
 
 

وذلك للحصول على بعثة دراسیة لنیل    2023- 2022لشغل وظیفة معید البعثة للعام الجامعي    التخصصات المطلوبةتعلن جامعة الكویت عن  
 3بوابة    –الجامعیة  مبنى االدارة  البعثات (   لقسم  6/4/2023  إلى  2/10/2022درجتي الماجستیر والدكتوراه ویتم تسلیم الطلبات خالل الفترة من  

 ظھراً.    12:30صباحاً إلى  8:30خالل أیام العمل الرسمیة من الساعة ) مدینة صباح السالم الجامعیة - السادسالدور  -
 أو االتصال على األرقام التالیة:   ku.cultural@ku.edu.kwلالستفسار عبر البرید اإللكتروني 

 رقم المسؤول في قسم البعثات  اسم الكلیة 
 24987986 الھندسة والبترول 

 24987604 التربیة
 24983482 الطب 
 24983267 العلوم
 24983521 الصیدلة  - طب األسنان 

 24983679 اآلداب 
 24983139 العلوم اإلداریة 

 24983441 العلوم االجتماعیة 
 24983442 الحقوق 

 24985058 العلوم الطبیة المساعدة 
 24983532 العمارة

 

  المستندات المطلوبةقائمة طلب شغل وظیفة معید البعثة مع  استمارةرابط  
 مالحظات عامة

 یتم استالم الطلب بعد انتھاء فترة اإلعالن. ال  
 ینظر بالطلب في حال عدم استیفاء شروط اإلعالن. ال  
  وال یعني بالضرورة قبول طلب شغل وظیفة معید البعثة. استیفاء جمیع الشروط المطلوبةاستالم الطلب ال یعني  
  االلتزام بالتاليوالمستندات المطلوبة كاملة عند تقدیم الطلب مع یجب أن تكون استمارة طلب شغل وظیفة معید البعثة:    

  . تقدیم الطلب  بدقة والتوقیع علیھ وإثبات تاریخباستخدام الكمبیوتر طباعة الطلب  •
  . ومرتبة كما ھو مذكور في قائمة المستندات المطلوبة  أن تكون كافة المستندات واضحة وصالحة ومعتمدة •
  . علمي ال یجوز التقدم ألكثر من كلیة أو قسم •
  كثر من طلب. أم ی ال یجوز تقد •
  غبتھ بعد تسلیم الطلب. رال یحق للمتقدم تغییر  •

  ثةإلى المتقدم بعد تقدیم طلب شغل وظیفة معید البعالملف إعادة اإلدارة غیر ملزمة ب.   
 حیث ان الطلبات تخضع لتقییم اللجان المعنیة.  والتخصصات  الجامعة غیر ملزمة بشغل جمیع الدرجات  

   الشروط العامة
  .أن یكون المتقدم كویتي الجنسیة  
  طبیًا.أن یكون محمود السیرة وحسن السلوك ولم یسبق الحكم علیھ في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، كما یشترط أن یكون الئقا   
 ثالثین سنة میالدیة عند تقدیم الطلب. خمس و أال یزید عمر المتقدم عن  
 الى التالي: ضافة، باإلطلب لوظیفة معید البعثةأن یكون المتقدم حاصالً على قبول أكادیمي غیر مشروط عند تقدیم ال 

 بجامعة الكویت. المعني  القسم العلميلغرض االبتعاث من الكلیة ومعتمدة جامعة من أن یكون القبول األكادیمي  •
 بجامعة الكویت. مقبوال لدى الكلیة والقسم العلمي المعني  األكادیميأن یكون البرنامج الدراسي للقبول  •
 . المانحةالرسمیة  من الجھة (مدون بھ التوقیع) معتمدول األكادیمي أن یكون القب  •
 أن یكون القبول األكادیمي صالح لاللتحاق خالل سنة واحدة من تاریخ انتھاء فترة االعالن. •
لى استیفاء شرط اللغة  معلقاً عاألكادیمي یجوز أن یكون القبول ، اللغة العربیة واإلنجلیزیة إذا كانت الدراسة في أحد جامعات اإلیفاد بغیر •

  بجامعة الكویت.  المعني  مع مراعاة الشروط الخاصة لكل من الكلیة والقسم العلمي
   ربع نقاط أو ما یعادلھا في اإلجازة الجامعیة، وبالنسبة لكلیة الحقوق أال یقل المعدل  أنقاط على األقل من أصل    3أن یكون المتقدم حاصالً على معدل عام

ما یعادلھا ویستثنى من ذلك مركز العلوم الطبیة (الطب وطب األسنان) في التخصصات اإلكلینیكیة فقط فیشترط أال یقل المعدل العام % أو  84العام عن  
  الى التالي: ضافة. باإلنقطة من أصل أربع نقاط أو ما یعادلھا 2.67عن 

جامعة الكویت من  أن یكون المتقدم حاصال على مؤھالتھ العلمیة من جامعة الكویت، أو حاصال على مؤھالتھ العلمیة من جامعة معتمدة   •
 وأن تكون مؤھالتھ العلمیة باالنتظام والتفرغ الدراسي الكامل واإلقامة المتصلة في بلد الدراسة وتقدیم ما یثبت ذلك.  

مع مراعاة الشروط الخاصة لكل من الكلیة والقسم   المراد االبتعاث الیھالحاصل علیھ المتقدم مع التخصص  العلمیةت المؤھال أن تتوافق  •
  بجامعة الكویت. المعني  العلمي

 معادلة المؤھالت العلمیة حسب االنظمة والقواعد المتبعة لدى وزارة التعلیم العالي بدولة الكویت.  •
 

ت ـویـة الكـعـجام  
 مكتب نائب مدیر الجامعة للشؤون العلمیة 

العالقات الثقافیة البعثات و إدارة  
 

 Kuwait University 
Vice President of Academic Affairs 

Department of Scholarships & Cultural 
Relations 

 إعالن وظیفة معید البعثة 
 2023-2022للعام الجامعي 

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/scholarships_ad/scholarships_form2022.docx


 

 لیة اآلداب ك
 جامعات االبتعاث  (الماجستیر/الدكتوراه)  قسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

 English Phonology االنجلیزي علم الصوتیات •
 English Syntaxعلم النحو االنجلیزي  •
 English Semanticsعلم الداللة االنجلیزي  •

 الشروط الخاصة لقسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا 
ال  البكالوریوس في حصریا، وبمعدل تخصص  لیزیة تخصص اللغویاتان یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في اللغة اإلنج •

 . من سلم النقاط األربع أو ما یعادلھا 3.33یقل عن 
 .+Bأال تقل الدرجات الحاصل علیھا المتقدم في جمیع مقررات اللغویات في درجة البكالوریوس عن  •
في اختبار  100أو  TOEFL-PBT اختبار  في 600 أو TOEFL-CBT اختبار في  250 االقل  على حاصال المتقدم یكون أن •

TOEFL-iBT  في اختبار   7أوIELTS منتھیة الصالحیة) عند تقدیم الطلب (غیر وان یرفق نتیجة االختبار. 
للمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر في اللغویات االنجلیزیة وان تكون دراستھ  •

