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كلمة عمادة القبول والتسجيل
تختلــف املرحلــة اجلامعيــة متامــاً عــن املراحــل الدراســية الســابقة لهــا، وال تُعــد هــي الهــدف الــذي يســعى إليــه الطالــب ويحققــه 

ــم واملعرفــة الــذي يســيره اإلنســان نحــو املســتقبل ليعــد  ــة الطريــق، طريــق العل عنــد اإللتحــاق باجلامعــة. وإمنــا اجلامعــة هــي بداي

نفســه ويزودهــا بالعلــم واملعرفــة والقيــم األصيلــة التــي تســاهم يف إعــالء شــأن ومجــد الوطــن. وحرصــاً منــا علــى مصلحــة الراغبــن 

يف اإللتحــاق بجامعــة الكويــت، مت إعــداد هــذا الدليــل والــذي يُضــم شــروط وقواعــد القبــول يف اجلامعــة والفئــات والشــهادات املقــرر 

ــة، كمــا أنــه يبــن شــروط وقواعــد التحويــل إلــى جامعــة الكويــت مــن جامعــات أخــرى  ــة الثانوي ــع عليــه خريجــو املرحل قبولهــا ليطل

وكليــات الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، فاحرصــوا علــى إقتنائــه واإلطــالع عليــه. ونحيطكــم علمــاً بـــأن هنــاك مصــدر 

آخر رئيسي لإلطالع علـــى كافـــة شروط وقواعـــد القبــــول والتحويـــــل، وهــــــو موقــــــع عمـــــادة القبــــــول والتسجيـــــــل علـــــى شبكـــــــة 

اإلنترنـــــــت حيــــــــث ميكنكـــــــم التواصـــــــل معنــــــــا  http://registrar.ku.edu.kw ،  كمـــــا جتدون الــــرد علــــى كافـــــة إستفساراتكم 

 ، admission@ku.edu.kw  علـــى البريـــــد اإللكتــــروني

ختامــاً، يطيــب لنــا أن نرحــب بكــم يف جامعتكــم داعــن اهلل عــز و جــل أن يوفقكــم لتحقيــق طموحكــم وآمالكــم يف النجــاح والتفــوق 

والتقدم.

 أسرة عمادة القبول والتسجيل
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نظام القبول االلكتروني
يتم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة للطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات ومواطنو دول مجلس التعاون والطلبة املقيمن بصورة غير 
قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام املوحد واملعهد الديني والثانوية األمريكية وخريجي الثانوية االجنليزية واملتوقع 
تخرجهم منها الكترونياً )خلريجي مدارس دولة الكويت فقط(، باستخدام شبكة االنترنت ووفقاً للمواعيد التي تعلن عنها عمادة 

القبول والتسجيل، وذلـك علـى املـوقع التالي:

 http: //portal.ku.edu.kw/admission
تعبئة طلب اإللتحاق

على الطالب تقدمي طلب التحاق باجلامعة خالل الفترة احملددة لتقدمي الطلبات وترتيب التخصصات اجلامعية املدونة يف طلب 
االلتحاق املستويف للنسب الدنيا للتقدم إليها وذلك طبقاً ألفضليتها لديه، وللطالب حرية اختيار عدد الرغبات وينصح باختيار أكبر 

عدد من الرغبات، ولن يسمح بأي تعديل على التخصصات احملددة يف طلب االلتحاق بعد إنتهاء الفترة احملددة للتقدمي.

مالحظــة:

● علـى الطلبـة املتوقـع تخرجهم من الثانوية اإلجنليزية واملستوفيــن لشـروط القبــول يف اجلامعـة التقدم بطلب االلتحاق الكترونيـاً 

خـالل فتـرة تقديـم طلبات اإللتحاق وفقـاً للمواعيـد التـي تعلـن عنهـا عمــادة القبــول والتسجيل، ومن ثم تسليم شهاداتهم األصليــة 

للكليات  املعلنه  الدنيا  للحدود  يتم قبولهم وفقاً  ، على ان  النتائج  تاريـخ إعـالن  إلــى اجلامعــة خــالل  يومـي عمـل فقـط مـن 

والتخصصات .  

● الطلبـة الذيــن لديهـم اختبـارات )TOEFL( أو )TOEFL IBT( أو )IELTS( عليهــم تسليــم نتائجهــم فــي صالــة القبـول 

والتسجيل قبل انتهاء فترة تقدمي طلبات اإللتحـاق. 

● لن يُقبـــل أي طلـب التحـاق بجامعـة الكويـت بعـد إنتهــاء مواعيــد القبــول املعلنــة مـن قبــل عمـادة القبول والتسجيل.
● ال تلتزم عمادة القبول والتسجيل برد أوراق الطالب عند رفضه أو انسحابه أو تخرجه من اجلامعة.
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نتائج القبول
تعلن نتائج القبول باستخدام أحدث وسائل االتصال والنشر. كما تعلن النسب الدنيا لقبول الطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات يف 
كل قسم علمي أو تخصص أو برنامج ليعرف كل طالب أساس قبوله. ويتم إبالغ الطلبة مبواعيد تسليم املستندات األصلية املطلوبة 

العتماد قبولهم وتسجيل مقرراتهم الدراسية التي حتددها عمادة القبول والتسجيل باستخدام الوسائل التالية:

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

2- جميع الطلبة املتقدمون عن طريق صالة القبول والتسجيل أو  باستخدام  شبكة  االنترنت  عبر  املوقع  التالي  :

kuweb.ku.edu.kw/do/ar/admission

 

1- الطلبة  املتقدمون إلى اجلامعة باستخدام شبكة  االنترنت فقط  على املوقع التالي :
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أواًل: القواعد العامة لاللتحاق بجامعة الكويت
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يشمل تعريف الطلبة الكويتين يف جميع شروط القبول الطلبة من اجلنسية الكويتية وكذلك الطلبة من أبناء الكويتيات . 1
ممن لديهم إثبات هوية شخصية سارية املفعول، أما غير الكويتين يقصد بهم الطلبة من الفئات األخرى املسموح لهم 

بااللتحاق باجلامعة وفقا للقواعد احملددة.
قبول الطلبة املقيمن بصورة غير قانونية سواء من أبناء الكويتيات أو ممن ليسوا من أبناء الكويتيات مبختلف فئاتهم . 2

مشروط مبوافقة من اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن بصورة غير قانونية.

يتم القبول يف جامعة الكويت مرتن يف كل عام جامعي وفقا للقواعد العامة للقبول ويف املواعيد التي تعلنها عمادة . 3
القبول والتسجيل، عدا كليات احلقوق، الطب، طب األسنان، الصيدلة، الصحة العامة، العلوم الطبية املسـاعدة، العمارة 

يكون القبول فيهم للفصل الدراسي األول فقط.

يحدد مجلس اجلامعة النسب الدنيا والشروط العامة للقبول باجلامعة وأعداد الطلبة املقرر قبولهم من خريجي املرحلة . 4
الثانوية وقواعد قبول فئات الطلبة غير الكويتين.

يقتصر القبول يف الكليات التالية على الطلبة خريجي القسم العلمي من املرحلة الثانوية: العلوم، الطب، طب األسنان، . 5
الصيدلة، الصحة العامة، الهندسة والبترول، العلوم الطبية املساعدة، التربية /التخصصات العلمية، العلوم احلياتية، 

العمارة.

يقتصر القبول يف الكليات التالية على الطلبة خريجي القسم األدبي من املرحلة الثانوية، والطلبة خريجي القسم العلمي . 6
بشرط حصولهم على النسبة الدنيا لقبول خريجي القسم األدبي: احلقوق، اآلداب، الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
العلوم االجتماعية. أما كلية التربية )التخصصات األدبية، برنامج رياض األطفال( تشترط الكلية لقبول الطالب فيها 
أن يكون من خريجي القسم األدبي أو ما يناظره يف املرحلة الثانوية. ويجوز قبول خريجي القسم العلمي يف تخصصات 
اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والدراسات اإلسالمية لبرنامج االبتدائي واملتوسط والثانوي فقط، وذلك وفقاً للشروط 

املطبقة على خريجي القسم األدبي.

تقبل كلية العلوم اإلدارية خريجي القسمن العلمي واألدبي وال يجوز خلريجي املعهد الديني االلتحاق بالكلية.. 7

يشترط لتنافس الطلبة غير الكويتين خريجي القسم العلمي من فئات : أبناء وأزواج كل من )أعضاء الهيئة األكادميية . 8
املساندة،مدرسي اللغات ،العاملن باجلامعة(- منح الرئيس األعلى للجامعة - املنح الثقافية على مقاعد الكليات األدبية 

احلصول على احلد األدنى لقبول طلبة القسم األدبي يف الشهادة الثانوية لهذه الفئات.
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يقدم الطالب طلب التحاق باجلامعة، خالل الفترة احملددة لتقدمي الطلبات لكل فصل دراسي، وفقا لآللية احملددة . 9
من قبل عمادة القبول والتسجيل. وعند تقدمي طلب االلتحاق للفصل الدراسي األول، يرتب الطالب التخصصات التي 
يرغب فيها و املستويف للنسب الدنيا للتقدم إليها وذلك طبقا ألفضليتها لديه، وللطالب حرية اختيار عدد الرغبات 
وينصح باختيار أكبر عدد من الرغبات ، ولن يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات احملددة يف طلب االلتحاق بعد 

انتهاء الفترة احملددة الستالم الطلبات، ولن يسمح بتقدمي طلب التحاق جديد بعد انتهاء فترة التقدمي .

يتم قبول الطلبة مباشرة يف األقسام العلمية أو التخصصات أو البرامج يف جميع الكليات باجلامعة.. 10

وذلك . 11 باجلامعة،  االلتحاق  تقدمي طلبات  فترة  انتهاء  بعد  األول  الدراسي  الفصل  املتقدمن يف  الطلبة  قبول  يبت يف 
بتوزيعهم على املقاعد احملددة طبقا آللية توزيع املقاعد، علماً بأن قبول طلب األلتحاق اليعني قبول الطالب يف اجلامعة  

عند التقدم للفصل الدراسي الثاني، يحدد الطالب من فئة الكويتين رغبة واحدة فقط مادام مستوفياً للحد األدنى . 12
املعلن للقبول فيها، ويتم قبوله فورياً. ويلتزم الطلبة الغير كويتين -عدا طلبة املنح الثقافية -بترتيب كافة التخصصات 

التي يستوفون شروط القبول فيها عند تقدمي طلب األلتحاق لهذا الفصل.

يجوز للمقبولن يف الفصل الدراسي الثاني أن يتقدموا إلى الكليات التي ليس لديها قبول يف الفصل الدراسي الثاني. . 13
ويتنافسوا مع الطلبة املتقدمن للقبول يف الفصل الدراسي األول التالي للحصول على مقعد فيها. ويكون معيار املنافسة 
برقمه  الطالب  ويحتفظ  اجلامعة.  التحويل يف  مرات  املنافسة ضمن  تعتبر  وال  الثانوية  نسبة  أو  املكافئ  املعدل  هو 
اجلامعي األصلي مع سجله الدراسي يف اجلامعة يف حالة قبوله يف هذه الكلية – ماعدا كلية احلقوق علماً بأنه على 
الطالب عند فتح باب تقدمي طلبات األلتحاق الفصل الدراسي األول القادم مراجعة عمادة القبول والتسجيل خالل فترة 

التقدمي فقط، وذلك يف حال رغبتة بتثبيت كلية املنافسة وإال سيتم الغاء طلب املنافسة .

