمةمستخدمهويةعلىالحصول1)

.الكلياتفيالمقرراتتسجيلنظاماختيارثمللطلبةاإللكترونيةالخدماتثمالهيئةصفحةإلىالذهابخاللمنالنظاماستخدام2)

.(متأخرالبالتسجيل)تسجيلهويتمالمحددموعدهبغيرالتسجيلطالبألييسمحولناالنترنتصفحةعلىطالبلكلوالمكتوبالمحددبالموعدااللتزامضرورة3)

.لهالمسبقالمقرربنجاحاجتازيكنمالمالدراسيةالمقرراتأحدفيالطالبتسجيليجوزال4)

.اإلضافةفترةانتهاءبعدالمدرسينلدىالدراسيةالمقرراتبقوائمأسمائهمإدراجمنالتأكدالطلبةجميععلى5)

http://www.paaet.edu.kw/


االلكترونيكيفية الدخول لبرنامج المرشد-7

8

الدخول على موقع الهيئة

http://www.paaet.edu.kw

اختيار خدمات اإللكترونية لطلبة الكليات-2الخدمات اإللكترونية: اختيار -1

اختيار اإلرشاد األكاديمي -3

تسجيل الدخول-4 ادخال هوية المستخدم وكلمة المرور -5
وتسجيل الدخول

http://www.paaet.edu.kw/
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:الصيفيالفصلفيالغياب-:الغياب-9

:الدراسيللمقررالمحددةالساعاتمنالغيابنسبة:الدراسيالفصلفيالدراسيللمقررالمحددةالساعاتيوازيماالحضورعنالطالبتغيبعند

:(تظلم)النهائياالختباردرجةفيالنظربإعادةالتماسطلب-10

أنالمقررأستاذيحبتوضيقتنعلمإنوله،النتيجةإعالنتاريخمنعمليومينخاللاألمرفيالمقررأستاذمراجعةالدراسي،الفصلآخرفيالنهائيتقديرهعلىاعتراضهحالةفيللطالبيجوز

.التظلماتهذهمثلفيالبتألسسوفقا،النتيجةإعالنتاريخمنأسبوعخالليتظلم

االنذار
أربع 

ساعات
ثالثة ساعات ساعتان ساعة مدة الحاضرة

األول 4 3 2 1

الثانيعدة مرات الغياب 8 6 4 2

(HM)حرمان  12 9 6 3

انذار أول 10%

انذار ثاني 15%

يحرم الطالب من دخول 

ى االمتحان النهائي ويحصل عل

حرما( HM)تقدير

20%
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توزيع الدرجاتالنقاطالرمزالتقديرات

A495-100أعاديامتياز

A-3.6794-90-أ منخفضامتياز

B+3.3386-89+ب مرتفعجيد جدا  

B3.0083-85بعاديجيد جدا

B-2.6782-80-بمنخفضجيد جدا

C+2.3375-79+جمرتفعجيد

C2.0070-74جعاديجيد

C-1.6766-69-جمنخفضجيد 

D+1.3363-65+دمرتفعمقبول 

D1.0060-62دعاديمقبول

ــــــF00هــراسب

:الدرجاتورموزومعانيالدرجاتسلم-11

:الدراسةلنظاماألساسيةالالئحةفيالمعتمدةوالرموزلمصطلحاتا

.1(FA)رسوب بسبب الغياب عن أداء االمتحان النهائي.

.2(HM)دخول غياب عن حضور المحاضرات وتجاوز النسبة المقررة لذلك، وصدور قرار بحرمانه من

.االمتحان النهائي

.3(XF)رسوب بسبب الغش.

.4(F)سحب أوراق من الكلية.

.5(XZ)فصل بقرار.

.6L) )تأخير نتيجة، يعتمد على نوع التقدير بعد الرصد وفي أي فصل وأي مرة.

.7(W)انسحاب

.8(I)مؤجل، يعتمد على نوع التقدير بعد الرصد وفي أي فصل وأي مرة.

.9(Z)انسحاب كلي من المقررات.

.10(M) (  عن طريق مكتب التسجيل)معادلة مقرر

.11(XW)إلغاء تسجيل مقررات بسبب الغش أو بقرار تأديبي.