 الشروط األخرى المذكورة.ورسالة الماجستیر في التخصص الدقیق المتقدم إلیھ وال یعتد بالدراسة المقارنة أو ما شابھ ذلك، باإلضافة إلى 
 الحصول على قبول أكادیمي غیر مشروط في ذات التخصص الدقیق المتقدم وان تكون الدراسة في مجال اللغویات االنجلیزیة.  •

 جامعات االبتعاث) الماجستیر/الدكتوراه(قسم اللغة العربیة وآدابھا  
 Discourse Linguisticsلسانیات الخطاب  •
 Classical Arabic Proseالنثر العربي القدیم  •

 الشروط الخاصة لقسم اللغة العربیة وآدابھا
 . من كلیة اآلداب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس / اللیسانس في اللغة العربیة •
لسانیات  في تخصص ( (آداب لغة عربیة) أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیریجب ، فقط للمتقدمین على درجة الدكتوراه •

 ) باإلضافة إلى الشروط األخرى المذكورة. النثر العربي القدیم) أو (الخطاب
 جامعات االبتعاث) الماجستیر/الدكتوراه ( قسم اللغة الفرنسیة وثقافاتھا

 علوم اللغة الفرنسیة (لغویات اللغة الفرنسیة). •
 .األدب الفرانكفوني وأاألدب الفرنسي  •
 األدب المقارن (األدب الفرنسي واآلداب العالمیة األخرى). •

 الشروط الخاصة لقسم اللغة الفرنسیة وثقافاتھا 
 . اللغة الفرنسیة وثقافاتھا البكالوریوس / اللیسانس فيأن یكون المتقدم حاصالً على درجة  •
 غة الفرنسیة.باللاجتیاز اختبار تحدید المستوى اللغوي والثقافي  وھو) من قبل المعھد الفرنسي B2أن یكون المتقدم حاصالً على شھادة الـ ( •
 نقاط أو ما یعادلھا.نقاط من سلم األربع  3.0أن یكون المتقدم حاصالً على معدل تخصص ال یقل عن  •

 
  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/arts/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/arts/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/arts/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf


 

 كلیة العلوم االجتماعیة 
 (الماجستیر/الدكتوراه)   االجتماع والخدمة االجتماعیةعلم قسم 

 Economic Sociologyعلم االجتماع االقتصادي  :االجتماعتخصص 
  .Development Sociologyعلم اجتماع تنمیة  –

  Social Policy: السیاسیة االجتماعیة االجتماعیة لخدمةتخصص ا
   .Community Developmentتنمیة المجتمع  –

 Archeology أركیولوجیا :  األنثروبولوجیاتخصص 
  .Biological Anthropology بیولوجیة نثروبولوجیاا –

 الشروط الخاصة لقسم االجتماع والخدمة االجتماعیة 
 وسیتم تقییم المتقدمین المستوفیین للشروط لكل تخصص على حده.  البرامج المذكورة أعاله.التقدم لبرنامج واحد فقط من  •

 جامعات االبتعاث الشروط االضافیة لبرنامج علم االجتماع: 
 .األخرى التخصصات تقبل وال االجتماععلم  تخصص في البكالوریوس درجة على حاصاللبرنامج علم االجتماع  المتقدم یكون أن •
 علم تخصص في الماجستیر  درجة  على حاصال المتقدم یكون أن یجب ،االجتماع علم لبرنامج الدكتوراه درجة على للمتقدمین •

 باإلضافة الى الشروط االخرى المذكورة.  االجتماع
 جامعات االبتعاث : الخدمة االجتماعیةالشروط االضافیة لبرنامج 

 التخصصاتتقبل   وال االجتماعیة الخدمة تخصص في البكالوریوس  درجة على أن یكون المتقدم لبرنامج الخدمة االجتماعیة حاصال •
 .األخرى

خدمة ال تخصص في الماجستیر درجة  على حاصال المتقدم یكون أن یجب ،لبرنامج الخدمة االجتماعیة الدكتوراه درجة على للمتقدمین •
 االجتماعیة باإلضافة الى الشروط االخرى المذكورة.

 جامعات االبتعاث: االنثروبولوجیاالشروط االضافیة لبرنامج 
 . لألنثروبولوجیا المساند أو الرئیسي التخصص في البكالوریوس  درجة على حاصاللبرنامج االنثروبولوجیا  المتقدم یكون أن  •

 

  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/social/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/social/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/social/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7.pdf


 

  كلیة الحقوق 
 ) ه الدكتوراو الماجستیر( قسم القانون الجزائي

    المانیا أو ایطالیا أو فرنسا).(بلد االیفاد  القانون اإلجرائي •
  الشروط الخاصة لقسم القانون الجزائي

 وان تكون دراسة البكالوریوس وفق نظام السنوات.  الحقوقفي تخصص  حاصال على درجة البكالوریوس المتقدم یكون أن •
والدكتوراة (عدم وجود ابتعاث على درجة الدكتوراه فقط) وال تحسب درجة الماجستیر للحاصلین  االبتعاث مقصورا على درجتي الماجستیر  •

 علیھا في استمارة التقییم. 
 مبینا فیھ اسم جامعة االبتعاث.  الجھاز الوطني لالعتماد االكادیمي وضمان جودة التعلیم بدولة الكویتأرفاق نسخة حدیثة من موقع  •
        مة القبول األكادیمي الى اللغة العربیة.معتمدة من ترج أرفاق نسخة  •

 ) هالدكتوراو الماجستیر ( القانون الخاصقسم 
 المانیا أو ایطالیا أو كندا).    (بلد االیفاد مدني القانون ال
    ).المانیا أو ایطالیا أو كندامرافعات (بلد اإلیفاد قانون ال •
   ).سترالیاأو ا أو بریطانیا  تجاري (بلد اإلیفاد الوالیات المتحدة األمریكیةالقانون ال •

 القانون الخاص الشروط الخاصة لقسم 
 التقدم لتخصص واحد فقط من التخصصات المذكورة أعاله. وسیتم تقییم المتقدمین المستوفیین للشروط لكل تخصص على حده.  •
  .القانونفي تخصص  البكالوریوسحاصال على درجة  المتقدم یكون أن •
االبتعاث مقصورا على درجتي الماجستیر والدكتوراة (عدم وجود ابتعاث على درجة الدكتوراه فقط) وال تحسب درجة الماجستیر للحاصلین   •

 علیھا في استمارة التقییم. 
 مبینا فیھ اسم جامعة االبتعاث.  وضمان جودة التعلیم بدولة الكویت  الجھاز الوطني لالعتماد االكادیميأرفاق نسخة حدیثة من موقع  •
          معتمدة من ترجمة القبول األكادیمي الى اللغة العربیة.أرفاق نسخة  •

 ه)  الدكتوراو الماجستیرالعام (قسم القانون 
     المانیا).بلد االیفاد الدستوري (قانون ال •

 القانون العام الشروط الخاصة لقسم 
 . الحقوقفي تخصص  حاصال على درجة البكالوریوس المتقدم یكون أن •
االبتعاث مقصورا على درجتي الماجستیر والدكتوراة (عدم وجود ابتعاث على درجة الدكتوراه فقط) وال تحسب درجة الماجستیر للحاصلین   •

 علیھا في استمارة التقییم. 
  أرفاق نسخة حدیثة من موقع الجھاز الوطني لالعتماد االكادیمي وضمان جودة التعلیم بدولة الكویت مبینا فیھ اسم جامعة االبتعاث.  •
     معتمدة من ترجمة القبول األكادیمي الى اللغة العربیة.أرفاق نسخة  •