يجوز احتساب نتائج اختبارات )TOEFL( أو )TOEFL IBT( أو )IELTS( كبديل الختبار القدرات األكادميية يف . 14
اللغة اإلجنليزية عند احتساب املعدل املكافئ قبل انتهاء فترة تقدمي طلبات االلتحاق. ويجوز احتساب النتائج لإلعفاء 
من دراسة املقرر التمهيدي على أن تقدم النتيجة قبل انتهاء فترة اعتماد القبول. ويتم احتساب املعادلة بن االختبارين 

وفقا لقرارات جلنة الشؤون العلمية.

والتحويل يف . 15 للقبول  األساسية  للقواعد  وفقاً  إلى اجلامعة  املتقدمن  الكويتيات  وأبناء  الكويتين  الطلبة  قبول جميع 
جامعة الكويت .
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يحق للجامعة )ممثلة بعمادة القبول والتسجيل( إلغاء قبول الطالب إذا كانت البيانات التـي تضمنهـا طلـب االلتحـاق التـي . 16
تـم قبـول الطالـب بنـاء عليهـا غيـر صحيحـة.

ال يجوز للطالب التقدم إلى اجلامعة كطالب مستجد )خريج املرحلة الثانوية( إذا كان قد سبق له أن درس فيها ثم انقطع . 17
عن الدراسة أو انسحب منها بعد دراسته لعدة مقررات، أو فصل من اجلامعة بسبب تأديبي أو أكادميي، أو تخرج منها 

أو من أية جامعة أو كلية أخرى.
بعد اعتماد قبول الطالب يف اجلامعة، ال يجوز له تغيير فئة قبوله التي قبل على أساسها إلى أية فئة قبول أخرى. . 18

يكون قبول الطالب مشروطاً بدراسته يف الفصل الدراسي الذي قبل فيه، ويلغى قبوله إذا لم يدرس يف هذا الفصل. . 19
ويجوز للطالب تأجيل قبوله ملرة واحدة فقط للفصل التالي، وذلك بتقدميه طلب تأجيل قبول إلى كليته خالل الفترة 

احملددة للنظر يف طلبات تأجيل القبول وفقا للقواعد املعمول بها من قبل جلنة الشؤون الطالبية يف اجلامعة.

يف حال تقدم الطالب غير الكويتي ضمن فئتن من فئات القبول املقررة للطلبة غير الكويتين، يحق لعمادة القبول . 20
والتسجيل حتديد فئة الطالب التي سيقبل على أساسها يف اجلامعة دون الرجوع إليه.

يشترط على الطلبة غير الكويتين املتقدمن بطلبات التحاق بصالة القبول والتسجيل تسليم شهادة الثانوية األصلية . 21
عند تقدميهم لطلب األلتحاق. 

يجوز لطلبة الدور الثاني املستوفن للنسب الدنيا للقبول باجلامعة التقدم للفصل الدراسي األول باجلامعة إذا أعلنت . 22
نتائج شهاداتهم قبل انتهاء فترة اعتماد قبول الطلبة املستجدين. على أن يتم قبولهم يف ضوء النسب الدنيا التي انتهت 

إليها عملية القبول للفصل الدراسي األول.

 استيفاء الطالب لشروط القبول يف جامعة الكويت اليعني قبوله فيها .. 23

 يشترط للمتقدمن بطلب التحاق بجامعة الكويت من املوظفن احلصول على إجازة دراسية مبدئية من جهة االختصاص . 24
يتم حتديد التخصص والفصل الدراسي املراد القبول به بناًء على شروط وضوابط القبول لدى جامعة الكويت. كما 
يجب تزويد عمادة القبول والتسجيل مبا يفيد التفرغ التام للدراسة. ويحق لعمادة القبول والتسجيل الغاء طلب االلتحاق 

قبل اعالن نتائج القبول يف حال عدم تزويدها  باملستندات املطلوبة. 
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ثانيًا: شروط قبول خريجي املرحلة الثانوية
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 الشروط العامة للقبولأ. 
يقتصر القبول يف اجلامعة على خريجي املرحلة الثانوية - وفقاً لفئات القبول احملدده - واللذين لم ميضِ على تخرجهم ، . 1

كحد اقصى ، 4 فصول دراسية او عامن دراسين . وعليه سيتم قبول خريجي املرحلة الثانوية للعام الدراسي  2022/2021 
، كما يجوز قبول خريجي العام الدراسي 2021/2020.

عند قبول الطالب من خريجي املرحلة الثانوية، يعفى من أي مقررات قد يكون درسها بعد حصوله على الشهادة الثانوية . 2
املعتمدة لقبوله وقبل التحاقه بجامعة الكويت، وذلك يف نظام الطلبة غير املقيدين بجامعة الكويت، بشرط حصوله فيها 
على تقدير جيد )C( على األقـل، أو تقدير ناجح )P( يف املقررات التمهيدية أو درسها يف جامعة أخرى معتمدة من قبل 
اجلهاز الوطني لإلعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم يف الكويت وقت تقدميه لطلب االلتحاق، على أن يعفى من هذه 
املقررات بعد معادلتها يف جامعة الكويت إذا كان الطالب قد اجتازه بتقدير ال يقل عن )C(، نقطتن يف نظام األربع نقاط، 
جيد  أو 73% أو تقدير )P( يف املقررات التمهيدية بشرط تطابق عدد الساعات الدراسية، ما لم تشترط الكلية تقديرا 
أعلى من ذلك ملعادلة املقررات. وال حتتسب التقديرات احلاصل عليها الطالب فيما درسه من مقررات وفقا لنظام الطلبة 

غير املقيدين يف جامعة الكويت أو يف جامعة أخرى ضمن معدله يف اجلامعة )العام أو التخصص(.

بدء . 3 من  األولى  الستة  األسابيع  خالل  الدراسية  للمقررات  تسجيله  بعد  اجلامعة  من  املستجد  الطالب  انسحاب  عند 
الدراسة، تقوم عمادة القبول والتسجيل بسحبه من املقررات املسجل فيها. أما إذا انسحب بعد نهاية هذه الفترة، يجب 
على الطالب االنسحاب من املقررات الدراسية عن طريق جلنة الشؤون الطالبية، ويجوز للطالب املستجد بعد سحبه من 

املقررات املسجل فيها التقدم إلى اجلامعة مرة أخرى وفقا لشروط القبول حينئذ.

يجوز لطالب كلية احلقوق االنسحاب من الدراسة خالل السنة األولى لقبوله يف اجلامعة إلى ما بعد أداء اختبارات الدور . 4
التكميلي. على أن تقوم عمادة القبول والتسجيل بتجميد سجله الدراسي والرقم اجلامعي ويجوز له التقدم الى اجلامعة 
مرة اخرى وفقاً لشروط القبول حينئذ،  وعدم حساب املقررات التي درسها خالل تلك الفترة. وال يحق للطالب االلتحاق 

بكلية احلقوق مرة أخرى.

يجوز لطالب كلية الطب أو كلية طب األسنان أو كلية الصيدلة االنسحاب من اجلامعة خالل السنة التمهيدية )الفصلن . 5
أي مقرر من  له  الدراسي ورقمه اجلامعي وال يحتسب  بتجميد سجله  والتسجيل  القبول  وتقوم عمادة  والثاني(،  األول 
املقررات املجتازة خالل السنة التمهيدية. ويسمح للطالب بااللتحاق بإحدى كليات اجلامعة )عدا كلية الطب أو كلية طب 
األسنان أو كلية الصيدلة ( وفقا للشروط العامة للقبول املقررة عند التحاقه بكلية الطب أو طب األسنان أو كلية الصيدلة، 

على أال ميضـي علـى قبوله باجلامعــة أكثــر مــن عاميــن دراسين.
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يشترط على املتقدم توفير املستندات التالية عند اعتماد قبوله:. 4

الشهادات الصادرة من دولة الكويت: شهادة الثانوية األصلية أو صورة طبق األصل. . 1

الشهادات الصادرة من خارج دولة الكويت: شهادة الثانوية األصلية وصورة عنها. 2

البطاقة املدنية األصلية سارية املفعول حملددي اجلنسية.. 3

الطلبة املقيمن بصورة غير قانونية عليهم إحضار املستندات التالية :                                                            4. 

- البطاقة األمنية األصلية سارية املفعول للمقيمن بصورة غير قانونية.                                                            

- كتاب من اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن بصورة غير قانونية يفيد قيد الطالب يف سجالته.               

- بطاقة الضمان الصحي األصلية سارية املفعول ألبناء الكويتيات فقط.

صورة عن جواز السفر.. 5

شهادة تسلسل دراسي لسنوات املرحلة الثانوية )خلريجي الثانوية األمريكية(.. 6

معادلة لشهادة الثانوية من إدارة التعليم اخلاص )خلريجي الثانوية األجنبية والثانوية من خارج دولة الكويت(.. 7

مستندات أخرى إلثبات فئة القبول للمتقدم )للطلبة غير الكويتين(.. 8

صورة شخصية ملونة وحديثة للمتقدم.. 9

تسديد رسوم طلب االلتحاق )10 دنانير( غير قابلة للرد. . 10

.6

يشترط على الطلبة غير الكويتيني املتقدمني بطلبات التحاق بصالة القبول 
والتسجيل تسليم شهادة الثانوية األصلية عند تقدميهم لطلب األلتحاق. 
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ب. شروط إضافية خاصة ببعض الكليات
●  كلية الطب :

أال تقل نسبة الطالب املتقدم للكلية عن 85 % يف شهادة الثانوية العامة )القسم العلمي( أو ما يعادلها.. 1

ونتائج . 2 الثانوية  نسبة  على  بناء  محسوبا  مكافئ  معدل  أعلى  على  احلاصلن  للطلبة  القبـول  يف  األولوية  تكون 
امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   %  75

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   %  15

من نتيجة امتحان الرياضيات   % 10

●  كلية طب األسنان :

 أال تقل نسبة الطالب املتقدم للكلية عن 85 % يف شهادة الثانوية العامة )القسم العلمي( أو ما يعادلها.. 1

ونتائج . 2 الثانوية  نسبة  بناء على  أعلى معدل مكافئ محسوبا  للطلبة احلاصلن على  القبـول  األولوية يف  تكون   
امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   % 75

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   %  15

من نتيجة امتحان الرياضيات   % 10
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●  كلية الصيدلة :

أال تقل نسبة الطالب املتقدم للكلية عن 80٪ يف شهادة الثانوية العامة )القسم العلمي( أو مايعادلها.. 1

ونتائج . 2 الثانوية  نسبة  على  بناء  محسوبا  مكافئ  معدل  أعلى  على  احلاصلن  للطلبة  القبـول  يف  األولوية  تكون 
امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   %  70

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   %  15

من نتيجة امتحان الرياضيات   % 15

3 .
4 .
5 .

