
  بجامعة الكويت  الخطة الزمنية  لتقديم طلبات االلتحاق                                               

 2023/2022 الثاني الفصل الدراسي    

 

 

استالم شهادات الطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي ومنتسبي   أوالً :

 (.10/1/2023 الثالثاء  – 18/12/2022األحد  ) خالل الفترةوالمنح الثقافية  الحرس الوطني 

   

 

 )  2023/1/10اءالثالث – 2022/12/31 السبتخالل الفترة )بداية التقديم االلكتروني عن طريق شبكة االنترنت  ثانياً :

دول مجلس التعاون والطلبة المقيمون بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات  خريجي    وأبناء الكويتيات  ومواطنو  يجب على الطلبة الكويتيين

ا الثانوية  وخريجي  األمريكية  والثانوية  الديني  والمعهد  الموحد  منها  النجليزية  النظام  تخرجهم  فقط()والمتوقع  الكويت  دولة  مدارس    لخريجي 

 :االتقدم عن طريق شبكة االنترنت على الموقع اآلتي  المستوفيين لشروط القبول

)  http://portal.ku.edu.kw/admission   ) 

 

 

 ً  )الشويخ(   الفئات المسموح لها بتقديم طلبات االلتحاق في صالة القبول والتسجيل : ثالثا

  ( 2023/1/10 الثالثاء – 2023/1/4 ربعاءاألخالل الفترة )          

 

 الفئـــــــــــــــــــــــات  التاريخ  اليوم

 2023/1/4 األربعاء 

                    

 الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت              

  

 2023/1/5  الخميس

 فئة الطلبة غير الكويتيين:  

أبناء و أزواج أعضاء هيئة التدريس   –منح الطلبة المتفوقين  –و أزواج الدبلوماسيين  أبناء  –أبناء الشهداء

 بالجامعة                  

 2023/1/8 األحد

 فئة الطلبة غير الكويتيين: 

الهيئة األكاديمية المساندة، مدرسي اللغات، العاملين  ) أعضاء كل من أبناء و أزواج  –أزواج الكويتيين 

 بالجامعة( 

- االثنين

 الثالثاء 
 جميع الفئات السابقة                                              2023/1/10-9

 . 2023/1/10ثالثاء الآخر يوم لتقديم طلبات التحاق خريجي المرحلة الثانوية بالجامعة يوم 

 ً خالل الفترة  خريجي الثانوية األمريكية و اإلنجليزية المتقدمين على شبكة االنترنت : اعتماد قبول الطلبة )الكويتيين وأبناء الكويتيات(  رابعا

 ( 2023/1/12الخميس إلى 2023/1/11 األربعاء من )

 خامسا : 

الموقع   • على  الدخول  خالل  من  سيكون  الديني  المعهد  و  الموحد  النظام  خريجي  الثاني  الدراسي  للفصل  قبولهم  المؤجل  الطلبة  قبول  اعتماد 

)  http://portal.ku.edu.kw/admission   10/1/2023الثالثاء  - /312022/12 وم خالل الفترة من  السبت( وسداد الرس . 

  2023/1/2  ثنينللفصل الدراسي الثاني خريجي الثانوية األمريكية و اإلنجليزية سيكون بصالة القبول والتسجيل خالل الفترة من  اال المؤجل قبولهم  اعتماد قبول الطلبة •

 . 2023/1/12الخميس   –

 : مالحظات

ي • تسليم شهاداتهم األصلية إلى الجامعة خالل  ومي عمل من تاريخ إعالن على طلبة المدارس اإلنجليزية المتوقع تخرجهم والذين تقدموا بطلبات التحاقهم الكترونياً 

 نتائجهم .

به في • المعمول  للنظام  السعودية طبقاً  العامة  الثانوية  الشهادة  الثانوية للحاصلين على  الطلبة الختبار   سيتم احتساب نسبة  السعودية بشأن خضوع  العربية  المملكة 

 القدرات واالختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية .

     )admission@ku.edu.kw  (عن طريق البريد االلكتروني االستفسار  كممكني
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