 ه) الدكتوراو الماجستیرالدولي (قسم القانون 
    .كندا أو استرالیا أو المانیا أو ایطالیا) بلد االیفاد( عامالدولي القانون ال

 القانون الدولي الشروط الخاصة لقسم 
 . الحقوق في تخصص حاصال على درجة البكالوریوس المتقدم یكون أن •
الماجستیر للحاصلین  تحسب درجة  االبتعاث مقصورا على درجتي الماجستیر والدكتوراة (عدم وجود ابتعاث على درجة الدكتوراه فقط) وال •

 علیھا في استمارة التقییم. 
  الوطني لالعتماد األكادیمي وضمان جودة التعلیم بدولة الكویت مبینا فیھ اسم جامعة االبتعاث.  من موقع الجھازحدیثة أرفاق نسخة  •
        معتمدة من ترجمة القبول األكادیمي الى اللغة العربیة.أرفاق نسخة  •

  



 

 
  

 التربیة كلیة 
 جامعات االبتعاث  دكتوراه) /(ماجستیر  المناھج وطرق التدریسقسم 
 مناھج وطرق التدریس علوم     •

 المناھج وطرق التدریس الشروط الخاصة لقسم 
أو  في التربیة  برنامج متوسط وثانوي في احدى تخصصات العلوم التالیة: فیزیاء أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس •

 . الھیئات وال تقبل درجة البكالوریوس الصادرة من المعاھد أو  جیولوجیا.أو  احیاءأو  كیمیاء
 یثبت ذلك.  أن یكون لدى المتقدم خبرة تدریسیة في وزارة التربیة بدولة الكویت ال تقل عن سنتین عند تقدیم الطلب وتقدیم ما •
 . من جامعة الكویت تقدیم قبول أكادیمي معتمد •

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/education/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf


 

 كلیة العلوم اإلداریة 
 جامعات االبتعاث قسم نظم المعلومات وإدارة العملیات (الماجستیر/الدكتوراه) 

 إدارة العملیات وسلسلة االمدادات  •
 تحلیل أعمال تجاریة واإلحصاء التطبیقي  •

 العملیات  وإدارة المعلومات نظم الشروط الخاصة لقسم
إدارة   –العلوم اإلداریة (تخصص: نظم معلومات أو نظم معلومات إداریة  في درجة البكالوریوس على  أن یكون المتقدم حاصال •

  –إدارة اإلنتاج  –التحلیالت  –علوم اإلدارة  –بحوث العملیات  –اإلدارة اللوجستیة  –علوم القرار  –العملیات وسلسلة االمدادات 
 علوم البیانات).  –المعلوماتیة 

 –بحوث العملیات   –تكنولوجیا المعلومات  –العلوم (تخصص: علوم حاسوب  في درجة البكالوریوس على  تقدم حاصالأن یكون المأو  •
 علوم البیانات).  –علوم القرار  –علوم اإلدارة  –المعلوماتیة الحیویة  –الریاضیات  –علوم اإلحصاء  –الفیزیاء 

 (جمیع تخصصات الھندسة ما عدا العمارة والھندسة التكنولوجیة). الھندسة  في البكالوریوسدرجة على   أن یكون المتقدم حاصالأو  •
  –للمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة ماجستیر العلوم اإلداریة (تخصص: نظم معلومات  •

علوم اإلدارة  –بحوث العملیات  –اإلدارة اللوجستیة  –علوم القرار  – إدارة سلسلة اإلمدادات  –إدارة العلمیات  –نظم معلومات إداریة 
) أو درجة ماجستیر العلوم (تخصص: بحوث  MBAإدارة األعمال  –علوم البیانات  –المعلوماتیة  –ارة اإلنتاج إد –التحلیالت  –

ھندسة   –ھندسة صناعیة  –علوم القرار) أو درجة ماجستیر الھندسة (تخصص: ھندسة بحوث العملیات  –علوم اإلدارة  –العملیات 
 الى الشروط االخرى المذكورة. باإلضافةكمبیوتر)  

 اعتماد ھیئة من معتمدة وأ (AACSB) من معتمدة جامعة من الماجستیر أو/و البكالوریوس درجة على  حاصل المتقدم یكون أن البد •
   .المعنیة الكلیة تعتمدھا بالتخصص أخرى أكادیمي

، أو أن یكون حاصال على الحد األدنى في مجموع GMATالختبار الـ  550الحد األدنى والمحدد بـ  على  أن یكون المتقدم حاصال •
(Verbal + Quantitative)   في اختبار الـ  312والمحدد بـGRE.وأن یرفق نتیجة االختبار عند تقدیم الطلب ، 

 جامعات االبتعاث (الماجستیر/الدكتوراه)  قسم االقتصاد
 االقتصاد الجزئي وتطبیقاتھ   •
 االقتصاد الكلي وتطبیقاتھ  •
 االقتصاد القیاسي •

 الشروط الخاصة لقسم االقتصاد 
 أو نظم المعلومات أو إدارة العملیات أو بحوث العملیات. التمویل أو   االقتصاد في درجة البكالوریوس على  أن یكون المتقدم حاصال •
 الصناعیة أو ھندسة الكمبیوتر.الھندسة في  العلوم بكالوریوسأو أن یكون المتقدم حاصال على درجة  •
أو علوم الكمبیوتر أو اإلحصاء أو الفیزیاء أو الریاضیات بتخصص العلوم في بكالوریوس أو أن یكون المتقدم حاصال على درجة ال •

 ة أو علوم البیانات.الریاضیات المالی
الى الشروط االخرى  باإلضافة االقتصادفي ماجستیر ال درجة على أن یكون المتقدم حاصالً للمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب  •

 المذكورة.
أن یتضمن  الدراسة للماجستیر والدكتوراه في الجامعة التي حصل منھا المتقدم على القبول األكادیمي، ویجبإرفاق نسخة من برنامج  •

 . في التخصص باإلضافة إلى مقررات دراسیةوالكلي االختبارات الشاملة لالقتصاد الجزئي برنامج الدكتوراه 
، وأن یرفق GREفي اختبار الـ  312والمحدد بـ   (Verbal + Quantitative)على الحد األدنى في مجموع  أن یكون المتقدم حاصال •

 نتیجة االختبار عند تقدیم الطلب.
 جامعات االبتعاث(الماجستیر/الدكتوراه)  قسم المحاسبة

 نظم معلومات محاسبیة  •
   إداریة محاسبة •
 مراجعة •

  الشروط الخاصة لقسم المحاسبة 
أو علوم الحاسوب أو  أو الریاضیات أو اإلحصاء  العلوم اإلداریةفي تخصص لوریوس بكادرجة العلى   الحاصالمتقدم أن یكون  •

 .التكنولوجیة الھندسةو ماعدا تخصص العمارةالھندسة 
، یجب أن یكون المتقدم حاصال على درجة الماجستیر في تخصص المحاسبة من جامعة معتمدة من فقط للمتقدمین على درجة الدكتوراه •

AACSB باإلضافة إلى الشروط األخرى المذكورة. 
 ، وأن یرفق نتیجة االختبار عند تقدیم الطلب.GMATالختبار الـ  550الحد األدنى والمحدد بـ  على  أن یكون المتقدم حاصال •