اال تقل نسبة الطالب املتقدم للكلية عن 80٪ يف شهادة الثانوية العامة )القسم العلمي( أو مايعادلها.. 1

ونتائج . 2 الثانوية  نسبة  على  بناء  مكافئ محسوبا  معدل  أعلى  على  احلاصلن  للطلبة  القبول  األولوية يف  تكون   
امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

70٪         من نسبة الشهادة الثانوية 

15%  من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية 

15 %  من نتيجة امتحان الرياضيات

●  كلية الصحة العامة :
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●  كلية الهندسة والبترول :

أال تقل نسبة الطالب املتقدم للكلية عن 80٪ يف شهادة الثانوية العامة )القسم العلمي( أو مايعادلها.. 6

ونتائج . 3 الثانوية  نسبة  على  بناء  محسوبا  مكافئ  معدل  أعلى  على  احلاصلن  للطلبة  القبـول  يف  األولوية  تكون 
امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

65 %  من نسبة الشهادة الثانوية 

15 %  من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية 

20 %  من نتيجة امتحان الرياضيات

●  كلية العلوم الطبية املساعدة :
أال تقل نسبة الطالب املتقدم عن 80 % يف الشهادة الثانوية )القسم العلمي( أو ما يعادلها.. 1

ونتائج . 2 الثانوية  نسبة  على  بناء  محسوبا  مكافئ  معدل  أعلى  على  احلاصلن  للطلبة  القبـول  يف  األولوية  تكون 
امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   % 70

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   % 20 

من نتيجة امتحان الرياضيات   % 10
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●  كلية العلوم اإلدارية :

الثانوية ونتائج امتحاني  1-تكون األولوية يف القبـول للطلبة احلاصلن على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة 

القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   % 70

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   % 15

من نتيجة امتحان الرياضيات  % 15

●  كلية العلوم احلياتية :

نسبة  بناء على  مكافئ محسوبا  أعلى معدل  العلمي احلاصلن على  القسم  للطلبة خريجي  القبـول  األولوية يف  1-تكون 

الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   % 70

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   % 15

من نتيجة امتحان الرياضيات  % 15

●  كلية العمارة : 

تكون األولوية يف القبـول للطلبة خريجي القسم العلمي احلاصلن على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية 

ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   % 70
من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   % 15

2-اجتياز املقابلة الشخصية التي جترى للمقبولن يف قسم علوم اضطرابات التواصل يف بداية كل فصل دراسي.

2-أال تقل درجة اختبار القدرات عن 40٪ يف امتحان اللغة األجنليزية.

من نتيجة امتحان الرياضيات   % 15
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●  كلية اآلداب : 

1. تكون األولوية يف القبـول للطلبة احلاصلن على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبـة الثانويـة  

    ونتيجـة امتحـان القدرات للطالب يف اللغة العربية وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   % 85

من نتيجة امتحان اللغة العربية    % 15

2. يشترط للتنافس على مقاعد قسم اللغة الفرنسية اجتياز الطالب المتحان القدرات يف اللغة الفرنسية بنسبة ٪50 

فأعلى .

3. يف قسم اللغة األجنليزية، تكون األولوية يف القبول للطلبة احلاصلن على أعلى معدل مكافىء محسوبا بناء على 

نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب يف اللغة األجنليزية وفقا لألوزان التالية : 

85٪ من نسبة الشهادة الثانوية . 

15٪ من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية 

●  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية : 

تكون األولوية يف القبـول للطلبة احلاصلن على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة  
    امتحان القدرات للطالب يف اللغة العربية وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية   % 85

من نتيجة امتحان اللغة العربية    % 15

2-اجتياز املقابلة الشخصية التي جترى للمقبولن يف قسم علوم اضطرابات التواصل يف بداية كل فصل دراسي.

2-أال تقل درجة اختبار القدرات عن 40٪ يف امتحان اللغة األجنليزية.
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●  كلية العلوم االجتماعية : 

1. تكون األولوية يف القبـول للطلبة احلاصلن على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة  
    امتحان القدرات للطالب يف اللغة العربية وفقا لألوزان التالية:

90 % من نسبة الشهادة الثانوية     

 10 % من نتيجة امتحان اللغة العربية  

2. اجتياز املقابلة الشخصية التي جترى للمقبولن يف تخصص اخلدمة االجتماعية يف بداية كل فصل دراسي.

●  كلية التربية :

بالنسبة للتخصصات العلمية، تكون األولوية يف القبـول للطلبة احلاصلن على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء . 1
على نسبة الثانوية ونتيجة امتحانات القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية    % 80

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية   % 7٫5

من نتيجة امتحان الرياضيات  % 7٫5

من نتيجة امتحان اللغة العربية   ٪5

بالنسبة للتخصصات األدبية، تكون األولوية يف القبـول للطلبة احلاصلن على أعلى معدل مكافئ محسوبا بناء . 2
على نسبة الثانوية ونتيجة امتحاني القدرات للطالب وفقا لألوزان التالية:

من نسبة الشهادة الثانوية    % 80

من نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية  % 10

من نتيجة امتحان اللغة العربية   % 10

اجتياز املقابلة الشخصية التي جترى للمقبولن فيها يف بداية كل فصل دراسي. . 3
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ثالثًا: الشهادات الثانوية املقرر قبولها
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تقبل جامعة الكويت شهادات الثانوية التالية وفقا للشروط احملددة لقبول خريجي كل منها،وتخول عمادة القبول والتسجيل 

بتحديد آلية تصنيف و احتساب معدل الشهادات الثانوية من مختلف األنظمة:

شهادة الثانوية العامة )النظام املوحد ( أو مايعادلها بقسميها العلمي واألدبي . . 1

شهادة ثانوية املعهد الديني: يقبل خريجو املعهد الديني وفقا لشروط قبول خريجي القسم األدبي يف الكليات التالية . 2
فقط: كلية احلقوق – كلية اآلداب - كلية التربية - كلية الشريعة - كلية العلوم االجتماعية. وال يجوز للطلبة املقبولن 

التحويل إلى أية كلية أخرى خالف الكليات املذكورة سلفا.

شهادة الثانوية العامة من خارج الكويت:  يشترط أن تكون الشهادة معترف بها ومعادلة من قبل وزارة التربية يف . 3
املقررات غير األكادميية منها عند  أو األدبي، وتستبعد  العلمي  الكويتية بقسميها  العامة  الثانوية  الكويت بشهادة 
حساب نسبة الثانوية. ويشترط لقبولها للطلبة الكويتين أن يكونوا قد درسوا جميع سنوات املرحلة الثانوية يف بلد 
واحد، ويستثنى من هذا الشرط الطلبة الكويتين املوفد أولياء أمورهم يف مهمة رسمية أو بعثة دراسية ، والطلبة 
أبناء الكويتيات املوفدة أمهاتهم يف مهمة رسمية أو بعثة دراسية. كما يستثنى من هذا الشرط طلبة الثانوية األمريكية 
املعدل  يحتسب  حيث  األمريكي  للنظام  وفقا  اخلارج  دراستهم يف  استكملوا  ثم  الكويت  مدارس  درسوا يف  الذين 

التراكمي جلميع سنوات املرحلة الثانوية. 
ويتم احتساب نسبة الثانوية للحاصلن على الشهادة الثانوية العامة السعودية طبقا للنظام املعمول به يف اململكة 
العربية السعودية بشأن خضوع الطلبة الختبار القدرات واالختبار التحصيلي الذي يقدمه املركز الوطني للقياس 

والتقومي يف  التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية.

الثانوية اإلجنليزية:   .G. C. E.,  G. C. S. E.,  I. G. C. S. E أو ما يوازيها:. 4

تقبل أوراق حاملي هذه الشهادات وفقا ملا يلي:

اجتياز ثمـانية مقررات على األقل، منها اثنان أو أكثر من املستوى املتقدم التكميلي )A/S - Level( أو من املستوى أ. 
املتقدم التكميلي العاملي )I A/S– Level( أو مـن املستـوى املتقـدم )A – Level( والبقيـة يف املستـوى العــادي 
).I. G. C. S. E(. وحتتسب املقررات التي يحصل الطالب فيها على تقدير )C( فأعلى مع جواز احتساب مقرر 
واحد فقط بتقدير )D(. على أال تقل نسبتهـم املئويـة عـن احلـد األدنى املطلـوب للقبول باجلامعة. ويجب معادلة 
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هذه الشهادة من اجلهات املعنية يف وزارة التربية قبل التقدم إلى اجلامعة.  

يشترط لقبول الطالب يف اجلامعة اجتيازه جميع املقررات املطلوبة خالل فترة بينية ال تزيد عن ستة وثالثن شهرا. ب. 
وال ينظر إلى املقررات التي مضى على اجتيازها فترة أطول من ذلك حيث يظل الطالب مطالبا بإعادة دراستها 

واجتيازها مرة أخرى. 

الكيمياء، ج.  الرياضيات،  التالية:  للمقررات  الثانوية اجتيازه  املرحلة  العلمي من  للقسم  الطالب كخريج  يشترط لتصنيف 
املتقدم  املستوى  أو   )A/S–Level( التكميلي  املتقـدم  املستوى  من  األقل  على  آخر  علمي  ومقرر  األحياء،  الفيزياء، 
التكميلـي العاملـي )I A/S– Level(. وال يصنف تخصص الطالب علميا إذا لم يجتاز كل املقررات العلمية املذكورة سلفا.

الثمانية د.  املقررات  ضمن  احتسابه  مت  اذا  اجلامعية  )A-Level(باملقرارات  املتقدم  املستوى  من  مقرر  معادلة  يجوز 
املطلوبه.

يجوز للطالب التقدم بطلب معادلة املقررات املجتازة من املستوى املتقدم )A-Level( باملقررات املماثلة لها من ه. 
مستوى )100( مما تعرضه اجلامعـة إذا حصل فيها على تقدير )C( فأكثر، على ان يتقدم بطلب معادلتها يف الفصل 

الدراسي الذي مت قبوله به، وال حتتسب هذه املقررات ضمن املعدل العام يف اجلامعة.

و. يشترط الحتساب مقرري اللغة العربية والتربية اإلسالمية من ضمن املقررات املطلوبة أن يتم اجتياز االختبارات التي 
تقدمها وزارة التربية يف هذين املقررين. 

ز. ال حتتسب املقررات احلاصل فيها الطالب على تقديرات غير ) A, B, C, D( من ضمن املقررات املطلوبة لاللتحاق 
باجلامعة.

ح. ال حتتسب املقررات االختيارية أو غير األكادميية ) املوسيقى والتربية الرياضية واملسرح والقرآن الكرمي …( أو مقرر 
اللغة العربية لغير الناطقن بها من ضمن املقررات املطلوبة.

ط. يتم قبول أوراق خريج الثانوية اإلجنليزية املستويف جلميع شروط القبول يف اجلامعة، وينقصه مقرر واحد فقط 
لتصنيفه ضمن التخصص العلمي، حلن اجتيازه للمقرر املطلوب يف جامعة الكويت وفقا لنظام الطلبة غير املقيدين 
خالل فصل دراسي واحد من تاريخ تقدميه لطلب االلتحاق. وحينئذ تطبق عليه قواعد القبـول املعمول بها عند تقدميه 
ألوراقه يف الفصل السابق، كما يجوز إعفاء الطالب من دراسة هذا املقرر إذا اجتازه بتقدير )C( فأعلى، ويف جميع 
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األحوال ال يحتسب املقرر ضمن النسبة املئوية املطلوبة للقبول، أو ضمن معدله يف اجلامعة.

ي. حتتسب النسبة املئوية للشهادة اإلجنليزية وفقا للتالي:

1 . )I. G. C. S. E.( احلاصل عليها الطالب يف مقررات املستوى العادي  A*, A, B, C, D متنح التقديرات
النسب املئوية التالية:

   .% 65 = D  ، % 75 = C  ، % 85 = B  ، % 95 =A  ، % 100 = *A

أو . 2  )A-Level( املتقدم  الطالب يف مقررات املستوى  التقديرات احلاصل عليها  تضاف عشرة درجات ألوزان 
املستوى املتقدم التكميلي )A/S–Level( أو املستوى املتقدم التكميلي العاملي )I A/S– Level( على األوزان 

  .)I. G. C. S. E( املقررة لتقديرات مقررات املستوى العادي

املقررات اخلمسة . 3 بينها  أن يحتسب من  الطالب، على  تقديرات حصل عليها  ثمان  املئوية ألعلى  النسب  جتمع 
املطلوبة من خريج القسم العلمي، ويقسم املجموع الكلي على ثمانية مقررات وذلك حلساب النسبة املئوية للطالب. 

