
فرصة للمشاركة يف 

برنامج ابتعاث
الكويتيني

للحصول عىل 
درجة املاجستري

أحكام عامة:
• ســـيتم النظر فقـــط يف الطلبات املســـتوفية 
لكافة الرشوط، علامً بأن استالم الطلب ال يعني 
البعثـــة، حيـــث يتعني عىل  املوافقـــة عـــىل 
املتقـــدم إضافًة ملـــا تقدم اجتيـــاز املقابالت 

الشخصية الخاصة بالبعثة.

• يتوىل معهد الدراســـات املرصفية اإلعالن عن 
البعثـــات الدراســـية واســـتالم وفـــرز طلبـــات 
للـــرشوط واملتطلبات  املتقدمـــني لها وفقـــاً 
الـــواردة يف الئحـــة برنامج ابتعـــاث الكويتيني 
للحصـــول عىل درجة املاجســـتري، باإلضافة إىل 
متابعـــة شـــؤون املبتعثني وتطبيـــق القواعد 

والنظم املقررة يف الالئحة.

ميكن الحصـــول عىل منوذج طلب 
املوقـــع  خـــالل  مـــن  الرتشـــح 

االلكرتوين للمعهد 
www.kafaakw.org

تُقـــدم الطلبات خالل الفرتة املحددة عىل 
املوقع اإللكرتوين

www.kafaakw.org
kafaakw kafaakw

امسح الكود ملعرفة الرشوط
واملستندات املطلوبة

وتحميل طلب الرتشح

سليامن بودي 
ماجستري يف التمويل 

واإلدارة املالية اإلسالمية - 
جامعة درهام

بدرية السلطان 
ماجستري يف التمويل

واإلدارة املالية اإلسالمية - 
جامعة درهام

محمد الغنيم 
ماجستري يف العلوم اإلدارية

جامعة ملبورن



املستندات املطلوبة:

• شـــهادة ملـــن يهمـــه األمـــر وكشـــف درجات 
للمؤهل العلمي.

• قبول غري مرشوط لدراسة املاجستري من إحدى 
الجامعات العاملية املعتمـــدة من لجنة برنامج 
درجـــة  عـــىل  للحصـــول  الكويتيـــني  ابتعـــاث 
العايل بدولة  التعليم  املاجســـتري، ومن وزارة 

الكويت.
• تعبئة منوذج طلب الرتشح.

• السرية الذاتية للمتقدم.
• صورة عن البطاقة املدنية. 
• صورة عن شهادة الجنسية. 

• صورة عن جواز السفر.
• صورة عن شهادة امليالد. 

• عدد 2 صورة شخصية حديثة.

للتواصل واالستفسار:

معهـــد الدراســـات املرصفيـــة، مركـــز الربامـــج 
التعليميـــة والبعثـــات، الـــدور الثالـــث، منطقـــة 
املرقاب، شارع عبدالله املبارك، خلف برج التحرير.

هاتف 22901100، داخيل 217 ، 248.

رشوط عامة:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. أال يزيد السن عن 35 عاماً.

3. أال يكـــون حاصـــالً عىل درجة املاجســـتري أو ما 
يعادلها.

4. أال يكون قد ســـبق ابتعاثه للحصول عىل درجة 
املاجســـتري أو ما يعادلها مـــن أي جهة أخرى 
بدولـــة الكويـــت، وأن يكون القبـــول يف العام 

الدرايس املخصص للبعثة.

5. أن يكـــون حاصالً عـــىل الدرجـــة الجامعية من 
جامعـــة معرتف بها مـــن وزارة التعليم العايل 
بدولة الكويت، وبتقدير ال يقل عن 3 نقاط (بنظام 

األربع نقاط) عىل األقل، أو ما يعادلها.

6. الحصـــول عىل قبول غري مـــرشوط من إحدى 
الجامعات املعتمدة وفق أحدث قامئة وضعتها 
لجنـــة برنامج ابتعـــاث الكويتيـــني للحصول عىل 

درجة املاجستري، الخاصة بالربنامج.

7. أن تكون درجة املاجســـتري املطلوبة للمبتعث 
هي”ماجستري علوم (MSc)“ أو ”ماجستري إدارة 
أعـــامل (MBA)“ مع التخصـــص العلمي يف أحد 
املجاالت التالية: التمويل، االقتصاد، املحاســـبة، 
إدارة األعـــامل، املاليـــة اإلســـالمية، أو اإلدارة 
املالية اإلســـالمية، مع إعطـــاء األولوية لدرجة 

.“(MSc) ماجستري علوم”

املقدمة:

يف إطار املسؤولية املجتمعية، 
يسعى كل من بنك الكويت 

املركزي والبنوك الكويتية نحو 
االستمرار بتشجيع التحصيل 

العلمي، وذلك من خالل إعداد 
وتنمية كوادر وكفاءات وطنية 
مؤهلة ومحرتفة قادرة عىل 

املساهمة يف دعم املسرية 
التنموية لدولة الكويت.

حيث يقدم بنك الكويت املركزي 
والبنوك الكويتية سنوياً برنامج 
ابتعاث الكويتيني للحصول عىل 

درجة املاجستري من أفضل 
الجامعات يف العامل يف 

تخصصات: التمويل، االقتصاد، 
املحاسبة، إدارة األعامل، املالية 

اإلسالمية، واإلدارة املالية 
اإلسالمية.