.12(WL)قائمة االنتظار.
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(مثال):يدويا  المعدلحسابطريقة-12

المعدل 
وحدات 

مسجلة
العملية

حصيلة 

النقاط

22.00÷9=2.44معدل التخصص

94.68÷36=2.48المعدل العام

نقاط التقديررمز التقديرعدد الوحداتمقررات الفصل الحالي
مجموع تقدير 

النقاط 

3A412= 4 X 3(تخصص)المقرر األول 

2B36 = 3 X 2المقرر الثاني

18ـــــــــــــــــ5المجموع

معدل التخصص

𝟐. 𝟕𝟓 =
𝟏𝟏𝟐. 𝟔𝟖

𝟒𝟏
=
𝟏𝟖 + 𝟗𝟒. 𝟔𝟖

𝟓 + 𝟑𝟔
= المعدل العام

𝟐. 𝟖𝟑 =
𝟑𝟒

𝟏𝟐
=
𝟏𝟐 + 𝟐𝟐

𝟑 + 𝟗
=

:خطوات حساب المعدل آليا  -13

.يدخل الطالب إلى صفحة برنامج المرشد االلكتروني الخاصة به1.

.يضغط على زر الجدول الحالي2.

.يذهب إلى خانة الدرجة، ثم يفترض الدرجة التي يتوقع الحصول عليها أمام كل مقرر3.

."احتساب المعدل االفتراضي"يضغط على زر 4.

.(التخصصي والعام)يظهر المعدل المتوقع حصول الطالب عليه بجانب المعدل السابق 5.

:(العام–التخصصي )إنذار المعدل -14

.نقطة( 2)المعدل العام أو معدل التخصص في نهاية أي فصل دراسي عن إذا قل 1)

ين لفصل يفصل الطالب المستجد من الكلية إذا لم يرفع معدله خالل الفصلين الدراسيين التالي2)

.االلتحاق

.جل الطالب مادة تخصص خالل أول فصلين دراسيين يحصل على إنذار تخصصإذا لم يس3)

:وقـــف القيـــد-15

لطالبية، وذلك يقصد بوقف القيد عدم تسجيل الطالب في المقررات الدراسية بعذر تقبله لجنة الشؤون ا

ا  األسباب بأن يتوجه الطالب لمكتب النشاط والرعاية الطالبية لتقديم الطلب الخاص بوقف القيد موضح

.  الداعية

معدالت آخر فصل دراسي 

:المعدالت المتوقعة للفصل الدراسي الحالي
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عدد الفصول الدراسية

الحد األقصى  المدة المعتادة 

12 8

، يمكن تمديد فصل أو فصلين حسب حالة الطالب بعد النظر فيها من قبل لجنة الشئون الطالبية: مالحظة

.(الوالدة، مرافقة زوج أو زوجة، العالج، المهمة الرسمية: )وال تحسب من مدة البقاء للحاالت التالية

:المقرراتمنالكلياالنسحاب-16

اطالنشمكتبمراجعة)فيها،سجلالتيالدراسيةالمقرراتجميعمناالنسحابللطالبجوزيال❖

.(التاريخلمعرفةالطالبيةوالرعاية

الداعيةسباباألبيانمعالكلياالنسحابطلبلتقديمالطالبيةوالرعايةالنشاطلمكتبالطالبيتوجه❖

.لذلك

.ةالمناسبالقراراتواتخاذالكلياالنسحابطلباتفيبالنظرالطالبيةالشؤونلجنةتقوم❖

.اللجنةقرارلمعرفةالطالبيةوالرعايةالنشاطمكتبالطالبمراجعةيجب❖

بالرمزهلويرمزالطالبسجلفيذلكيسجلاالنسحابعلىالطالبيةالشؤونلجنةموافقةحالةفي❖

(Z)المعدلحسابفييدخلوال.

المقرراتمنالكلياالنسحابعلىاللجنةموافقةعدمحالةفي❖

.الموادجميعفيحرماندرجةلهترصدالطلب،تقديممنذالدراسةعنمنقطعالطالبوكان❖

:الكليةفيالطالببقاءمدة-17

:اآلتيبالجدولالموضحةالفصولعددعنتزيدفترةالكليةفيالطالببقاءاستمراريجوزال
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:الكليةمناألوراقسحب-18

.  بسحب األوراقيتوجه الطالب إلى اإلخصائي لتعبئة النموذج الخاص❖

وراق في سجل في الفصل الدراسي الذي سحب فيه أوراقه، ويسجل سحب األيعتبر الطالب راسب في جميع المقررات التي سجل فيها❖