مع ضرورة مراعاة أال تزيد نسبة الطالب النهائية عن 100 %.

الثانوية األمريكية أو ما يوازيها:. 5
أ( تقبل أوراقهم بشرط أن يكون الطالب قد درس جميع سنوات املرحلة الثانوية بها ، أما الطلبة الذين يقومون بالتحويل من 
مدارس أو أنظمة أخرى تُخول عمادة القبول والتسجيل بتحديد املقررات التي حتتسب ضمن معدالتهم للسنوات األربع 

السابقة للتخرج ، ويتم تقييم أوضاعهم باعتبـار إنهم حاملي الثانوية األمريكية .
ب( تطبق نفس اآللية على جميع املتقدمن والتي قد تختلف عن اآللية املطبقة يف أية مؤسسة تعليمية أخرى . ويكون ذلك 
هو األساس يف حتديد املقررات اإللزامية واالختيارية ومسارهم األكادميي من حيث التصنيف إلى )علمي( أو )أدبي( .
ج( يشترط العتبار الطالب خريج القسم العلمي أن يجتاز املقررات التالية بنجاح )مبجموع وحدة دراسية واحدة لكل منها(:

  )Biology(  األحياء )1(
  )Chemistry(   الكيمياء )2(

   )Algebra II( 2 جبر  )3(
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  )Physics(  الفيزياء )4(
  )Calculus OR Pre- Calculus (  حسبان أو متهيدي حسبان )5(

د. يتم قبول أوراق الطالب خريج الثانوية األمريكية املستويف جلميع شروط القبول، وينقصه مقـرر واحـد فقـط لتصنيفـه 
ضمن التخصص العلمي، حلن اجتيازه للمقرر املطلوب يف جامعة الكويت وفقا لنظام الطلبة غيـر املقيـدين خالل فصل 
دراسي واحد من تاريخ تقدميه لطلب االلتحاق. وحينئذ تطبق عليه قواعد القبـول املعمول بها عنـد تقدميـه ألوراقـه يف 
الفصل السابق، ويعفى الطالب من دراسة هذا املقرر إذا اجتازه بتقدير )C( فأعلى، وال يحتسب املقـرر ضمـن النسبـة 

املئوية املطلوبة للقبول، أو ضمن معدله يف اجلامعة.

هـ. يجوز للطالب خريج الثانوية األمريكية التقدم بطلب معادلة املقررات املجتازة من مستوى )AP( باملقررات املناظرة لها 
من مستوى )100( فقط يف جامعة الكويت إذا حصل فيها الطالب على )3 نقاط( فأكثر وفقـا ملقيـاس )1 – 5( املعتمـد 

من قبل American College Board مع ضرورة تقدمي شهـادة معتمـدة من قبلهم . 

 )IB( أو   )DP( مستـوى  مـن  املجتـازة  املقــــررات  معـادلـــة  بطـلب  التقــــدم  األمريكيـة  الثانويــة  خريج  للطالب  يجــوز  و. 
إذا حصل فيها الطالب على )6 درجات( فأعلى  الكويت  املناظرة لها من مستوى )100( فقط يف جامعة  باملقررات 
املتقـدم  أو علـى )5 درجـات( فأعلــى فـي مقــررات املستـوى   )Standard Level( يف مقررات املستوى االعتيادي
 International Baccalaureat Organization )IBO( املعتمــد مــن قبــل )( وفقـــا ملقيـاس )1 – 7Higher Level(

مع ضرورة تقديـم شهادة معتمدة من قبلهم.

زـ عند معادلة أي مقرر من املقررات املذكورة سلفا مبقررات جامعة الكويت ال حتتسب درجة الطالب يف هذا املقرر ضمن 
املعدل العام للطالب يف اجلامعة، على ان يتقدم بطلب معادلتها يف الفصل الدراسي الذي مت قبوله به . 

ح. يف جميع األحوال، أقصى معدل تراكمي سيتم اعتماده خلريج الثانويـة األمريكيـة هـو )4 نقاط( فـي نظـام النقــاط، أو 
)100 %( يف النظام املئوي. وإن زاد املعدل عن ذلك ال ينظر لهذه الزيادة.

شهادة الثانوية الفرنسية أو ما يوازيها: بقسميها العلمي واألدبي، بعد معادلتها من قبل وزارة التربية.. 6
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رابعًا: فئات الطلبة املقرر قبولها
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تقبل جامعة الكويت طلبات االلتحاق من الفئات املذكورة أدناه، وفقا للقواعد العامة لاللتحاق أو التحويل وآلية قبول الطلبة 
يف اجلامعة لكل منها. ويتنافس الطلبة غير الكويتين مبختلف فئاتهم فيما بينهم على املقاعد املخصصة لغير الكويتين 
عدا املنح الثقافية، ما لم يرد نص خاص بتحديد أولوية لفئة معينة، علماً ان قبول طلب االلتحاق اليعني قبول الطالب يف 

اجلامعة. وهذه الفئات هي: 

أواًل: الكويتيون
وتشمل الطلبة من اجلنسية الكويتية وكذلك أبناء الكويتيات ممن لديهم اثبات هوية شخصية سارية املفعول .

● املستندات اإلضافية املطلوبة من أبناء الكويتيات:
ـــ شهادة ميالد الطالب األصلية.

ــــ البطاقة املدنية األصلية لألم سارية املفعول.
ــــ شهادة جنسية األم األصلية.

ثانيًا: غير الكويتيني
وتشمل الفئات التالية: 

أ( أزواج الكويتيني )50 مقعدا(: 
غيـر  الطلبـة  قبـول  لشـروط  وفقـا  وذلـك  لهـم،  املقاعـد احملـددة  كليات اجلامعة يف ضـوء  القبول يف جميع  يتنافسون يف 

الكويتييـن. 
●  املستندات اإلضافية املطلوبة:

ـــ صورة من عقد الزواج + األصل للمطابقة.
ـــ صورة من البطاقة املدنية للزوج + األصل للمطابقة سارية املفعول.

ـــ صورة من شهادة جنسية الزوج + األصل للمطابقة.

ب( مواطنو دول مجلس التعاون: 
يشترط لقبول طلب االلتحاق أن يكون الطالب قد اجتاز جميع سنوات املرحلة الثانوية يف مدارس الكويت. علما بأن قبول 

الطلبة يتم حسب االمكانات املتوفرة مع مراعاة حتديد نسبة من املقاعد ملواطني كل دولة.
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●  املستندات اإلضافية املطلوبة:
- شهادة تسلسل دراسي تفيد بأن الطالب قد درس جميع سنوات املرحلة الثانوية يف مدارس الكويت.

ج(  أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس باجلامعة: 

يشترط تقدمي كتاب من إدارة الهيئة األكادميية يفيد بأن ولي األمـر أو الزوج من أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعة الكويت .

د(  أبناء وأزواج الدبلوماسيني: 
يشترط يف املتقدم أن يكون من أبناء أو أزواج العاملن يف البعثات الدبلوماسية املعتمدة يف دولة الكويت والتي لها متثيل 

متبادل معها، بناء على كتاب من وزارة اخلارجية الكويتية )إدارة املراسم( يفيد بذلك.

هـ(  أبناء الشهداء: 
يتم قبول أبناء الشهداء على أن يكون املتقدم قد درس جميع سنوات املرحلة الثانوية يف مدارس الكويت.

●  املستندات اإلضافية املطلوبة:
- شهادة تسلسل دراسي تفيد بأن الطالب قد درس جميع سنوات املرحلة الثانوية يف مدارس الكويت.

- كتاب من مكتب الشهيد يفيد بأنه من أبناء الشهداء.

و(  أبناء وأزواج كل من )أعضاء الهيئة األكادميية املساندة، مدرسي اللغات ، العاملني باجلامعة()50 مقعدا(: 
يشترط يف املتقدم احلصول على نسبة 75 % )للتخصص العلمي( ونسبة 80 % )للتخصص األدبي( يف شهادة الثانوية كحد 
أدنى، وتقدمي كتاب من اإلدارة املعنية )ادارة الهيئة األكادميية ، إدارة املوارد البشرية ( يفيد استمرار عمل ولي األمر أو 

الزوج يف جامعة الكويت. 

ز(  منح معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي )50 مقعد( للعام اجلامعي: 
يشترط يف املتقدم أن يكـون قـد أنهـى املرحـلة الثانويـة يف مدارس الكويت واحلصول على نسبـة 75 % )للتخصص العلمــي( 
ونسبـــة 80 % )للتخصص األدبي( يف شهادة الثانوية كحد أدنى،مع اعطاء الطلبة املرشحن فترة اسبوع فقط من تاريخ 
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طلب  لتقدمي  والتسجيل  القبول  ملراجعتهم صالة  للجامعة  األعلى  الرئيس  من  املرشحن  الطلبة  بأسماء  الكشف  استالم 
االلتحاق ، ويحق لعمادة القبول والتسجيل بعد انتهاء هذه الفترة اتخاذ مايلزم . 

ح(  منح الطلبة املتفوقني )15 مقعدا(: 

تخصص اجلامعة 15 مقعدا للطلبة املتفوقن غير الكويتين خريجي النظام املوحد، على أن يخصص عشرة مقاعد منها 

للعشرة األوائل فقط من خريجي القسم العلمي، ويخصص خمسة مقاعد للخمسة األوائل فقط من خريجي القسم األدبي. 

ط( املنح الثقافية: 

تقدم جامعة الكويت للدول الصديقة والشقيقة عدداً من املنح الثقافية لترشيح مواطنيها للدراسة باجلامعة وكذلك لبعض 

اجلهات الرسمية يف الكويت

1- بشـرط أال تقـل نسبـة الطالـب املتقـدم عـن 75 % )للتخصص العلمي( و80 % )للتخصص األدبي( يف الشهادة الثانوية.

 2-عند قبول الطالب يجب عليه أن يسجل ويدرس يف الفصل الدراسي الذي مت قبوله فيه، وإال اعتبر قبوله ملغيا ما لم 

يقم الطالب أو اجلهـة املرشحـة له بتقدمي طلب بتأجيل قبوله للفصل الدراسي التالي خالل الفترة احملددة وفقا للتقومي 

اجلامعي، وإال ألغيت املنحة عن اجلهة أو الدولة التي قامت بترشيحه. وال يجوز لها ترشيح طالب آخر بدال منه لالستفادة 

من املنحة يف الفصل الدراسي التالي إال يف حالة تقدمها بطلب سحب أوراق هذا الطالب من اجلامعة خالل األسابيع الستة 

األولى من بدء الدراسة.

 3-يراعى االلتزام بالكليات احملددة من قبل جلنة املنح، على أن تقوم اجلهة املرشحة بترتيب كافة التخصصات يف الكلية 

املرشح عليها، ويف حالة عدم حتقيق نسبة الثانوية او املعدل املكافئ املطلوب للكلية يلغى ترشيح الطالب. 

4-ال يسمح للطالب بالتحويل إلى كلية أخرى إال يف حال وجود شواغر من مقاعد اجلهة املرشحه يف الكلية الراغب يف 

التحويل إليها ومبوافقة اجلهه املرشحة للطالب .