 
  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/business/%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/business/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/business/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9.pdf


 

 كلیة العلوم 
 جامعات االبتعاث دكتوراه)  /(ماجستیر قسم االحصاء وبحوث العملیات

 Data Science –علوم البیانات  •
  Data Mining–نات استخراج البیا  •
 Optimization–إیجاد الحل األمثل   •

 الشروط الخاصة لقسم االحصاء وبحوث العملیات 
 : المطلوبة لبعثة الماجستیر والدكتوراه شروطال
 إحصاء تطبیقي. أو  تخصص إحصاء وبحوث العملیات  في  بكالوریوسالعلى درجة ان یكون المتقدم حاصال  •
شریطة أن یكون تخصصھ المساند إحصاء    أو الریاضیات المالیة) ریاضیات (التخصص  بكالوریوس في العلى درجة أو ان یكون المتقدم حاصال  •

 وبحوث العملیات أو إحصاء تطبیقي.
حوث العملیات أو  علوم الحاسوب شریطة أن یكون تخصصھ المساند إحصاء وبتخصص  في  بكالوریوسالعلى درجة أو ان یكون المتقدم حاصال  •

 إحصاء تطبیقي. 
 فقط: المطلوبة لبعثة الدكتوراه شروطال
أو الریاضیات المالیة أو  ریاضیات أو ال إحصاء تطبیقي أو  تخصص إحصاء وبحوث العملیات  في  بكالوریوسالعلى درجة ان یكون المتقدم حاصال  •

 . علوم الحاسوب 
  .في اإلحصاء وبحوث العملیات  العلوم ماجستیر درجة على أن یكون المتقدم حاصال •

 جامعات االبتعاث دكتوراه)   /(ماجستیر قسم الریاضیات
• Algebra – Control Theory – Actuarial Mathematics – Modeling or Mathematical Data Science – Analysis 

(Numerical or Functional) – Differential Equation (Ordinary or Partial) – Geometry in General – Optimization – 
Discrete Mathematics (including Graph Theory and Combinatorics) 

 الریاضیات الشروط الخاصة لقسم 
 نقاط من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا. 3أن یكون المتقدم حاصالً على درجة بكالوریوس العلوم في الریاضیات وأال یقل معدل التخصص عن  •
 على درجة البكالوریوس في غیر تخصص الریاضیات بشرط اجتیاز كل من المقررات التالیة:  أو أن یكون المتقدم حاصل •

 1حسبان 
Calculus 1 

 خطي ال جبر مدخل في ال
Introductory Linear Algebra 

 1 المجرد مدخل في الجبر
Introduction to Abstract Algebra 

 2حسبان 
Calculus 2 

 معادالت تفاضلیة اعتیادیة 
Ordinary Differential Equations 

 مدخل في التحلیل الحقیقي
Introduction to Real Analysis 

 3حسبان 
Calculus 3 

 مقدمة في أسس الریاضیات 
Introduction to Foundations of Mathematics 

 دوال المتغیر العقدي
Functions of the Complex Variable 

 لمقررات معدل جمیع اال یقل  من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا، وأنقطة    2.67على أال یقل معدل الطالب في أي من المقررات المذكورة أعاله عن  
یعادلھا، وفي حال قیام المتقدم بإخذ اي من المقررات المذكورة اعاله أكثر من مرة واحدة،   من سلم األربع نقاط أو ما  طةنق  3.33  عن   المذكورة أعاله

 سیتم احتساب متوسط المعدل لھذا المقرر. 
من جامعة الكویت او   الریاضیات  في تخصصالعلوم  بكالوریوسة درج على أن یكون المتقدم حاصالللمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب  •

من أحد الجامعات المعتمدة لالبتعاث من قسم الریاضیات بجامعة الكویت على أن یشتمل برنامج الدكتوراة مزیج من دراسة المقررات والبحث  
الجامعات المعتمدة لالبتعاث  إحدىجامعة الكویت أو من الریاضیات من  في تخصص العلوم ماجستیر وأن یكون المتقدم حاصال على درجةالعلمي، 

 . الى الشروط االخرى المذكورة باإلضافةمن جامعة الكویت 
 جامعات االبتعاث دكتوراه)  /(ماجستیر قسم الفیزیاء

فیزیاء الجوامد (نظري   –  Atomic and Molecular Physics  فیزیاء ذریة وجزیئیة    –    Nuclear and Astro Physics  ةنوویة وفلكیفیزیاء   •
 طبیة  فیزیاء  –High Energy Physicsفیزیاء الطاقة العالیة    –  Solid State Physics (Experimental and Theoretical(  وتجریبي)

Medical Physics –   فیزیاء حسابیة وریاضیةComputational and Mathematical Physics 
 فیزیاء الشروط الخاصة لقسم ال

 الفیزیاء التطبیقیة   –الفیزیاء الھندسیة  –الفیزیاء  على درجة البكالوریوس في أحد التخصصات التالیة: الن یكون المتقدم حاصأ •
)Physics-Engineering Physics- Applied Physics( . 

 جامعات االبتعاث دكتوراه)  /(ماجستیر قسم الكیمیاء
 والتحلیلیة    غیر العضویةالكیمیاء  –ة عضویالكیمیاء ال –فیزیائیة الكیمیاء ال •

 الشروط الخاصة لقسم الكیمیاء 
. وان یكون  الكیمیاء التطبیقیة من جامعة الكویت ي درجة البكالوریوس فأو على ، الكیمیاءي أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس ف •

 التخصص المساند ان وجد تخصص علمي. 
الكیمیاء ي ف ماجستیرأو على درجة ال، الكیمیاء ي الماجستیر فة درج على أن یكون المتقدم حاصالللمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب  •

 الى الشروط االخرى المذكورة. فةباإلضا التطبیقیة من جامعة الكویت 
 في البكالوریوس.  ربع نقاط أو ما یعادلھا أنقاط على األقل من أصل  3 تخصصأن یكون المتقدم حاصالً على معدل  •

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/science/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/science/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/science/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/science/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1.pdf


 

 كلیة الھندسة والبترول 
 جامعات االبتعاث(الماجستیر/الدكتوراه)  قسم الھندسة الكیمیائیة

       Biotechnology—بیولوجیاال تكنولوجیا •
  الشروط الخاصة لقسم الھندسة الكیمیائیة

 .      الكیمیائیة الھندسة تخصص في البكالوریوس درجة  على حاصال المتقدم یكون أن •
باإلضافة الى   الكیمیائیة الھندسة تخصص في الماجستیر درجة على حاصال المتقدم یكون أن یجب ،فقط الدكتوراه درجة على للمتقدمین  •

 .الشروط االخرى المذكورة
 .في مرحلة البكالوریوس یعادلھا  أو ما في نظام األربع نقاط 3.5 تخصص ال یقل عنعلى معدل أن یكون المتقدم حاصال  •
 جامعات او كلیات مختلفة في مرحلة البكالوریوس. 3یكون المتقدم قد درس في أكثر من  أن ال •

 جامعات االبتعاث(الماجستیر/الدكتوراه)  كمبیوترالقسم ھندسة 
 Bioinformatics –المعلوماتیة الحیویة  •
 Biological Computing –الحوسبة البیولوجیة  •
   Computer Aided Diagnosis–  التشخیص بمساعدة الكمبیوتر •
 Distributed and Cloud Computing – حوسبة الموزعة والسحابیةال •
 Artificial Intelligence – ذكاء االصطناعيال •
   Computer Security– حمایة الحاسوب •