(.FW)الطالب ويرمز له بالرمز 

ناء الكويتيات التسجيل في حالة سحب األوراق من الكلية ال يستطيع الطالب التسجيل في أي من كليات الهيئة، ويحق للطلبة الكويتيين وأب❖

.في المعاهد والدورات الخاصة

:إلغاء القبول-19

الطالببحضورولالقبإدارةفيالقبولإلغاءويتمالدراسة،بدءمنشهرولمدةبيومالقبولنتائجإعالنبعدقبولهيلغيأنللطالبيحق

.مستجدكطالبأخرىمرةالكلياتعلىيقدمأنللطالبيحقكماالقبول؛إللغاءمخصصنموذجعلىوتوقيعهشخصيا  

:التخصصتغييرشروط-20

.  يتم تغيير التخصص مرة واحدة للطالب1.

.وحدة45وحدة وال تزيد عن 14ال تقل عن أن عدد الوحدات المطلوبة للتغيير2.

تبار القدرات بنجاح ال يقل اجتياز اخ( اللغة اإلنجليزية-تربية فنية–تصميم داخلي –الموسيقية –التربية البدنية )بالنسبة لتخصصات 3.

.% 60عن 

.اجتياز المقابلة الشخصية4.

(.موافقة جهة العمل)بالنسبة للطلبة المجازيين دراسيا  5.

.(موافقة عمادة الرعاية الطالبية للمنح الحكومية)بالنسبة لطلبة المنح الدراسية 6.
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:األساسيةالتربيةكليةإلىالتحويلشروط-21

التخصصات المتاحة

الوحدات المجتازة  المعدل العام  الشرط

غير كويتي
كويتي ومن في

حكمهم

ال يحق لهم 

التحويل

جميع 

التخصصات

تقل عن ال 1.

وحدة14

تزيد عن ال 2.

وحدة 30

(للدبلوم)

تزيد عن ال3.

وحدة45

(للبكالوريوس)

ما عدا اللغة لجميع التخصصات ( 3.5)معدل 1.

في اإلنجليزية يشترط اجتياز اختبار القدرات

.المفاضلة بالمعدل العام+ التخصص 

اللياقة اجتياز اختبار)التربية البدنية تخصص 2.

.لعامالمفاضلة بالمعدل ا( + في القوام والسباحة

–الفنيةة التربي–التربية الموسيقية : تخصصات3.

.العامالتصميم الداخلي، تتم المفاضلة بالمعدل

وية أال تقل نسبة الثان

%(70)العامة عن 
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:الصيفيللفصلالدراسيالعبء

.وحده12الخريجالطالب❖

.وحدات9المستمرالطالب❖

.وحدات10األولالفصلفيتخرجهالمتوقعالطالب❖

الحد األقصى 

للتسجيل

الحد األقصى 

للتسجيل

العبء االعتيادي

للتسجيل

الحد األدنى 

للتسجيل

الحد األقصى 

للخريج المنذر
الحد األقصى 

لتسجيل المنذر
التخصصات

23 20 17 14 16 15
جميع التخصصات 

(ما عدا)

23 21 18 15 17 16

الحاسوب، التربية )

الخاصة، اللغة 

الفرنسية، اللغة 

(اإلنجليزية

:الدراسيالعبء-22

الثانيالدراسيوالفصلاألولالدراسيللفصلالدراسيالعبء
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:النهائيةاالمتحاناتتأجيلحاالت-23

.االمتحانحضورمنالطالبيمنعمقبوللعذرالغيابيكونأن❖

أورالمقرألستاذاالمتحانبتأجيلطلباعنهينوبمنأوالطالبيقدمأن❖

يختارمنأيامثالثةأقصاهامدةخاللوذلكعنهينوبمنأوالقسمرئيس

.الالزمةالمستنداتبهمرفقااالمتحانعقد

العلميالقسمورئيسالمقررأستاذمنمشتركةموافقةهناكتكونأن❖

.حدهعلىمقررلكلبالنسبةالكليةوعميدعنهينوبمنأوالمختص

ليتمددالمحالوقتفيالتسجيلمكتبإلىاالمتحانتأجيلاستمارةتسلم❖

.آليا  تنفيذها
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:  حاالت الغش باالمتحانات-24

:الوقوع في الغش أو الشروع فيه يعرض الطالب لما يأتي:الغش في الفصل االعتيادي

.للمقرر الذي غش بهXFترصد درجة 1.

.الدراسيين التاليينحرمان الطالب من التسجيل والدراسة في الفصلين2.

