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استامرة



املعدل العام يف نهاية الفصل الدرايس الثاين للعام 2022/2021 
)الكليات التي تتبع نظام الفصول الدراسية فقط(. 

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

مستوى اللغة اإلنجليزية :

ممتازجيد جداًجيد

املحادثة

الكتابة

القراءة

تعهد للطلبة الجامعيني

يف حال قبول مشاركتي يف هذه الدورة .... أتعهد بالتايل :-
لتحقيق أهداف  الزمالء واملرشفني  الجدية والتعاون مع  • إظهار 

الدورة.
• املحافظة عىل مواعيد الربامج التدريبية والتقيد بساعات العمل 

يف املعهد. 
اسم الطالب.............................................................................................
توقيعه.....................................................................................................
التاريخ .....................................................................................................

رشوط  قبول الطلبة الجامعيني
      

• أن ال يكون مسجال يف الفصل الدرايس الصيفي وال يقل معدله 
عن   2022/2021 للعام  الثاين  الدرايس  الفصل  نهاية  يف  العام 

جيد )C( بالنسبة للطلبة الكويتيني.
• أن يكون قد أنهى السنة الثانية يف املرحلة الجامعية أو السنة 
األوىل من كلية الدراسات التكنولوجية من الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
دول  ملواطني  بالنسبة  جدا  جيد  عن  العام  املعدل  يقل  ال  أن   •

مجلس التعاون الخليجي.



وتعتزم  الدورة  هذه  يف  املشاركة  يف  يرغبون  ممن  كنت  إذا 
البقاء يف الكويت خالل فرتة الصيف وتنطبق عليك رشوط االلتحاق 
بالدورة، فبادر باستيفاء استامرة طلب االنضامم إىل الدورة بخط 

واضح وإرسال املستندات التالية :
صورة شخصية »عدد  2«.

كشف درجات تفصييل كام هو مبني يف رشوط القبول.
نسخة عن البطاقة املدنية للطالب املتقدم.

نسخة عن جواز السفر للطلبة الخليجيني.

من  نسخ  وإرفاق  البيانات  استيفاء  بواسطة  التسجيل  ميكن 
طلب  استامرة  وإرسال  والصور  الشخصية  والهوية  الشهادات 
اإلثنني  يوم  أقصاه  موعد  يف  واملرفقات  الدورة  إىل  االنضامم 

املوافق 2022/7/18  عىل العنوان التايل:
معهد الكويت لألبحاث العلمية–دائرة تنمية القوى العاملة 

الدور السادس.

وملزيد من املعلومات ، يرجى االتصال بدائرة تنمية القوى العاملة 
يف املعهد عىل أرقام الهواتف التالية: 

)24989000( البدالة: 
 )9588( )9450( )9431(

بريد إلكرتوين :
mfailaka@kisr.edu.kw

ahenezi@kisr.edu.kw
shkandari@kisr.edu.kw

عزيزي الطالب...

                               عزيزيت الطالبة...