 كمبیوترھندسة ال الشروط الخاصة لقسم 
 . رالكمبیوت ھندسة تخصص في البكالوریوس درجة  على حاصال المتقدم یكون أن •
المذكورة   الكمبیوتر ھندسة اتتخصصإحدى  في الماجستیر درجة على حاصال المتقدم یكون أن یجب ،فقط الدكتوراه درجة على للمتقدمین  •

 .باإلضافة الى الشروط االخرى المذكورةأعاله 
 .في مرحلة البكالوریوسأو ما یعادلھا  في نظام األربع نقاط 3.33 ال یقل عن تخصصعلى معدل أن یكون المتقدم حاصال  •
 جامعات او كلیات مختلفة في مرحلة البكالوریوس. 3أن ال یكون المتقدم قد درس في أكثر من  •
 یةدراس وحدة 30 عن للمتقدم البكالوریوس لدرجة التخرج متطلبات ضمن والمحتسبة التقنیة جامعات أو معاھد من المحولة الوحدات عدد یزید أال

   .سنوي النصف الفصل بنظام
 

  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/engineering/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/engineering/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1.pdf


 
 

 كلیة العمارة
 عاثجامعات االبت (الماجستیر والدكتوراه)  قسم التصمیم المرئي والداخلي

 برنامج العمارة الداخلیة: 
   Computation designالتصمیم الحاسوبي  •
  Historic Preservation and Restorations – Sustainable Design المستدامةالتصامیم  - المباني  تأھیل حفظ المباني التاریخیة وإعادة  •
  Human Factors and Behaviors in Design العوامل االنسانیة في التصمیم •
  Construction Management and Professional Practice in Designفي التصمیم بناء والمھنیة  الادارة  •

 برنامج العمارة الداخلیة  -الشروط الخاصة لقسم التصمیم المرئي والداخلي
 الداخلي أو العمارة.أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في تخصص العمارة الداخلیة أو التصمیم  •
، یجب أن یكون المتقدم حاصال على درجة الماجستیر في تخصص العمارة الداخلیة او التصمیم الداخلي  فقط للمتقدمین على درجة الدكتوراة •

 الى الشروط األخرى المذكورة. المستدامة باإلضافةاو حفظ المباني التاریخیة او التصامیم 
 جامعات االبتعاث  (الماجستیر والدكتوراه)قسم العمارة 

Building Science and Technology     
 الشروط الخاصة لقسم العمارة  

  المعماریة.أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في تخصص العمارة أو الھندسة  •
في العمارة أو الھندسة المعماریة، في مجال  یجب أن یكون المتقدم حاصال على درجة الماجستیر ،ه فقطللمتقدمین على درجة الدكتورا •

Building Science and Technology، الشروط األخرى المذكورة.لى  إ باإلضافة 
 

  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/architecture/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/architecture/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/architecture/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/architecture/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9.pdf


 
 

 كلیة الطب 
 جامعات االبتعاث دكتوراه) /(ماجستیر قسم التشریح

       (Gross Anatomy, Histology, Embryology, Neuroanatomy)بفروعھ األربعة  علم التشریح •
 الشروط الخاصة لقسم التشریح

من سلم نقاط  3الطب والجراحة بمعدل عام ال یقل عن العالج الطبیعي أو علم االحیاء أو أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في  •
  .األربع نقاط أو ما یعادلھا

من سلم االربع نقاط  طة نق 3.3عن یقل بمعدل عام ال ، یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر فقط للمتقدمین على درجة الدكتوراة •
باإلضافة  (Gross Anatomy, Histology, Embryology, Neuroanatomy)وفي تخصص علم التشریح بفروعھ األربعة  أو ما یعادلھا

 إلى الشروط األخرى المذكورة.
  لغرض االبتعاث منمعتمدة جامعة من  عند تقدیم الطلب(غیر مشروط مع مراعاة الشروط العامة) أكادیمي قبول   على الحاصالمتقدم أن یكون  •

         .جامعة الكویت
 جامعات االبتعاث (إكلینیكي)قسم أمراض النساء والوالدة 

  Fetal Maternal Medicine–طب الجنین واألم  •
 Gynae-Oncology –النساء أورام أمراض  •
 Uro-Gynaecology –أمراض النساء البولیة  •
 Reproductive Medicine –الطب التناسلي  •

  الشروط الخاصة لقسم أمراض النساء والوالدة
  .من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا 2.67بمعدل عام ال یقل عن أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة  •
             بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد أن یكون المتقدم  •

 جامعات االبتعاث  (إكلینیكي)الباطنیة األمراض قسم 
 ماعدا الجلدیة والمناعة) مع ماجستیر في التعلیم الطبي أو ماجستیر في الوبائیات السریریة. ( الباطنیة  •

 الشروط الخاصة لقسم األمراض الباطنیة 
  .من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا 2.67بمعدل عام ال یقل عن أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة  •
                                بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد قدم أن یكون المت •

 جامعات االبتعاث   (إكلینیكي) قسم طب األطفال
 األطفالطوارئ طب  •
 طب األمراض المعدیة لألطفال •
 طب األطفال حدیثي الوالدة  •

 الشروط الخاصة لقسم طب األطفال 
  .األربع نقاط أو ما یعادلھامن سلم  2.67بمعدل عام ال یقل عن أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة  •
   بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد أن یكون المتقدم  •
                .عند تقدیم الطلبمن جامعة الكویت لالبتعاث  معتمدة جامعة من مشروط غیر أكادیمي قبول  على حاصالالمتقدم  یكون أن •
 Board)الزمالة في التخصص الدقیق الذي أرسل إلیھ الدكتوراة (البورد) في طب األطفال وان یحصل معید البعثة على ما یعادل  •

Certification in Pediatrics and Fellowship Certification in Pediatric Emergency or Pediatric Infectious 
Diseases or Neonatology) .باإلضافة إلى الشروط األخرى المذكورة 

 جامعات االبتعاث  (ماجستیر/دكتوراه)كیمیاء الحیویة قسم ال
• Protein Biochemistry  

 كیمیاء الحیویة الالشروط الخاصة لقسم 
من سلم األربع نقاط أو   3بمعدل عام ال یقل عن Biochemistry  BSc. inالكیمیاء الحیویة  یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في  •

 . ما یعادلھا
 الكیمیاء الحیویة                            تخصص في الماجستیر درجة على حاصال المتقدم یكون أن یجب ،فقط الدكتوراه درجة على للمتقدمین •

in Biochemistry MSc.  المذكورة األخرى الشروط الى باإلضافة. 
                     .عند تقدیم الطلبمن جامعة الكویت لالبتعاث  معتمدة جامعة من مشروط غیر أكادیمي قبول  على حاصالالمتقدم  یكون أن •

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/ar/documents/sch_uni_2020/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/ar/documents/sch_uni_2020/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf


 
 جامعات االبتعاث  (إكلینیكي)قسم األشعة 

• Pediatric Radiology 
• Women Imaging 
• Chest and Cardiac Radiology 

 الشروط الخاصة لقسم األشعة
 .أو ما یعادلھامن سلم األربع نقاط  2.67أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة بمعدل عام ال یقل عن  •
    بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد أن یكون المتقدم  •