.الكلية وجميع كليات الهيئةمعاودة الغش مرة أخرى ينتج عنه الفصل النهائي من3.

:الغش في الفصل الصيفي

.تلغى جميع مقررات الفصل الصيفي1.

.للمقرر الذي غش بهXFترصد درجة 2.

.يحرم من التسجيل في الفصل الدراسي األول3.

:الكليةمنالفصلحاالت-25

.البكالوريوسلنظامبالنسبةدراسيفصل(12)الكليةفيالبقاءمدةيتجاوز1.

(مستجد).للطالبالدراسيفصلأولخاللالدراسةعناالنقطاع2.

.منفصلينأومتتالييندراسيينفصلينالدراسةعناالنقطاع3.

(المستجد).للطالبالدراسيفصلأولنهايةفي(صفر)معدلعلىالحصول4.

.تأديبيلقرارالكليةمنالطالبفصلإذا5.

.االمتحاناتفيالغشالطالبعاودإذا6.



19

:الدراسيةالمقرراتإعادة-26

من(55)المادةحسبفيها(F)تقديرعلىحصل،(البكالوريوسفيدراسيةمقررات(10)إعادةللطالبيحق❑

.المعدلبحسابيدخلوالالدراسةلنظاماألساسيةالالئحة

علىذلكينطبقوالللتخرجكمتطلبات(F)بتقديراجتازهاوالتياإلجباريةالمقرراتبإعادةالطالبيلزم❑

وال(F)رتقديعلىفيهحصلالذيالمقرربدلإلعادتهااختياريةمادةأييختارأنلهحيثاالختياريةالمقررات

(F)يلغى

التيالمقرراتدراسةيعيدأن(2.00)منأقلومعدلهالمقرراتجميعدراسةأنهىالذيالخريجللطالبيسمح❑

.المعدلبحسابوتدخلوالتخصصيالتراكميالمعدللرفع(C)تقديرمنأقلعلىفيهاحصل

:الشرفوقائمةمرتبة-27

:للخريجالشرفمرتبة

معامتيازعاموتقديراألقلعلىنقطة(3.75)عامبمعدلالمعتادةالدراسةمدةغضونفيدراستهينهيأن❖

.التخرجشهادةفيالشرفمرتبة

.تأديبيةأحكامبحقهصدرقديكونأال❖

:الشرفقائمة

معدلالعلىالطالبفيهحصلالذيالدراسيالفصلخاللالشرفقائمةعلىالمتفوقالطالباسميوضع

:التاليةالشروطوفقالسابقالدراسيالفصلمقرراتواجتازالمطلوب

.االعتياديالدراسيالعبءعنالمسجلةالوحداتتقلأال1.

.نقطة(3.50)عنالفصليالمعدليقلأال2.

.تأديبيةأحكامبحقهصدرقديكونأال3.
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:المكافآت-28

:التفوقمكافأة

.الجنسيةكويتيالطالبيكونأن❖

.نقطة(3.60)عنالفصليمعدلهيقلال❖

.دراسيةوحدة(17)االعتياديالعبءعنالدراسيالفصلفيالدراسيةالوحداتعددتقلال❖

المكافأة االجتماعية 

التطبيقيعليمللتالعامةالهيئةفيالطالبقبولبدايةمنلهاالتقديمويتمكويتية،أممنأوالكويتيللطالبخاصةمكافأة

.الطالبيةوالرعايةالنشاطمكتبطريقعنوالتدريب

النادرالتخصصمكافأة

أممنأوكويتيالطالبيكونأنأهمها،منخاصةشروطولهاللهيئة،العامالمديرمنبقرارالنادرةالتخصصاتتحدد

لفصلافيالتخصصتغييرأوالقيدوقفيتمأالويجبالدراسي،بالفصل(2.00)علىللطالبالعامالمعدليقلالوأنكويتية

.الدراسةمدةبانتهاءالنادرالتخصصمكافأةصرفويتوقفالنادر،للتخصصاستحقاقهيليالذي

العلمطالبصندوقمكافأة

.الطالبيةالرعايةوالنشاطمكتبطريقعنلهاالتقديمويتممعينة،الضوابطوفقالكليةفيالكويتيينغيرللطلبةتقدم



تم بحمدهللا

المرجع 

دليل اإلرشاد األكاديمي

تصميم وتنفيذ شؤون التقنيات

2022مارس 

https://drive.google.com/file/d/1MghTV0JqIAk5mXccbtgxiswtsYIpLGz9/view?usp=sharing