 5-اليسمح لطلبة املنح الثقافية بتأدية اختبارات القدرات األكادميية التي تعقد يف بداية الدراسه لكل فصل إذا كانوا من 

خريجي مدارس الكويت وايضاً ممن سبق لهم أداء اختبارات القدرات األكادميية .
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6-يشترط لتنافس الطلبة خريجي القسم العلمي على مقاعد الكليات األدبيه احلصول على احلد األدنى لقبول طلبة القسم 

األدبي يف الشهادة الثانوية لهذه الفئة .

ي( املقيمون بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات )100 مقعدا(: 

تقبل طلبات التحاق الطلبة املقيمن بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات بالشروط التالية:

احلصول على بطاقة أمنية سارية املفعول أو كتاب من اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن بصورة غير قانونية . 1

يفيد قيد الطالب يف سجالته عند تقدمي طلب االلتحاق.

احلصول على نسبة ال تقل عن 90 % يف الشهادة الثانوية للقسمن العلمي واألدبي.. 2

السماح ملن عدل وضعه من هذه الفئة بالتقدم إلى اجلامعة بعد تقدمي ما يفيد ذلك من اجلهاز املركزي ملعاجلة . 3

أوضاع املقيمن بصورة غير قانونية. على أن مينح أولــوية لقبول أوراقه يف اجلامعة بنفس شــروط الطلبــة املقيمون 

بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات.

املقيمن بصورة غير . 4 أوضاع  املركزي ملعاجلة  قانونية مشروط مبوافقة اجلهاز  املقيمن بصورة غير  الطلبة  قبول 

قانونية.
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خامسًا:  املعدالت الدنيا للقبول
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تقبل طلبات االلتحاق من الطلبة الكويتين احلاصلن على )70 % فأعلى للقسم العلمي( و )78 % فأعلى للقسم األدبي(، . 1

على أن يقتصر قبول الطلبة يف الفصل الدراسي األول على احلاصلن منهم على 75٪ فأعلى للقسم العلمي و ٪80 

فأعلى للقســــم األدبي.  ويتــم تأجيل قـبــــول الطلبـــة احلاصــــــــلن على )70 ٪ - أقل من 75٪ ( للقســـــــم العلمــي و 

)78٪  - أقل من 80٪ ( للقسم األدبي إلى الفصل الدراسي الثاني.

تقبل اجلامعة أوراق الطلبـة الكويتييـن مـن ذوي االحتياجـات اخلاصـة من خريجي املعاهد اخلاصة احلاصليـن علـى . 2

نسبـة )65 % - 2٫25 نقطة( للقسم العلمي و)72 % - 2٫60 نقطة( للقسم األدبي، أما خريجو املدارس األخرى منهم 

يبت يف أوراقهم بعد عرضهم على كلية الطب إلثبات أن اإلعاقة هي السبب املؤثر يف ضعف حتصيلهم العلمي، على أن 

يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية املفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وتقارير الطبية. 

ويتم قبول هؤالء الطلبة يف األقسام العلمية أو التخصصات أو البرامج ذات النسب الدنيا للقبول يف اجلامعة كلما 

أمكن ذلك.مالم يكن الطالب محققاً للمعدل املكافىء أو نسبة الثانوية التى انتهت إليها عملية القبول يف التخصصات 

األخرى . 

مع االلتزام بالنسب املطلوبة، تقبل طلبات االلتحاق من الطلبة غير الكويتين املسموح بقبولهم واملستوفن للقواعد . 3

املقاعد  لعدد  وفقا  وذلك  الكويتين،  للطلبة  الدنيا  القبول  نسب  بعد حتديد  قبولهم  يف  البت  ويتم  للقبول،  األخرى 

املخصصة لكل منهم وشروط قبولهم الواردة يف القواعد األساسية للقبول والتحويل يف جامعة الكويت. 

يشترط لقبـول أي طالب غير كويتي يف أي من تخصصات اجلامعة أال تقل نسبته يف شهـادة الثانوية أو معدله املكافئ . 4

عن أدنى نسبة للطلبة الكويتين املقبولن يف نفس التخصص.
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سادسًا: الشروط العامة للتحويل إلى اجلامعة
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 القواعد العامة للتحويل إلى اجلامعة أ. 

تقوم عمادة القبول والتسجيل بالبت يف طلبات التحويل، وفقا للشروط العامة للتحويل والشروط اخلاصة بالكليات، . 1
ويتم قبول الطلبة مباشرة يف األقسام العلمية أو التخصصات أو البرامج يف جميع الكليات.

يتم التحويل إلى جامعة الكويت مرتن يف كل عام جامعي يف املواعيد التي تعلنها عمادة القبول والتسجيل، عدا . 2
كليات احلقوق، العمارة، برنامج pharm D يف الصيدلة ، الصحة العامة يكون التحويل إليها للفصل الدراسي 

األول فقط.

يشترط لقبول طلب التحويل إلى اجلامعة إرفاق املستندات التالية:. 3
نسخة أصلية من كشف الدرجات أو صورة مصدقة معتمدة من املكتب الثقايف لدولة الكويت يف بلد الدراسة .. 1
شهادة الثانوية األصلية أو صورة طبق األصل .. 2
شهادة معادلة من إدارة التعليم اخلاص بوزارة التربيه يف الكويت للشهادات من خارج دولة الكويت أو للمدارس . 3

اخلاصة يف دولة الكويت .
البطاقة املدنية األصلية، بشرط أن تكون سارية املفعول وصورة عنها.. 4

5. الطلبة املقيمن بصورة غير قانونية عليهم احضار املستندات التالية :                                
ــــ البطاقة األمنية األصلية سارية املفعول للمقيمن بصورة غير قانوية .                                                         
ــــ كتاب من اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن بصورة غير قانونية يفيد قيد الطالب يف سجالته .             

ــــ بطاقة الضمان الصحي األصلية سارية املفعول ألبناء الكويتيات فقط . 
نسخة عن جواز السفر.. 5
مستندات أخرى إلثبات فئة القبول للمتقدم )للطلبة غير الكويتين(.. 6
)1( صورة شخصية حديثة وملونة للمتقدم.. 7
تسديد رسوم طلب االلتحاق )10 دنانير( غير قابلة للرد. . 8

مالحظة: ال تلتزم عمادة القبول والتسجيل برد أوراق الطالب عند رفضه أو انسحابه من اجلامعة أو 
تخرجه منها.

.6

.7

.8

.9
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يشمل تعريف الطلبة الكويتين يف جميع شروط التحويل الطلبة من اجلنسية الكويتية وكذلك أبناء الكويتيات ممن . 4
لديهم اثبات هوية شخصية سارية املفعول ، أما غير الكويتين يقصد بهم الطلبة من الفئات األخرى املسموح لهم 

بالتحويل إلى اجلامعة وفقا للقواعد احملددة.

الغير كويتين . 5 الطلبة  اما  التحويل،  املستوفن لشروط  الكويتين  الطلبة  الى اجلامعة من  التحويل  تقبل طلبات 
فيقتصر التحويل على الفئات التاليه : ازواج الكويتين - ابناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس - أبناء وأزواج كل من 

)أعضاء الهيئة األكادميية املساندة ، مدرسي اللغات ، العاملن باجلامعة ( - أبناء وأزواج الدبلوماسين .
بعد اعتماد قبول الطالب يف اجلامعة، ال يجوز له تغيير فئة قبوله التي قبل على أساسها إلى أية فئة قبول أخرى.. 6
يجوز حتويل الطالب الذي سبق أن درس يف جامعة الكويت بشرط أال يكون قد تخرج منها أو وضع على قائمة . 7

اإلنذار )املعدل العام( يف آخر فصل دراسي له، أو فصل من اجلامعة لسبب تأديبي أو أكادميي. وتطبق عليه صحيفة 
التخرج املعمول بها عند حتويل الطالب، وال حتتسب له أي مقررات مما درسها يف اجلامعة قبل حتويله إليها.

يكون حتويل الطالب مشروطا بدراسته يف الفصل الدراسي الذي قبل فيه، ويلغى حتويله إذا لم يدرس يف هذا . 8
الفصل. ويجوز للطالب تأجيل قبوله ملرة واحدة فقط للفصل التالي، وذلك بتقدميه طلب تأجيل قبول إلى كليته 
خـالل الفتـرة احملددة للنظر يف طلبات تأجيل القبول وفقا للقواعد املعمول بها من قبل جلنة الشؤون الطالبية 

يف اجلامعة.
يشترط الحتساب أي مقرر درسه الطالب يف اخلارج أن يتقدم بطلب معادلته من قبل القسم العلمي املختص بعد . 9

قبوله باجلامعة مباشرة وإنهاء معادلة املقررات خالل الفصل الدراسي األول لتحويل الطالب، وأن يكون الطالب 
قد اجتازه بتقدير ال يقل عن )C(، نقطتن يف نظام األربع نقاط، جيد  أو) 73 %( أو تقدير )P( يف املقررات 

التمهيدية بشرط تطابق عدد الساعات الدراسية، ما لم تشترط الكلية تقديرا أعلى من ذلك ملعادلة املقررات. 
القدرات . 10 كبديل الختبارات   )IELTS( أو   )TOEFL IBT( أو  )TOEFL( اختبارات  نتائج  احتساب  يجوز 

األكادميية يف اللغة اإلجنليزية لإلعفاء من دراسة املقرر التمهيدي بشرط أن يتم تقدميها خالل الفترة احملددة 
الستالم شهادات الطلبة احملولن ويتم احتساب املعادلة بن االختبارين وفقا لقرارات جلنة الشؤون العلمية.

يجوز للطالب احملول طلب معادلة ما درسه من مقررات خارج اجلامعة إذا حول من كليته إلى كلية أخرى، عن . 11
طريق عرضها على الكلية احملول إليها، على أن تتم هذه املعادلة خالل الفصل الدراسي األول لتحويل الطالب 
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إلى كليته الثانية. 
ال يجوز عرض املعادلة على الكلية مرة أخرى بعد إفادتها بعدم وجود نظير للمقرر املطلوب معادلته ، مالم يرد . 12

إلى عمادة القبول والتسجيل كتاب رسمي من الكلية بإعادة تقييم املقرر نفسه بوجود نظير لهذا املقرر.
الهندسة . 13 العلوم،  الثانوية:  املرحلة  العلمي من  القسم  الطلبة خريجي  التالية على  الكليات  إلى  التحويل  يقتصر 

 pharm والبترول، العلوم الطبية املساعدة، التربية / التخصصات العلمية، كلية العلوم احلياتية، العمارة، برنامج
D يف الصيدلة، الصحة العامة .