 جامعات االبتعاثدكتوراه)  /(ماجستیرقسم األدویة والسموم 
 في مجال السرطان   علم األدویة  •

 ألدویة والسمومالشروط الخاصة لقسم ا
أو  من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا في الطب والجراحة نقاط  3أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس بمعدل عام ال یقل عن  •

 الصیدلة أو العلوم البیولوجیة الطبیة.
األدویة أو الصیدلة أو الكیمیاء الحیویة أو في علم  ماجستیرال على درجة أن یكون المتقدم حاصال، یجب فقط للمتقدمین على درجة الدكتوراه •

باإلضافة إلى الشروط   من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھانقاط  3أو العلوم الطبیة البیولوجیة بمعدل عام ال یقل عن  البیولوجیا الجزیئیة أو المناعة
 .األخرى المذكورة

                     .عند تقدیم الطلبمن جامعة الكویت لالبتعاث  معتمدة جامعة من مشروط غیر أكادیمي قبول  على حاصالالمتقدم  یكون أن •
 جامعات االبتعاثدكتوراه)  /والعلوم السلوكیة (ماجستیر  قسم طب المجتمع

     Biostatistics-اإلحصاء الحیوي  •
    Medical Sociology/Sociomedical Sciences -علم االجتماع الطبي  •
     Epidemiology –الوبائیات  •

 والعلوم السلوكیة  الشروط الخاصة لقسم طب المجتمع
 وسیتم تقییم المتقدمین المستوفیین للشروط لكل تخصص على حده.التقدم لتخصص واحد فقط من التخصصات المذكورة أعاله.  •
         .عند تقدیم الطلب من جامعة الكویت لالبتعاث  معتمدة جامعة من  مشروط غیر أكادیمي  قبول  على  حاصالالمتقدم  یكون  أن  •

  :Biostatistics–اإلحصاء الحیوي الشروط االضافیة لتخصص  
  نقاط   3 بمعدل عام ال یقل عن البكالوریوس في اإلحصاء الحیوي أو اإلحصاء أو الریاضیات درجة أن یكون المتقدم حاصالً على

 . من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا
  أو اإلحصاء أو   في االحصاء الحیويماجستیر ال على درجة أن یكون المتقدم حاصالللمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب

، نقاط من سلم االربع نقاط أو ما یعادلھا 3.00بمعدل عام ال یقل عن  الریاضیات أو الصحة العامة تخصص احصاء حیوي
 الى الشروط االخرى المذكورة. باإلضافة

 :  Epidemiology – الشروط االضافیة لتخصص الوبائیات
  او   او علم الوراثة او علم التغذیة او العلوم الطبیة االحیاءالعلوم بتخصص  في  البكالوریوسدرجة أن یكون المتقدم حاصالً على

 . نقاط من سلم االربع نقاط أو ما یعادلھا 3) بمعدل عام ال یقل عن MBBS/MDدرجة بكالوریوس الطب والجراحة (
  في الصحة العامة بتخصص الوبائیات  ماجستیر ال على درجة أن یكون المتقدم حاصالللمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب

، نقاط من سلم االربع نقاط أو ما یعادلھا 3.00بمعدل عام ال یقل عن  او درجة الماجستیر في اإلحصاء الحیوي أو اإلحصاء
 الى الشروط االخرى المذكورة. باإلضافة

   :Medical Sociology/Sociomedical Sciences –علم االجتماع الطبي الشروط االضافیة لتخصص  
  نقاط من سلم االربع نقاط أو ما   3بمعدل عام ال یقل عن جتماع علم اال في  البكالوریوسدرجة أن یكون المتقدم حاصالً على

 .یعادلھا
  في علم االجتماع او درجة   ماجستیرال على درجة أن یكون المتقدم حاصالللمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب

نقاط من سلم االربع نقاط   3.00بمعدل عام ال یقل عن  ماجستیر في الصحة العامة درجة الالماجستیر في العلوم الصحیة او 
 الى الشروط االخرى المذكورة.  باإلضافة، ما یعادلھاأو 

 
 جامعات االبتعاث   )إكلینیكي(قسم األمراض السریریة 

•  Clinical Chemistry    
• Histopathology    

 حده. سیتم تقییم المتقدمین المستوفیین للشروط لكل تخصص على 
 الشروط الخاصة لقسم األمراض السریریة

 .من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا 2.67بمعدل عام ال یقل عن أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة  •
عند تقدیم الطلب وذلك للحصول على  من جامعة الكویت لالبتعاث   معتمدة جامعة من مشروط غیر أكادیمي قبول على حاصالالمتقدم  یكون أن  •

        . Histopathology  أو  Clinical Chemistry  البورد االمریكي أو البورد الكندي أو شھادة الزمالة البریطانیة في اختصاص
                                  بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد أن یكون المتقدم  •

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf


 
 جامعات االبتعاث   )إكلینیكي(جراحة قسم ال

 Anesthesiologyالتخدیر  •
  ENTاالنف واالذن والحنجرة  •
 Thoracic Surgeryجراحة الصدر   •

 جراحةالشروط الخاصة لقسم ال
 .من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا 2.67بمعدل عام ال یقل عن أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة  •
    بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد أن یكون المتقدم  •

 
 جامعات االبتعاث دكتوراه / إكلینیكي)  /النفسي (ماجستیرطب القسم 

 دكتوراه:  /ماجستیر 
Neurosciences and Neuropsychological Assessment—Different Modalities of Psychotherapy 

  :الطب النفسي لإلدمان   –الطب النفسي لألطفال إكلینیكي 
 الطب النفسيالشروط الخاصة لقسم 
 ) وسیتم تقییم المتقدمین   .ماجستیر/الدكتوراه او اكلینیكي)التقدم لتخصص واحد فقط من التخصصات المذكورة أعاله

 المستوفیین للشروط لكل تخصص على حده. 
 Neurosciences and Neuropsychological Assessment—Different Modalities ofالشروط االضافیة لتخصص 

Psychotherapy:   
   من سلم األربع نقاط أو ما  نقاط  3 بمعدل عام ال یقل عن علم النفسالبكالوریوس في درجة أن یكون المتقدم حاصالً على

 . یعادلھا
 عند تقدیم  من جامعة الكویت لالبتعاث  معتمدة جامعة من مشروط غیر أكادیمي قبول  على حاصالالمتقدم  یكون أن

                   .الطلب
 : الطب النفسي لإلدمان –الطب النفسي لألطفال الشروط االضافیة لتخصص 

  من سلم األربع نقاط أو ما   2.67بمعدل عام ال یقل عن أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة
   .یعادلھا

  بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد أن یكون المتقدم               
 جامعات االبتعاث  (إكلینیكي) قسم زراعة األعضاء

   Transplantation Anesthesiology- التخدیر •
   Transplant Hepatology- بدالك زراعة باطنیة •
 Kidney and Pancreas Transplant –جراحة زراعة الكلى والبنكریاس  •

 زراعة االعضاء الشروط الخاصة لقسم 
  .من سلم األربع نقاط أو ما یعادلھا 2.67بمعدل عام ال یقل عن أن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة  •

                     بنجاح عند تقدیم الطلب. أنھى سنة االمتیازقد أن یكون المتقدم 
 

  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/medicine/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1.pdf


