
  والتسجيل القبول عمادة
السجالت إدارة

الطالبي التبادل لبرنامج وفقا أخرى جامعة من مقررات تسجيل استمارة

  _____________:  التلفون ______________   :  الجامعي الرقم___________________     :  الطالب اسم

__________:الدراسي الفصل___________  :  التخصص الكلية: _______________ _ :  العام المعدل____   _ : المجتازة الوحدات عدد

  الكويت جامعة          :___________المضيفة   جامعة      

عدد  المقرر اسم  المقرر رقم م
 الوحدات

1 

2 

3 

4 

5 

  : __________________الكلية في األكاديمية للشؤون المساعد العميد توقيع   : ______________ الطالب توقيع

  :مالحظة
.المقررات تلك بمعادلة ملزمة غير الكويت جامعة فإن أعاله المذكور خالف أخرى مقررات في الطالب تسجيل عند -1
.التسجيل إجراءات في البدء قبل االستمارة خلف الواردة الضوابط على االطالع الطالب على -2

  ___________________ :  الطلبة شؤون عميد توقيع __________________ :والتسجيل القبول عميد توقيع

عدد  المقرر اسم المقرر رقم م
 الوحدات

 القسم رئيس توقيع
  العلمي

1 

2 

3 

4 

5 



: يأتي ما االكاديمي الطالبي التبادل برنامج في المشارك الكويت جامعة طالب في يشترط

 . دراسية وحدة )60( عن المجتازة وحداته عدد يقل وأال الكويت بجامعة األقل على اعتيادية دراسية فصول أربعة أمضى قد يكون أن -1
 . الطالب تخرج صحيفة ضمن يكون األكاديمي الطالبي التبادل لبرنامج وفقا الطالب يدرسه ما أن -2
 . أدنى كحد األولى الجامعية المرحلة في يعادلھا ما أو نقاط )3( عن العام الجامعي الطالب معدل يقل أال -3
 . بالجامعة تأديبية جزائيات أي ضده تصدر ولم ، الكويت بجامعة مقيدا الطالب يكون أن -4
 ).صيفي وفصل اعتياديان فصالن ( كامل جامعي عام عن الدراسة مدة تزيد اال -5
 .الكويت جامعة في دراسية وحدة) 15( األكاديمي الطالبي التبادل لبرنامج إنھائه بعد الطالب يدرس ان -6
 . إليھا الموفد المؤسسة او بالجامعة الدراسة بلغة ملما المشارك الطالب يكون ان -7
 . وحدة 12 عن المسجلة الدراسية الوحدات تقل ال بحيث فيھا الدراسة في يرغب التي الجامعة في كامل دراسي عبء في الطالب يسجل ان -8
 معادلة يتسنى لكى فيھا درس التي الجامعة من معتمد رسمي درجات بكشف الكويت لجامعة عودته فور والتسجيل القبول عمادة الطالب يزود-9

. درسھا التي المقررات
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