
عزيزي الطالب... عزيزتي الطالبة ...

اإذا كنت ممن يرغب يف امل�شاركة يف هذه الدورة وتعتزم البقاء يف الكويت خالل 

فرتة انعقادها وتنطبق عليك �شروط االلتحاق بها، فبادر بتعبئة ا�شتمارة طلب 

االن�شمام لها بخط وا�شح واإر�شال امل�شتندات التالية يف

 موعد اأق�صاه يوم الثالثاء املوافق 11 يونيو 2019:

عدد )2( �شورة �شخ�شية. ]

ك�شف درجات الف�شل الدرا�شي االأول للعام الدرا�شي 2019/2018. ]

ن�شخة من البطاقة املدنية للطالب وويل االأمر. ]

تر�صل الطلبات اإىل:

دائرة تنمية القوى العاملة، معهد الكويت لالأبحاث العلمية، ال�شويخ،

�شارع اجلاحظ.

�ص. ب 24885 - ال�شفاة 13109 الكويت

االإلكرتوين  الربيد  عناوين  عرب  اإر�شالها  اأو  ال�شويخ،  يف  املعهد  مقر  زيارة  اأو 

التالية:

sstp@kisr.edu.kwmfailaka@kisr.edu.kwahenezi@kisr.edu.kw

وملزيد من املعلومات، يرجى االت�شال بدائرة تنمية القوى العاملة يف املعهد على 

الهواتف التالية:

24989432 - 24989431 - 24986505 - 24989450 - 24989515 - 24989٧83

 مع اأطيب متنياتنا بالتوفيق ،،،

تعهد
يف حالة قبويل للم�صاركة يف هذه الدورة اأتعهد بالآتي :

اإظهار اجلدية والتعاون مع الزمالء وامل�شرفني لتحقيق اأهداف الدورة. ]

املحافظة على مواعيد برامج الدورة، بحيث ال تتعدى ن�شبة الغياب عن  ]

.%20

املعهد غري م�شوؤول عن الطالب خالل اأيام العطل الر�شمية، وبعد انتهاء  ]

فرتة الدوام الر�شمي.

التقيد باالإر�شادات والتعليمات ال�شادرة من م�شوؤويل الدورة. ]

الدورة التدريبية ال�صيفية الثانية والأربعون

لطلبة املرحلة الثانوية

البتكار طريق البداع

معهد الكويت ل�بحاث العلمية

ا�شم الطالب:............................. توقيع الطالب:........................

ا�شم ويل االأمر:........................... توقيع ويل االأمر:.....................

التاريخ:...........................................................................

االبتـكار طـريق ا�بـداع
Innovation Inspires Creativity
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اإ�صتمارة طلب الن�صمام للدورة التدريبية ال�صيفية 

الثانية والأربعون

»البتكار طريق البداع«

لطلبة املرحلة الثانوية )�صيف 2019(

ا�شم الطالب :.....................................................................

الربيد االإلكرتوين:................................................................

تاريخ امليالد :.....................................................................

هاتف املنزل/النقال  :............................................................

اجلن�شية:..........................................................................

هاتف ويل االأمر:..................................................................

العنوان :...........................................................................

الربيعية/ال�شيفية  ] التدريبية  الدورات  الإحدى  االن�شمام  لك  �شبق  هل 

ال�شابقة؟ )اذكر رقم الدورة وال�شنة(

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

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

ما هي الن�شاطات والهوايات املحببة اإليك ؟  ]

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

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

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

اكتب يف الفراغ التايل نبذة عن اأ�شباب رغبتك لالن�شمام للدورة: ]

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

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

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

كيف علمت عن هذه الدورة : ]

     التلفزيون           ال�شحف           املدر�شة            االإذاعة

     املوقع االإلكرتوين للمعهد

و�شائل التوا�شل االجتماعي:  ]

ان�شتغرام     م�شدر اآخر تويرت   

   

ما هو نوع املوا�شالت املنا�شب لك ؟ ]

�شيارة خا�شة با�ص   

يف حال اختيار البا�ص يرجى حتديد ا�شم منطقة ال�شكن : ...................

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

هل تعاين من حالة �شحية ؟ ]

ال نعم     

يف حال االإجابة بنعم يرجى ذكر احلالة : ......................................

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

احلادي ع�شر ] العا�شر  ال�شف الدرا�شي: 

املعدل العام يف منت�شف العام احلايل 2019/2018:...................... ]

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

اخرت )3( من املجاالت التالية ح�شب االأولوية: ]

العلوم البيولوجية       علم اجلينات       علم االأحياء الدقيقة       العمارة

برجمة Pi Raspberry          علم الغذاء والتغذية       

تكنولوجيا النانو                    الهند�شة

 ...............................)2  ...................................)1

...................................)3

�صروط القبول:

 يقت�شر القبول على الطلبة الكويتيني من ال�شف العا�شر واحلادي ع�شر  ]

»الفرع العلمي« من  املدار�ص احلكومية واخلا�شة.

احلايل  ] الدرا�شي  العام  منت�شف  يف  للطالب  العام  املعدل  يقل  ال  اأن 

2019/2018 عن ٧5%.

خا�شة  ] جلنة  معه  جتريها  التي  ال�شخ�شية  املقابلة  الطالب  يجتاز  اأن 

م�شكلة لهذا الغر�ص.

مل ي�شبق للطالب امل�شاركة يف الدورة من قبل. ]