 

 كلیة طب االسنان 
 جامعات االبتعاث   (إكلینیكي) قسم العلوم الجراحیة

 .  Oral and Maxillofacial Surgeryجراحة الفم والوجھ والفكین  •
    Periodontologyعالج اللثة  •

 سیتم تقییم المتقدمین المستوفیین للشروط لكل تخصص على حده. 
 الشروط الخاصة لقسم العلوم الجراحیة

 .أو ما یعادلھا  نقطة على االقل من أصل اربع نقاط 2.67بمعدل عام  أن یكون المتقدم حاصال على درجة البكالوریوس في طب األسنان •
 . بعد التخرجأو ما یوازیھا  كاملة في وزارة الصحة بالكویت  سنة التدریب (االمتیاز)  قد اجتازعند تقدیم الطلب أن یكون المتقدم  •
 زمالة امتحان او األول، الجزء او) NBDE( المھنة بمزاولة للترخیص االمریكیة الوطنیة البورد شھادة على حاصالالمتقدم  یكون ان •

 .      منھ االول الجزء او) MFDS( البریطانیة العضویة
في اختبار  80-79أو  TOEFL-PBT اختبار  في 550 أو TOEFL-CBT اختبار في  213 االقل  على حاصال المتقدم یكون أن •

TOEFL-iBT  في اختبار  6.5أوIELTS وان یرفق نتیجة االختبار عند تقدیم الطلب . 
 .اإلكلینیكیة والخبرات األكادیمیة المؤھالت من نسختتضمن  ةحدیث ذاتیة سیرة أرفاق •

 جامعات االبتعاث   (إكلینیكي) قسم العلوم الترمیمیة والتعویضیة
    Prosthodontics السنیة التركیبات •
           Endodontics العصب عالج •

 سیتم تقییم المتقدمین المستوفیین للشروط لكل تخصص على حده. 
 الشروط الخاصة لقسم العلوم الترمیمیة والتعویضیة

 .أو ما یعادلھا  نقطة على االقل من أصل اربع نقاط 2.67بمعدل عام ن المتقدم حاصال على درجة البكالوریوس في طب األسنا أن یكون  •
 . بعد التخرجأو ما یوازیھا  كاملة في وزارة الصحة بالكویت  سنة التدریب (االمتیاز)  قد اجتازعند تقدیم الطلب أن یكون المتقدم  •
  العضویة زمالة امتحان أو منھ األول الجزء أو) NBDE( األسنان طب في األمریكیة البورد شھادة على حاصالً المتقدم  یكون أن •

 . منھ األول الجزء أو) MFDS( البریطانیة
في اختبار  80-79أو  TOEFL-PBT اختبار  في 550 أو TOEFL-CBT اختبار في  213 االقل  على حاصال المتقدم یكون أن •

TOEFL-iBT  في اختبار  6.5أوIELTS وان یرفق نتیجة االختبار عند تقدیم الطلب . 
 .اإلكلینیكیة والخبرات األكادیمیة المؤھالت من تتضمن نسخ ةحدیث ذاتیة سیرة أرفاق •

 جامعات االبتعاث   )إكلینیكي( قسم العلوم التشخیصیة
    Oral and Maxillofacial Radiologyنأشعة الفم والوجھ والفكی •
    Oral Medicineطب الفم  •

 سیتم تقییم المتقدمین المستوفیین للشروط لكل تخصص على حده. 
 الشروط الخاصة لقسم العلوم التشخصیة

 .أو ما یعادلھا  نقطة على االقل من أصل اربع نقاط 2.67بمعدل عام  أن یكون المتقدم حاصال على درجة البكالوریوس في طب األسنان •
 . بعد التخرجأو ما یوازیھا  كاملة في وزارة الصحة بالكویت  سنة التدریب (االمتیاز)  قد اجتازعند تقدیم الطلب أن یكون المتقدم  •
 Oral والفكین والوجھ الفم أشعة تخصص في الماجستیر درجة على حاصال المتقدم یكون أن یجب فقط، الدكتوراه درجة على للمتقدمین •

and  Maxillofacial Radiology تخصص في الماجستیر درجة على حاصال المتقدم یكون أنعند التقدیم على ذات التخصص أو   
 الى الشروط االخرى. باإلضافةالتقدیم على ذات التخصص عند   Oral Medicineطب الفم 

في اختبار  80-79أو  TOEFL-PBT اختبار  في 550 أو TOEFL-CBT اختبار في  213 االقل  على حاصال المتقدم یكون أن •
TOEFL-iBT  في اختبار  6.5أوIELTS وان یرفق نتیجة االختبار عند تقدیم الطلب . 

 .اإلكلینیكیة والخبرات األكادیمیة المؤھالت من تتضمن نسخ ةحدیث ذاتیة سیرة أرفاق •
 جامعات االبتعاث  )إكلینیكيوقائیة وعلوم النمو والتطور(قسم العلوم ال

 الصحة العامة لالسنان    •
 وقائیة وعلوم النمو والتطور الشروط الخاصة لقسم العلوم ال

 .أو ما یعادلھا  نقطة على االقل من أصل اربع نقاط 2.67بمعدل عام  أن یكون المتقدم حاصال على درجة البكالوریوس في طب األسنان •
 . بعد التخرجأو ما یوازیھا  كاملة في وزارة الصحة بالكویت  سنة التدریب (االمتیاز)  قد اجتازعند تقدیم الطلب أن یكون المتقدم  •
  العضویة زمالة امتحان أو منھ األول الجزء أو) NBDE( األسنان طب في األمریكیة البورد شھادة على حاصالً المتقدم  یكون أن •

 . منھ األول الجزء أو) MFDS( البریطانیة
في اختبار  80-79أو  TOEFL-PBT اختبار  في 550 أو TOEFL-CBT اختبار في  213 االقل  على حاصال المتقدم یكون أن •

TOEFL-iBT  في اختبار  6.5أوIELTS  الطلبوان یرفق نتیجة االختبار عند تقدیم . 
 .اإلكلینیكیة والخبرات األكادیمیة المؤھالت من تتضمن نسخ ةحدیث ذاتیة سیرة أرفاق •

 

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/dentistry/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/dentistry/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/dentistry/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/dentistry/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1.pdf


 
 جامعات االبتعاث   ممارسة طب االسنان (إكلینیكي)قسم 
 .   General Dental Practice ممارسة طب االسنان العام •

 ممارسة طب االسنانالشروط الخاصة لقسم 
 .أو ما یعادلھا  نقطة على االقل من أصل اربع نقاط 2.67بمعدل عام  أن یكون المتقدم حاصال على درجة البكالوریوس في طب األسنان •
 . بعد التخرجأو ما یوازیھا  كاملة في وزارة الصحة بالكویت  سنة التدریب (االمتیاز)  قد اجتازعند تقدیم الطلب أن یكون المتقدم  •
 زمالة امتحان او األول، الجزء او) NBDE( المھنة بمزاولة للترخیص االمریكیة الوطنیة البورد شھادة على حاصالالمتقدم  یكون ان •

 .      منھ االول الجزء او) MFDS( البریطانیة العضویة
في اختبار  80-79أو  TOEFL-PBT اختبار  في 550 أو TOEFL-CBT اختبار في  213 االقل  على حاصال المتقدم یكون أن •

