
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. ]

ن�شخة عن جواز ال�شفر لطلبة دول جمل�س التعاون اخلليجي. ]

تر�صل الطلبات اإىل:

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

�شارع اجلاحظ.

�س. 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 - 24989450 - 24989588

 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 اجلامعية

البتكار طريق البداع

معهد الكويت ل�بحاث العلمية

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

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 اجلامعية )�صيف 2019(

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

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

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

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

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

الهاتف النقال  :...................................................................

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

ال�شابقة؟ )اذكر رقم الدورة وال�شنة(

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

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

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   

   

ا�شم اجلامعة/املعهد :............................................... ]

ال�شنة الدرا�شية للعام 2019/2018:

الرابعة الثالثة   الثانية    

الكلية والق�شم : ..........................................................

التخ�ش�س الرئي�شي :.....................................................

......................................................: امل�شاند  التخ�ش�س 

املعدل العام :..............................................................

م�شتوى اللغة االجنليزية ]

         جيد         جيد جداً        ممتاز

املحادثة 

الكتابة

القراءة

�صروط القبول:

يقت�شر القبول على الفئات التالية:

الطلبة الكويتيون من الكليات العلمية )من ال�شنة الثانية فما فوق(.  ]

طلبة كلية العلوم االإدارية )تخ�ش�س اقت�شاد واإح�شاء(. ]

طلبة كلية البنات )تخ�ش�س تكنولوجيا ونظم معلومات، تكنولوجيا  ]

الغذاء والتغذية(.

طلبة اجلامعات والكليات اخلا�شة التخ�ش�شات العلمية. ]

للتعليم  ] العامة  للهيئة  التابعة  التكنولوجية  الدرا�شات  كلية  طلبة 

التطبيقي والتدريب )من ال�شنة الثانية فما فوق(.

معدله  ] يقل  وال  ال�شيفي  الف�شل  م�شجال يف  الطالب  يكون  ال  اأن 

عن   2019/2018 اجلامعي  للعام  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  يف  العام 

جيد )C( بالن�شبة للطلبة الكويتيني.

ال�شنة  ] )من  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  من  اجلامعيون  الطلبة 

الثانية فما فوق( مبعدل ال يقل عن جيد جدا.

اأولوية الرت�شيح للطلبة اخلليجيني املر�شحني من قبل اجلامعات. ]