يقتصر التحويل إلى كلية التربية )  التخصصات األدبية ( على الطلبة خريجي القسم األدبي أو ما يناظره يف . 14
املرحلة الثانوية، ويجوز قبول خريجي القسم العلمي فقط يف تخصصات اللغة العربية واللغة االجنليزية والدراسات 
االسالمية لبرنامج االبتدائي واملتوسط والثانوي فقط ، وذلك وفقاً للشروط املطبقة على حتويل خريجي القسم 

األدبي.
يحق للجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل إلغاء حتويل الطالب إذا كانت املستندات املرفقة أو البيانات التي . 15

تضمنها طلب االلتحاق التي مت قبول الطالب بناء عليها غير صحيحة أو غير مكتملة.
استيفاء الطالب لشروط التحويل يف جامعة الكويت اليعني قبوله فيها.. 16
يجوز لعمادة القبول والتسجيل )تأجيل قبول الطالب(للكليات اللتي تشترط معادلة مقررات مطلوبة يف صحيفة . 17

التخرج ، يف حال ورود هذه املعادالت بعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الذي تقدم فيه الطالب بطلب التحويل .  
أ. التحويل من جامعات أخرى عدا كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

 ● الشروط العامة للتحويل:

أال يكون الطالب حاصال على درجة اإلجازة اجلامعية من أية جامعة أو كلية عند حتويله، وأن يكون مقيدا عن . 1
طريق االنتظـام يف الدراسة يف إحدى اجلامعات أو الكليات ذات نظام األربع سنوات واملعتمدة من اجلهات املختصة 
بالكويت وفقا لنظام التعليم حن تقدميه لطلب االلتحاق، وأن يكون نظام الدراسة فيها مشابها لنظام الدراسة 
يف جامعة الكويت، والسيما اشتراط حضور وانتظام الطالب طوال مدة الدراسة اجلامعية، على أن يكون أساس 

قبوله فيها احلصول على اإلجازة اجلامعية، ويجوز قبول خريجي كليات الصيدلة وفقاً للشروط املذكورة الحقاً.
أن يكــون التخصص واجلـامعــة احملــول منهـا الطالـب - وكـذلـك اجلامعـات التـي درس فيهـا إذا كـان دارس فـي . 2
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أكثـر مـن جـامعة - معتمدة من قبل اجلهاز الوطني لالعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم بالكويت وقت اعتماد 
القبول بجامعة الكويت.

ال يجوز للطالب املفصول من أية جامعة أخرى التحويل إلى جامعة الكويت.. 3

يجوز قبول أوراق الطالب املنقطع عن الدراسة فترة ال تزيد عن سنة دراسية عند تقدميه لطلب االلتحاق كذلك . 4
يجب أال تزيد فترة االنقطاع خالل دراسة الطالب اجلامعية عن سنة دراسية متصلة.

اجتياز الطالب )45( وحدة دراسية على األقل يف نظام الفصلن )أو ما يعادل ذلك يف األنظمة األخرى( أو سنتن . 5
دراسيتن من جامعة معتمدة ذات نظام األربع سنوات، وذلك مبعدل تراكمي ال يقل عن )-B( أي )2٫67 نقطة يف 
نظام األربع نقاط(، أو 80 % يف النظام املئوي، أو تقدير )جيد جدا( يف النظام اللفظي )مالم تشترط الكلية معدل 

أعلى من ذلك(.

التي . 6 باملقررات  معادلتها  السنوات ميكن  نظام  دراسية يف  أو سنة  الفصلن  نظام  دراسية يف  وحدة   )15( اجتياز 
تطرحها الكلية احملول إليها الطالب ضمن صحيفة تخرج التخصص املقبول فيه. عدا كليات الهندسة والبترول 
والعلوم الطبية املساعدة والعمارة والتي تقبل مقررات كلية العلوم من الطالب احملول إليها، ومطلوبة يف صحيفة 
تخرج الكلية املعنية ، و كذلك كلية التربية حيث تشترط اجتياز ) 15 ( وحدة دراسية من مقررات اإلعداد املهني 
املذكورة يف صحائف التخرج للكليه ، على ان اليقل تقدير الطالب يف كل مقرر منها عن  )B- - 2.67( نقطة. على 

ان يتضمن املعدل العام للطالب تقديراته يف هذه املقررات .  

يجوز اإلعتداد بالسنة التمهيدية )Foundation Year( للطالب احملول وفقاً ملا يتم اإلتفاق عليه مابن عمادة . 7
القبول والتسجيل والكلية الراغب بالتحويل إليها.

يجوز النظر يف معادلة مقررات كليات خدمة املجتمع )Community Colleges( واملعتمدة من اجلهات املعنية . 8
بالدولة وذلك بعد إستيفاء الطالب لشروط التحويل من جامعات أخرى.

تعادل الوحدة الدراسية يف مقررات نظام الفصلن Semester system )1٫25( وحدة يف نظام الفصول الثالثة، . 9
. Quarter system 1٫5( وحدة يف نظام الفصول األربعة(

يجوز أن تتضمن الوحدات احملولة ما اجتازه الطالب يف جامعة الكويت وفقا لنظام الطلبة غير املقيدين وبحد . 10
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أقصى 15 وحدة دراسية. على أن يكون قد درسها قبل بدء العام اجلامعي 2014/2013 .

يشترط للتحويل إلى كليات احلقوق، الشريعة والدراسات اإلسالمية، العلوم االجتماعية، احلصـول علـى معـدل تراكمـي . 11
ال يقل عن )B( أي )3٫00 نقاط يف نظام األربع نقاط(، أو )83 %( أو جيد جدا أو ما يعادل ذلك يف األنظمة األخرى. 

يشترط للتحويل إلى كلية العمارة احلصـول على معدل تراكمي ال يقل عن )+B( أي )3،33( يف نظام األربع نقاط   .12  
أو تقدير جيد جداً أو مايعادل ذلك يف األنظمة األخرى.

13. يشترط لتحويل الطالب الدارس يف أكثر من جامعة أن يجتاز يف آخر جامعة كان مقيدا فيها )15( وحدة دراسية يف 
نظام الفصلن أو سنة دراسية أو ما يوازي ذلك يف األنظمة األخرى. مبعدل عام ال يقل عن )-B( أي )2٫67 نقطة 
يف نظام األربع نقاط(، أو )80 %( يف النظام املئوي، أو تقدير )جيد جدا( يف النظام اللفظي. ما لم تشترط الكلية 
احملول إليها معدال أعلى من ذلك. ويشترط لقبول طلب التحويل حصول الطالب يف كل جامعة درس فيها على 

املعدل العام املطلوب للتحويل. 
14. عند اختالف سلم الدرجات يف اجلامعة احملول منها عن سلم الدرجات يف جامعة الكويت، يحتسب املعدل العام 

للطالب احملول على النحو التالي:
أ- يف نظام )5( نقاط: يحتسب املعدل وفقا للمعادلة التالية: معدل الطالب × 4 ÷ 5.

ب - يف نظام )4٫5( نقطة: يحتسب تقدير )*A( بأربع نقاط )A( وفقا لنظام جامعة الكويت.
15. يجوز للدبلوماسين الكويتين املمثلن لدولة الكويت خارج البالد أو املوفدين يف مهمات رسميه أو بعثة دراسية ، 
حتويل أبنائهم و أزواجهم املرافقن لهم - بعد إنتهاء مهماتهم  إذا كانوا قد اجتازوا فصال دراسيا واحدا على األقل 
يف جامعة معتمدة ذات نظام األربع سنوات مبعدل عام ال يقل عن املعدل املطلوب ضمن شروط التحويل من جامعات 
أخرى. على أن يستكمل العدد املطلوب من الوحدات يف جامعة الكويت وفقا لنظام الطلبة غير املقيدين ويجتازها 
مبعدل عام ال يقل عن املعدل العام املطلوب يف شروط التحويل من جامعات أخرى. وعند قبول الطالب يجوز معـادلة 
املقررات التي اجتازها يف جامعته بتقدير ال يقل عن )C( مبا يقابلها يف جامعة الكويت، واحتساب وحدات املقررات 
 )C( املناظرة التي متت معادلتها ووحدات املقررات املجتازة وفقا لنظام غير املقيدين بجامعة الكويت بتقدير ال يقل عن
ضمن الوحدات احملولة. ويشترط على الطالب تقدمي املستندات الثبوتية التي تبن مرافقته لولي األمر خالل فترة 
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دراسته يف اخلارج. 

● شروط إضافية خاصة ببعض الكليات :   ) مع االلتزام بالشروط العامة للتحويل (

كلية العمـــــــــارة )التحويل للفصل األول فقط( :
أ. التحويـــــل إلى قسم العمــــارة: 

ان يكون الطالب قد انهى ) 15 وحدة دراسية على األقل ( من املقررات املطلوبة يف صحيفة التخرج لدى قسم . 1
العمارة يف جامعة الكويت بتقدير ال يقل عن )C( يف كل منهم وعلى أن تشمل املقررات التالية: )105( مبادئ 

التصميم املعماري / )111( اإلخراج املعماري )1( / )101(  فيزيــــــــاء.

اجتيـاز اختبـارات القدرات األكادمييـــة فــي اللغـــــة اإلجنليزية بنسبــة )80 %( فأعلى والرياضيات بنسبــة )75 %( فأعلى. . 2
و يُعفى من شرط اجتياز اختبار القدرات األكادميية باللغة اإلجنليزية الطلبة احملولن من جامعات يف دول لغتها االم اللغة 

االجنليزية.

يعفى الطالب من شرط اجتياز اختبـــارات القــدرات األكادميية إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إجنليزيـة يعــادل أو . 3
)متهيــــدي  مقــــرر  مـــن  أعلـى  أو  يعادل  رياضيـــات  ومقــــرر  اإلجنليــــزيـة(  اللغــــة  )متهيـــــدي  مقــــرر  من  أعلـى 

رياضيــــات(.
ب. برنامج التصميم املرئي بقسم التصميم املرئي و الداخلي  : 

ان يكون الطالب قد انهى ) 15 وحدة دراسية على األقل ( من املقررات املطلوبة يف صحيفة التخرج لدى البرنامج . 4
يف جامعة الكويت بتقدير ال يقل عن )C( يف كل منهم وعلى أن تشمل املقررات التالية: )100( مقدمة يف مختبر 
علوم التصميم / )101( مقدمه يف نظريات التصميم والنقد / ) 102( مختبر الوسائل التوضيحيه )1( / )101( 

فيزياء.

اجتياز اختبارات القــدرات األكادمييـــة فـــي اللغـــة اإلجنليزية بنسبــة )80 %( فأعلى والرياضيات بنســـبة )75 %( فأعلـى. . 5
و يُعفى من شرط اجتياز اختبار القدرات األكادميية باللغة اإلجنليزية الطلبة احملولن من جامعات يف دول لغتها االم اللغة 

-١

-٢
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االجنليزية. 

يعفى الطالب من شـــرط اجتيــاز اختبارات القدرات األكادميية إذا كــان قـــد اجتاز مقرر لغة إجنليزيـة يعــادل أو . 6
أعلى من مقرر )متهيـدي اللغــة اإلجنليزيــة( ومقـــرر رياضيـــات يعادل أو أعلى من مقرر )متهيـدي رياضيات(.

ج. برنامج العماره الداخلية بقسم التصميم املرئي والداخلي   : 

لدى  التخرج  املطلوبة يف صحيفة  املقررات  ( من  األقل  دراسية على  ) 15 وحدة  انهى  قد  الطالب  يكون  ان 
البرنامج يف جامعة الكويت بتقدير ال يقل عن )C( يف كل منهم وعلى أن تشمل املقررات التالية:  )101( مقدمه 

يف نظريات التصميم والنقد / ) 102( مختبر الوسائل  التوضيحيه  )1( / )101( فيزياء.

اجتياز اختبارات القــدرات األكادمييـــة فـــي اللغـــة اإلجنليزية بنسبــة )80 %( فأعلى والرياضيات بنســـبة )75 %( فأعلـى. . 7
و يُعفى من شرط اجتياز اختبار القدرات األكادميية باللغة اإلجنليزية الطلبة احملولن من جامعات يف دول لغتها االم اللغة 

االجنليزية. 

يعفى الطالب من شـــرط اجتيــاز اختبارات القدرات األكادميية إذا كــان قـــد اجتاز مقرر لغة إجنليزيـة يعــادل أو . 1
أعلى من مقرر )متهيـدي اللغــة اإلجنليزيــة( ومقـــرر رياضيـــات يعادل أو أعلى من مقرر )متهيـدي رياضيات(.

