
املعدل العام

معدل التخصص

تاريخ الحصول عليها

التخصص

اسم الجامعة

البيانات الشخصية

االسم

تاريخ امليالدالرقم املدين

العنوان

الجنسية

رقم النقالرقم الهاتف

الحالة االجتامعية

الربيد االلكرتوين

بيانات عن الوظائف التي شغلها املتقدم منذ تخرجه وحتى اآلن

إىلمن

فرتة العمل
جهة العمل الوظيفة

املؤهالت العلمية الحاصل عليها بعد الثانوية العامة

أخرى الليسانس أو البكالوريوس البيان

متزوج

شارعمنطقة منزلقطعة

عدد األطفال         أعزب
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أرفق صورة

شخصية حديثة

مقاس

4 سم x 3

( رقم الطلب .............  للعام الدرايس ............. )منوذج طلب ترشح

يرجى قراءة الرشوط الخاصة بتعبئة طلب االلتحاق بصفحة رقم (3) وتعبئة الطلب بدقة، والتوقيع عليه واثبات التاريخ. 



اللغات األجنبية امللم بها و درجة معرفتها

اإلنجليزية

محادثةكتابةقراءة

الفرنسية

أخرى

ضعيفمتوسطبطالقةضعيفمتوسطبطالقةضعيفمتوسطبطالقة

إقرار

إقرار وتعهد

أقر أنا املوقع أدناه/ ...............................................................................................................  ، كويتي الجنسية،

بأن جميع البيانات املذكورة أعاله صحيحة مع اإللتزام مبسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحتها، كام أقر بأنه مل يسبق ابتعايث 

لدراسة املاجستري من أي جهة أخرى بدولة الكويت. كام أتعهد بالتفرغ التام للدراسة يف حال قبول هذا الطلب. كام أقر بأنني 

اطلعت عىل الرشوط الخاصة بااللتحاق بالربنامج. كام أقر بأنني اطلعت عىل الرشوط الجزائية بالئحة برنامج ابتعاث الكويتيني 

للحصول عىل درجة املاجستري، وأتعهد بااللتزام مبا جاء فيها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

التاريخ

التوقيع

بيانات أخرى

االسم

رقم الهاتف

الربيد اإللكرتوين

اذكر أقرب شخص لصاحب الطلب ميكن االتصال به.
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القبول األكادميي للمتقدم يف إحدى الجامعات األجنبية 

التاريخ املعتمد لبدء الدراسة وفقاً للقبول

اسم الجامعة

يرجى إرفاق املستندات الدالة عىل القبول األكادميي للمتقدم يف إحدى الجامعات األجنبية. 



الشـروط الخاصة بتعبئة طلب االلتحاق

املستندات املطلوبة
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خاص باستخدام مركز الربامج التعليمية والبعثات - معهد الدراسات املرصفية

النعم

النعم

النعم

نعم

نعم

ال

ال

النعم

النعم

أن يكون املتقدم كويتي الجنسية.   .1

أال يزيد سن املتقدم عن 35 عاماً.   .2

أال يكون املتقدم حاصالً عىل درجة املاجستري أو ما يعادلها.   .3

أال يكون املتقدم قد سبق ابتعاثه للحصول عىل درجة املاجستري أو ما يعادلها من أي جهة    .4

أخرى بدولة الكويت، وأن يكون القبول يف العام الدرايس املخصص للبعثة.

أن يكون املتقدم حاصالً عىل الدرجة الجامعية من جامعة معرتف بها من وزارة التعليم العايل    .5

بدولة الكويت، وبتقدير ال يقل عن 3 نقاط (بنظام األربع نقاط) عىل األقل، أو ما يعادلها.

قامئة  أحدث  وفق  املعتمدة  الجامعات  إحدى  من  مرشوط  غري  قبول  عىل  املتقدم  يحصل  أن    .6

وضعتها لجنة برنامج ابتعاث الكويتيني للحصول عىل درجة املاجستري، الخاصة بالربنامج.

أن تكون درجة املاجستري املطلوبة للمبتعث هي”ماجستري علوم (MSc)“ أو ”ماجستري إدارة   .7

أعامل (MBA)“ مع التخصص العلمي يف أحد املجاالت التالية: التمويل، االقتصاد، املحاسبة، 

لدرجة  األولوية  إعطاء  مع  اإلسالمية،  املالية  اإلدارة  أو  اإلسالمية،  املالية  األعامل،  إدارة 

.“(MSc) ماجستري علوم”

يشرتط يف املتقدمني للحصول عىل البعثة وفقاً للامدة (5) من الئحة تنظيم اإليفاد يف 

البعثات املقدمة من بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية ما ييل ( الرشوط العامة):

يشرتط يف املتقدم أن يكون مستوفياً لكافة الرشوط املذكورة باإلعالن مبا فيها التقدير العام والتخصص،   •

وأن تقدم الطلبات خالل الفرتة املحددة يف اإلعالن.

يجب طباعة البيانات املطلوب استيفاؤها يف الطلب.  •

تقديم الطلب ال يعني بالرضورة املوافقة عىل طلب البعثة.  •

ال يجوز التقدم باكرث من طلب.  •

ال يجوز للمتقدم تغيري رغبته بعد انتهاء الفرتة املحددة يف اإلعالن.  •

• شهادة ملن يهمه األمر وكشف درجات املؤهل العلمي.

• قبول غري مرشوط لدراسة املاجستري من إحدى الجامعات العاملية املعتمدة من لجنة برنامج 

ابتعاث الكويتيني للحصول عىل درجة املاجستري، ومن وزارة التعليم العايل بدولة الكويت.

• تعبئة منوذج طلب الرتشح.

• السرية الذاتية للمتقدم.

• صورة عن البطاقة املدنية. 

• صورة عن شهادة الجنسية. 

• صورة عن جواز السفر.

• صورة عن شهادة امليالد. 

4 سم. x • عدد 2 صورة شخصية حديثة قياس 3



رأي لجنة برنامج ابتعاث الكويتيني للحصول عىل درجة املاجستري
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رأي مركز الربامج التعليمية والبعثات - معهد الدراسات املرصفية

يف حال عدم استيفاء الرشوط يرجى ذكر األسباب: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

التوقيعرئيس املركز 

التوقيع

التوقيع

غري مستويف الرشوطمستويف الرشوط

عدم املوافقةاملوافقة

املوظف املختص

املراجع

التاريخ

التاريخالتوقيع

التاريخ

التاريخ

مقرر اللجنة

وفقاً لقرار اللجنة يف اجتامعها رقم (  ...........  ) املؤرخ ( ...................................... ) واملعتمد من رئيس مجلس إدارة معهد 

الدراسات املرصفية بتاريخ ......................................... ، فقد قررت اللجنة بشأن طلب االلتحاق ببعثة دراسية للحصول عىل 

درجة املاجستري املقدم من السيد/السيدة ....................................................................  بتاريخ  ................................. 
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