TOEFL-iBT  في اختبار  6.5أوIELTS وان یرفق نتیجة االختبار عند تقدیم الطلب . 
 .اإلكلینیكیة والخبرات األكادیمیة المؤھالت من تتضمن نسخ ةحدیث ذاتیة سیرة أرفاق •

 جامعات االبتعاث  حیویة والسریریة (ماجستیر/الدكتوراه)قسم العلوم ال 
• Dental Materials Sciences Clinical Master in Operative Dentistry and Ph.D. in   

 حیویة والسریریةالشروط الخاصة لقسم العلوم ال
 .أو ما یعادلھا  نقاط على االقل من أصل اربع نقاط 3بمعدل عام  أن یكون المتقدم حاصال على درجة البكالوریوس في طب األسنان •
 . بعد التخرجأو ما یوازیھا  كاملة في وزارة الصحة بالكویت  سنة التدریب (االمتیاز)  قد اجتازعند تقدیم الطلب أن یكون المتقدم  •
 زمالة امتحان او األول، الجزء او) NBDE( المھنة بمزاولة للترخیص االمریكیة الوطنیة البورد شھادة على حاصالالمتقدم  یكون ان •

 .      منھ االول الجزء او) MFDS( البریطانیة العضویة
في اختبار  80-79أو  TOEFL-PBT اختبار  في 550 أو TOEFL-CBT اختبار في  213 االقل  على حاصال المتقدم یكون أن •

TOEFL-iBT  في اختبار  6.5أوIELTS  نتیجة االختبار عند تقدیم الطلبوان یرفق . 
 .اإلكلینیكیة والخبرات األكادیمیة المؤھالت من تتضمن نسخ ةحدیث ذاتیة سیرة أرفاق •
 .عند تقدیم الطلبلدى القسم العلمي  معتمدة جامعة من مشروط غیر أكادیمي قبول  على حاصالالمتقدم  یكون أن •

 
  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/dentistry/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/dentistry/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf


 

 كلیة الصیدلة 
 جامعات االبتعاثماجستیر/الدكتوراه) ال( الصیدالنیاتقسم 
    Colloidal Delivery of Vaccinesتوصیل اللقاحات الغرویة  •

 الشروط الخاصة لقسم الصیدالنیات
 في الصیدلة. ن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس أ •
باإلضافة   Drug Deliveryتخصص للمتقدمین على درجة الدكتوراة فقط، یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر في  •

 .إلى الشروط األخرى المذكورة

 جامعات االبتعاث  ماجستیر/الدكتوراه) ال( قسم مزاولة مھنة الصیدلة
 عة (ماجستیر و دكتوراه)    تخصص امراض الدم او المنا في اإلكلینیكیةالصیدلة  •

(MSc and Ph.D.) Clinical Pharmacy in The Specialty of Hematology or Immunology 
 الشروط الخاصة لقسم مزاولة مھنة الصیدلة

 . الصیدلة في بكالوریوسالان یكون المتقدم حاصالً على درجة  •
 Clinical الصیدلة اإلكلینیكیةمجال  للمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر في  •

Pharmacy  .باإلضافة إلى الشروط األخرى المذكورة 

 جامعات االبتعاثماجستیر/الدكتوراه) ال قسم علم االدویة والعالجیات (
•  Immunology 
•  Endocrinology 

 علم االدویة والعالجیات ة لقسم الشروط الخاص
 ن یكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوریوس في الصیدلة. أ •
  تخصص الصیدلة او علم االدویةللمتقدمین على درجة الدكتوراة فقط، یجب أن یكون المتقدم حاصالً على درجة الماجستیر في  •

 . باإلضافة إلى الشروط األخرى المذكورة
 

  

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/pharmacy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/pharmacy/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/pharmacy/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf


 

 كلیة العلوم الطبیة المساعدة           
 جامعات االبتعاث دكتوراه)   /(ماجستیرالمعلوماتیة وادارة المعلومات الصحیة قسم 
   Healthcare Informatics, Analytics and Data Useعلوماتیة الصحیة والتحلیل واستخدام المعلومات الم •

 المعلوماتیة وادارة المعلومات الصحیةالشروط الخاصة لقسم  
   تخصص ادارة المعلومات الصحیة أو المعلوماتیة الصحیةصالً على درجة البكالوریوس في اان یكون المتقدم ح •
 .لمدة ال تقل عن سنتین بعد حصولھ على درجة البكالوریوس في مجال التخصص عملیة  المتقدم خبرةلدى أن یكون  •

 جامعات االبتعاثدكتوراه)  /(ماجستیر قسم علوم األشعة
 Medical Ultrasonographyالسونار الطبي  •
    Advanced Medical Imagingبي المتطورالتصویر الط •

 الشروط الخاصة لقسم علوم االشعة 
 الطب النووي أو األشعة التشخیصیة. في تكنولوجیا  سواءصالً على درجة البكالوریوس في علوم األشعة اان یكون المتقدم ح •
 . لمدة ال تقل عن سنتین بعد حصولھ على درجة البكالوریوسفي مجال علوم االشعة   ھاكلینیكی عملیة  المتقدم خبرةلدى أن یكون  •
وذلك للمتقدمین على تخصص   الحصول على ترخیص مزاولة المھنة خالل دراسة الماجستیر وقبل البدء بدراسة الدكتوراه •

 Medical Ultrasonographyالسونار الطبي 
 جامعات االبتعاثدكتوراه)   /(ماجستیرالعالج الطبیعي قسم 
   Orthopedicsعالج الطبیعي للعظام  ال •

 العالج الطبیعيالشروط الخاصة لقسم  
 تخصص العالج الطبیعي صالً على درجة البكالوریوس في اان یكون المتقدم ح •
الى   باإلضافة العظامتخصص في  ماجستیرال درجة على أن یكون المتقدم حاصال، یجب فقط للمتقدمین على درجة الدكتوراه •

 الشروط االخرى المذكورة.

 جامعات االبتعاثدكتوراه)  /(ماجستیرالعالج المھني قسم 
   Assistive Technologies تقنیات المساعدة واالجھزة التعویضیة ال •

 العالج المھني الشروط الخاصة لقسم  
تخصص العالج المھني من جامعة معتمدة من الفیدرالیة العالمیة للعالج صالً على درجة البكالوریوس في اان یكون المتقدم ح •

  .یعادلھامن سلم النقاط األربع أو ما  3ال یقل عن البكالوریوس في ، وبمعدل تخصص WFOTالمھني 
 . مبینا فیھا اعتماد جامعة البكالوریوس WFOTان یرفق نسخة ورقیة من الموقع االلكتروني لى  •
تقنیات  البمجال تخصص في  ماجستیرال درجة على أن یكون المتقدم حاصالللمتقدمین على درجة الدكتوراه فقط، یجب  •

 الى الشروط االخرى المذكورة. باإلضافة Assistive Technologiesالمساعدة واالجھزة التعویضیة   
لمدة ال تقل عن سنتین بعد تقنیات المساعدة واالجھزة التعویضیة  الفي مجال  ھاكلینیكی عملیة  المتقدم خبرةلدى أن یكون  •

 .حصولھ على درجة البكالوریوس
 

 

http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/allied_health/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/allied_health/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9.pdf
http://vpaa.ku.edu.kw/documents/sch_list_22/allied_health/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.pdf
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