 
.كلية الهندسة والبترول:

ان يكون الطالب قد أنهى من ضمن الوحدات املطلوبة للتحويل )15( وحـــــدة دراسية على األقل من املواد العلمية . 2
 2٫67 ، B-( وحــــدة فـــي نظــام األربعــة فصـــول، ومبتوسـط معـــدل ال يقــــل عــــن )فـي نظـام الفصليـن أو )23
نقطـــة – 80 % - جيـــــد جــــــدا(، على ان تكون هذه املقررات من كلية الهندسة والبترول أو كلية العلوم ومطلوبة 

يف صحيفة التخرج للقسم أو التخصص الراغب بالتحويل اليه.
اجتياز اختبارات القــدرات األكادمييـــــة فـي اللغــــة اإلجنليـزية بنسبـة )80 %( فأعلــى والرياضيــــــــات بنسبــــة . 3

من  الطلبة احملولن  اإلجنليزية  باللغة  األكادميية  القدرات  اختبار  اجتياز  يُعفى من شرط  و  فأعلـــى.   )%  75(
جامعات يف دول لغتها االم اللغة االجنليزية. 

-٣
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يعفـــى الطالب من شرط اجتياز اختبارات القـدرات األكادميية إذا كــان قــد اجتاز مقرر لغة إجنليـزية يعــادل أو . 4
أعلى من مقرر )متهيـدي اللغـة اإلجنليـزية( ومقــرر رياضيــات يعـــــادل أو أعلــــى مـن مقــرر )متهيـدي رياضيات(.

1-تأدية اختبارات القدرات األكادميية باللغة االجنليزية والرياضيات والكيمياء، و يُعفى من شرط اجتياز اختبار القدرات 
األكادميية باللغة اإلجنليزية الطلبة احملولن من جامعات يف دول لغتها االم اللغة االجنليزية. 

2-يعفى الطالب من شرط اجتياز اختبـــارات القــدرات األكادميية إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إجنليزيـة يعــادل أو أعلـى 
من مقــــرر )متهيـــــدي اللغــــة اإلجنليــــزيـة( ومقــــرر رياضيـــات يعادل أو أعلـى مـــن مقــــرر )متهيــــدي رياضيــــات( ومقرر 

كيمياء يعادل أو اعلى من مقرر )متهيدي كيمياء(. 

كلية العلوم احلياتية :

اجتياز الطالب من اجلامعة احملول منها مقررين على األقل معـادلن ملقـررات الكليـة، وال يقــل تقديره فـي كـل منـها . 1
عـــن )-B ، 2٫67 نقطــة – 80 % - جيـد جدا( - مـن ضمـن )15( وحــدة املطلوبــة للتحويل .

اجتياز اختبارات القــدرات األكادمييـة فـــي اللغــة اإلجنليزية بنسبــة )80 %( فأعلى والرياضيات بنسبـــة )50 %( فأعلى.و . 2
يُعفى من شرط اجتياز اختبار القدرات األكادميية باللغة اإلجنليزية الطلبة احملولن من جامعات يف دول لغتها االم اللغة 

االجنليزية. 

يعفى الطالب مـن شرط اجتيــاز اختبارات القدرات األكادميية إذا كان قـــد اجتاز مقرر لغة إجنليزية يعـادل أو . 3
أعلى من مقرر )106-متهيدي اللغة اإلجنليزيــة(،ومقرر رياضيات يعادل أو أعلى من مقرر) متهيدي رياضيات(.

4( يشترط إجتياز املقابلة الشخصية للقبول يف قسم علوم اضطرابات التواصل . 

● كلية الصحة العامة ) التحويل للفصل الدراسي األول فقط( :

-٣
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4( يشترط إجتياز املقابلة الشخصية للقبول يف قسم علوم اضطرابات التواصل . 

● كلية العلوم اإلدارية :

الراغب . 1 التخصص  أو  القسم  ملقـررات  معـادلن  األقل  على  مقررين  منها  احملول  اجلامعة  من  الطالب  اجتياز 
بالتحويل إليه، وال يقــل تقديره يف كل منها عــن )-B ، 2٫67 نقطـة – 80 % - جيد جدا( - من ضمن )15( وحدة 

املطلوبة للتحويل .

اجتياز اختبارات القدرات األكادميية فـي اللغـة اإلجنليزية نسبـة)80 %(فأعلى والرياضيـات بنسبــة)50 %( فأعلى. . 2
و يُعفى من شرط اجتياز اختبار القدرات األكادميية باللغة اإلجنليزية الطلبة احملولن من جامعات يف دول لغتها 

االم اللغة االجنليزية. 

يعفــى الطالب من شرط اجتياز اختبـارات القـدرات األكادميية إذا كـان قــد اجتاز مقرر لغـة إجنليزيـة يعادل أو . 3
أعلى من مقـرر )106 – متهيدي اللغة اإلجنليزية(، ومقــرر رياضيات يعادل أو أعلى من مقرر )98 - متهيـــدي 

رياضيـات(.

كلية العلوم الطبية املساعدة )للفصل الدراسي األول والثاني( 
١-أن يكون الطالب قد أنهى )١5( وحدة دراسية عىل األقل من املواد العلمية يف نظام الفصلني ) مبتوسط معدل ال يقل 

عن ٢.67 – جيد جدا( عىل أن تكون هذه املقررات يف تخصص العلوم الطبية املساعدة أو كلية العلوم ومطلوبة يف صحيفة 

التخرج للقسم أو التخصص الراغب بالتحويل إليه.

٢-اجتياز اختبارات القدرات األكادميية يف اللغة اإلنجليزية بنسبة ال تقل عن )60%( والرياضيات بنسبة ال تقل عن )50%( و 

الكيمياء بنسبة ال تقل عن )50%( ، و يُعفى من رشط اجتياز اختبار القدرات األكادميية باللغة اإلنجليزية الطلبة املحولني من 

جامعات يف دول لغتها االم اللغة االنجليزية. 

٣-يعفى املحول من رشط اجتياز اختبارات القدرات إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إنجليزية يعادل أو أعىل من مقرر )متهيدي 

اللغة اإلنجليزية( ، ومقرر رياضيات يعادل أو أعىل من مقرر )متهيدي رياضيات( ومقرر كيمياء يعادل أو أعىل من مقرر 

)متهيدي كيمياء(



54

●  كلية التربية :

1. اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي جتريها الكلية يف بداية كل فصل دراسي.
2. يكون القبول يف برنامج رياض األطفال للطالبات خريجات القسم األدبي أو ما يناظره يف املرحلة الثانوية.

3. يكون القبول يف برنامج اإلبتدائي للطالبات فقط.
4- يشترط اجتياز ) 15 ( وحدة دراسية من مقررات اإلعداد املهني يف صحائف التخرج للكليه واليقل تقديره يف كل 

منها عن )-B( او )2.67( نقطة يف نظام األربع نقاط فأكثر أو مايعادل ذلك يف األنظمه األخرى .
5- حصول الطالب احملول على معدل عام يساوي أو أعلى من املعدل العام احملدد لتحويل طلبة كليات جامعة الكويت 

إلى التخصص املرغوب فيه.
6- يحق لطالب التخصصات العلمية التقدمي على التخصصات األدبية التالية:

- اللغة العربية / ابتدائي ومتوسط وثانوي  
- اللغة االجنليزية / ابتدائي ومتوسط وثانوي  

    - دراسات اسالمية / ابتدائي ومتوسط وثانوي 

7 - املعدل العام املطلوب لكل تخصص حسب اجلدولين التالين :
على  بناء  مباشرة  للتخصص  بالتحويل  لهم  يسمح  األدبي  القسم  العامة   الثانوية  شهادة  حملة  أوآل: 

اجلدول التالي:
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إناثذكورالبرنامج
برنامج رياض األطفال

٣،٨٠-------- رياض األطفال

برنامج االبتدائي

٣،٠٠-------- لغة عربية

٣،٠٠-------- لغة اجنليزية

٣،٨٠-------- دراسات إسالمية

٣،٨٠-------- اجتماعيات

برنامج املتوسط والثانوي

٣،٠٠٣،٠٠- لغة عربية

٣،٠٠٣،٠٠- لغة اجنليزية

٣،٨٠٣،٨٠- دراسات إسالمية

٣،٨٠٣،٨٠-  تاريخ

٣،٨٠٣،٨٠-  جغرافيا

٣،٨٠٣،٨٠- فلسفة

٣،٨٠٣،٨٠-علم نفس 
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  ثانيآ : حملة شهادة الثانوية العامة القسم العلمي يسمح لهم بالتحويل مباشرة بناء على اجلدول التالي :

                                         

إناثذكورالبرنامج

برنامج االبتدائي

٣،٠٠-------- لغة عربية

٣،٠٠-------- لغة اجنليزية

٢،٦٧-------- رياضيات

٢،٦٧--------علوم

برنامج املتوسط والثانوي

٢،٦٧٢،٦٧- رياضيات

٢،٦٧٢،٦٧- فيزياء

٢،٦٧٢،٦٧- كيمياء

٢،٦٧٢،٦٧-  بيولوجيا

٢،٦٧٢،٦٧-  جيولوجيا

٣،٠٠٣،٠٠- لغة العربية

٣،٠٠٣،٠٠-لغة اجنليزية

                      

- دراسات اسالمية 

-------- دراسات اسالمية 

٣،٨٠

٣،٨٠

٣،٨٠
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● كلية العلوم اإلجتماعية :
اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي يجريها قسم  اخلدمة اإلجتماعية يف بداية كل فصل دراسي.

● كلية اآلداب : 
1 - اجتياز الطالب اختبار القدرات االكادمييه يف اللغة الفرنسية بنسبة )50٪ ( فأعلى للطلبة الراغبن بتخصص 

اللغة الفرنسية 

2- يعفى الطالب من شرط اجتيار اختبار القدرات االكادمييه إذا كان قد اجتاز مقرر لغة فرنسية يعادل أو اعلى من 
مقرر )0390040( . 

بعد  )سنتان   )Pharm D( الصيدلة  يف  دكتور  برنامج  يف  الصيدلة  كليات  خريجي  قبول  شروط 
البكالوريوس(:

 أال يزيد عدد الطلبة يف كل عام جامعي عن )30( طالب سنوياً وتكون األولوية خلريجي السنة النهائية يف الكلية.. 1

يقتصر حتويل الطلبة من خريجي كليات الصيدلة من غير جامعة الكويت على الطلبة الكويتين وفئات الطلبة . 2
غير الكويتين املسموح لهم بالتحويل ، على أن تكون األولوية للطلبة الكويتين .

أن يكون من خريجي كلية الصيدلة جامعة الكويت أو أي كلية صيدلة معتمدة من قبل اجلهاز الوطني لإلعتماد . 3
األكادميي وضمان جودة التعليم )NBAQ( وقت التقدمي.

أال يقل املعدل العام للتخرج عن )2.50 نقطة( يف نظام األربعة نقاط أو مايعادل ذلك يف األنظمة األخرى.. 4

إحضار شهادة معادلة من وزارة التعليم العالي ) لغير خريجي جامعة الكويت(.. 5

اجتياز اختبار يف مبادئ تطبيق املعلومات الصيدلية وممارسة مهنة الصيدلة الذي تعقده كلية الصيدلة.. 6

ويف حال جتاوز عدد املتقدمن عن القدرة اإلستيعابية للبرنامج تكون األولوية خلريجي برنامج الصيدلة بجامعة . 7
الكويت.
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 أال يكون قد حصل على درجة راسب يف أي مقرر يف أكثر من فصل دراسي واحد . . 8

 تقدمي توصيف للمقررات يف البرنامج الدراسي الذي تخرجوا منه )لغير خريجي جامعة الكويت (.. 9

يتم إعادة تقييم معدل التخرج ومعدل مواد التخرج خلريجي كليات الصيدلة من غير جامعة الكويت وذلك . 10
مبعرفة كلية الصيدلة بجامعة الكويت وبالتنسيق مع مكتب نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية . 

11.  يكون معيار األختيار واألولوية للمتقدمن احلاصلن على أعلى الدرجات يف مجموع املعايير الثالثة:

أ( املعدل العام للتخرج ٪25  

ب( املعدل يف مواد التخصص ٪25  

ويحسب معدل الطالب يف املقررات التالية ) او مايعادلها ( :

ج( امتحان يف مجال ممارسة مهنة الصيدلة ٪50  

اسم املقرر رقم املقرر 

٥٤٢-١١١٠

٥٠-١١١٠7

٤٠٤-١١١٠

٤٠-١١١٠6

٤٠-١١١٠3

٤٠٥-١١١٠

Advanced pharmaceutical Care

Administrative and professional pharmacy

pharmaceutical care II 

pharmaceutical care II-practical 

pharmaceutical care I 

pharmaceutical care I-practical 
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ب. التحويل من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
● الشروط العامة للتحويل للحاصلني على درجة الدبلوم :

الكويتيات خريجي . 1 وأبناء  الكويتين  الطلبة  والتدريب على  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  التحويل من  يقتصر 
كليات: الدراسات التجارية، الدراسات التكنولوجيه ، العلوم الصحية إلى التخصصات املماثلة باجلامعة.

أال يقل املعدل العام للتخرج عن )3٫50 نقطة(.. 2
أال يقل معدل التخصص عن )3٫50 نقطة( – ويعفى من هذا الشرط خريجو كلية الدراسات التجارية الراغبن . 3

يف التحويل إلى كلية العلوم اإلدارية.
التطبيقي . 4 لتعليم  العامة  الهيئة  كليات  احملددة خلريجي  املقاعد  بعدد  الكويت  جامعة  املعنية يف  الكليات  تلتزم 

والتدريب .
أال ميض على تخرج الطالب أكثر من ثالثة أعوام دراسية.. 5
ال يجوز حتويل الطالب من الكلية املقبول فيها إلى أية كلية أخرى.. 6
تقوم عمادة القبول والتسجيل باحتساب املقررات التي تعتمدها الكلية احملول إليها واجتازها الطالب بتقدير ال . 7

يقل عن )B(. على أن تقوم الكليات بتزويد عمادة القبول والتسجيل باملقررات املعادلة للطلبة احملولن. 
احلصول على شهادة الثانوية العامة )القسم العلمي( أو ما يعادلها، عدا خريجي كلية الدراسات التجارية الراغبن . 8

يف التحويل إلى كلية العلوم اإلدارية حيث يجوز حتويل احلاصلن على شهادة الثانوية )القسم األدبي(.
● شروط إضافية خاصة ببعض الكليات : 

● كلية الهندسة والبترول:  
يقتصر حتويل خريجي كلية الدراسات التكنولوجيه ذو التخصصات املماثلة يف كلية الهندسة والبترول - وبحد . 1

اقصى عشرة طلبة سنوية  )7 للفصل األول، و3 للفصل الثاني(.
يشترط للتحويل إلى كلية الهندسة والبترول اجتياز اختبارات القدرات األكادميية يف اللغــة اإلجنليزيــة بنسبـة . 2

)80 %( فأعلى والرياضيات بنسبة )75 %( فأعلى.



60

يجوز إعفاء الطالب من شرط اجتياز اختبارات القدرات األكادميية إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إجنليزية يعادل . 3
أو أعلى من مقرر )متهيدي اللغة اإلجنليزية(، ومقرر رياضيات يعادل أو أعلى من مقرر )متهيدي رياضيات(.

●  كلية العلوم الطبية املساعدة )التحويل للفصل الدراسي األول فقط( :
1. أن يكون التحويل من كلية العلوم الصحية وكلية التمريض. 

2. ميكن للطالب اخلريج أن يلتحق بأي تخصص موجود بالكلية ويحق للطالب أيضا أن يحول بن التخصصات حسب 
املقاعد الشاغرة .   

3. يحقُّ للطالب معادلة املقررات الدراسية للسنة األولى مع االلتزام بالشروط العامة للتحويل وذلك بعد عرض املقررات 
على الكليات املعنية للبتِّ فيها. 

● كلية العلوم :
علوم  قسم  يف  التكنولوجية  والدراسات  آلي(  حاسب  )تخصص  التجارية  الدراسات  كليتي  خريجي  قبول  يجوز 

احلاسوب، حسب الشروط التالية:

يخصص للمحولن خمسة مقاعد سنويا. . 1
اجتياز اختبارات القدرات األكادميية يف اللغة اإلجنليزية بنسبة )70%( فأعلى والرياضيات بنسبة )70%( فأعلـى.. 2
يجوز إعفاء الطالب من شرط اجتياز اختبارات القدرات األكادميية إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إجنليزية يعادل . 3

أو أعلى من مقرر )متهيدي اللغة اإلجنليزية(، ومقرر رياضيات يعادل أو أعلى من مقرر )متهيدي رياضيات(.

يجوز قبول خريجي كلية الدراسات التكنولوجية يف بعض التخصصات حسب الشروط التالية:
اجتياز اختبارات القدرات األكادميية يف اللغة اإلجنليزية بنسبة )70%( فأعلى والرياضيات بنسبة )70 %( فأعلى.. 1
يجوز إعفاء الطالب من شرط اجتياز اختبارات القدرات األكادميية إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إجنليزية يعادل . 2

أو أعلى من مقرر )متهيدي اللغة اإلجنليزية(، ومقرر رياضيات يعادل أو أعلى من مقرر )متهيدي رياضيات(.
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● كلية العلوم احلياتية : 
تغذية( فقط، وبحد أقصى 15 طالبا وطالبة  العلوم الصحية على خريجي )تخصص  كلية  التحويل من  يقتصر 

سنويا، بالشروط التالية:
والرياضيــات . 1 فأعلـى(   %  80 )بنسبـة  اإلجنليزيـة  اللغــة  مقــرري  يف  األكادمييـة  القــدرات  اختبــارات  اجتياز 

)بنسبـة 50 % فأعلى(.
يجوز إعفاء الطالب من شرط اجتياز اختبارات القدرات األكادميية إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إجنليزية يعادل . 2

أو أعلى من مقرر )106 – متهيدي اللغــة اإلجنليزيــة(، ومقـرر رياضيـات يعـادل أو أعلـى مـن مقـرر ) متهيدي 
رياضيات(. 

● كلية العلوم اإلدارية : 
ميكن قبول خريجي كلية الدراسات التجارية ذو التخصصات املماثلة يف كلية العلوم اإلدارية - بحد أقصى عشرة . 1

طلبة سنويا.
اجتيـاز اختبـارات القدرات األكـادميية يف اللغـة اإلجنليزيـة بنسبـة )80 %( فأعلى والرياضيات بنسبة )50 %( . 2

فأعلى. 
يعفى  الطالب من شرط اجتياز اختبارات القدرات األكادميية إذا كان قد اجتاز مقرر لغة إجنليزية يعادل أو . 3

أعلى من مقـرر )106 – متهيدي اللغة اإلجنليزية(، ومقـرر رياضيـات يعـادل أو أعلـى مـن مقـرر )98 - متهيدي 
رياضيات(.

ج. خريجو أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية
يخصص لضباط الشرطة خريجي أكادميية الشيخ سعد العبداهلل للعلوم األمنية ممن تنطبق عليهم شروط التحويـل إلى اجلامعـة 
)25 مقعدا سنويا( بكلية احلقوق، ويتم قبول أوراقهم مبوجب خطاب ترشيح من وزارة الداخلية بشرط أال يقل التقدير العام 

للطالب عن )جيد جدا( عند التخرج من األكادميية.
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د. منتسبو اجليش الكويتي 

رئاسة . 1 املبرمة بن  التعاون  وفقا التفاقية  وذلك   ، الكويتي  كويتي اجلنسية ومن منتسبي اجليش  املرشح  يكون  أن 

األركان العامة للجيش وجامعة الكويت.

التقدم للجامعة بناء على ترشيح من وزارة الدفاع بكتاب من رئيس هيئة التعليم العسكري.. 2

تطبق عليهم كافة شروط التحويل من جامعات أخرى والشروط اخلاصة بالكليات احملددة يف القواعد األساسية . 3

للقبول والتحويل وقت ترشيحهم ، وذلك بعد حتقيق هذه الشروط وفقآ لدراسة الطلبة يف نظام الغير املقيدين.

ال يجوز للطالب التحويل من الكلية التي قبل فيها إلى أية كلية أخرى إال بكتاب رسمي من وزارة الدفاع.. 4

أال يزيد عدد املرشحن يف كل عام جامعي عن 40 مرشحا.. 5

يعفى الطالب من املقررات التي اجتازها بتقدير )C( فأعلى وفقا لنظام الطلبة غير املقيدين يف جامعة الكويت، وال . 6

تدخل التقديرات احلاصل عليها ضمن معدله العام يف اجلامعة.

ال يحتسب للطالب أي مقرر يكون قد اجتازه قبل ترشيحه للدراسة يف جامعة الكويت.. 7

هـ. منتسبو احلرس الوطني

يقبل منتسبو احلرس الوطني يف اجلامعة ضمن فئتني:

أوال: املستوفـون للنسـب الدنيـا للقبـول باجلامعـة: 

تخصـص لهـم خمسـة مقاعـد يف كـل عـام جامعــي، ويتـــم حتديــد تخصصاتهـم مسبقا بالتنسيق بن عمادة القبول والتسجيل 

وقيادة التعليم العسكري باحلرس الوطني بشرط حصولهم على النسب الدنيا أو املعدل املكافئ األدنى للقبول، وأال ميضي 

على تخرجهم من املرحلة الثانوية ثالثة أعوام دراسية.
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ثانيًا: غير املستوفيني لشروط القبول، يتم ترشيحهم وفقا للشروط التالية:

تطبق عليهم كافة شروط التحويل من جامعات أخرى والشروط اخلاصة بالكليات احملددة يف القواعد األساسية . 1

للقبول والتحويل وقت ترشيحهم ، وذلك بعد حتقيق هذه الشروط وفقاً لدراسة الطلبة يف نظام الغير مقيدين .

ال يجوز للطالب التحويل من الكلية التي قبل فيها إلى أية كلية أخرى إال بكتاب رسمي من احلرس الوطني.. 2

أال يزيد عدد املرشحن ضمن هذه الفئة يف كل عام جامعي عن 15 مرشحا.. 3

يعفى الطالب من املقررات التي اجتازها بتقدير )C( فأعلى وفقا لنظام الطلبة غير املقيدين يف جامعة الكويت، وال . 4

تدخل التقديرات احلاصل عليها ضمن معدله العام يف اجلامعة.

ال يحتسب للطالب أي مقرر يكون قد اجتازه قبل ترشيحه للدراسة يف جامعة الكويت.. 5

و.التحويل من كليات اخرى 

   يجوز االعتداد بنظام التحويل من جهات أخرى تتبع األنظمة األخرى املشابهة و املوضحة يف القواعد األساسية للقبول 

و التحويل يف حال لم يرد تعريف لها.


