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سورة�طھ�-�114  

أعزاءنا�الطالب�والطالبات�نحييكم�بأطيب�تحية�وترحيب

ون�نئكم�باختياركم�المملكة�المتحدة�وج�ة�لدراستكم�الجامعية�ويسرنا�أن�نضع�بين�أيديكم�دليل�الطالب�للدراسة�في

بريطانيا�ليقدم�لكم�أ�م�المعلومات�الواجب�المامكم�ب�ا�حول�جوانب�المعيشة�ونظام�الدراسة�في�المملكة�المتحدة.

ن�دف�من�وراء�إصدار��ذا�الدليل�أن�يتمكن�الطالب�من�التعرف�على�إجراءات�االبتعاث�منذ�صدور�قرار�الترشيح�إلى

ن�اية�البعثة.�كما�يوضح�عالقة�الطالب�بالمكتب�الثقافي�بعد�وصولھ�لمقر�الدراسة�وكيفية�التسجيل�في�مراكز�اللغة

اإلنجليزية�والجامعات�البريطانية�وتبيين�لوائح�ا�وبرامج�ا�التعليمية�ونشاطات�ا�الثقافية�وأمور�المعيشة�والتنقل

ليعينكم�على�التعامل�والتأقلم�خالل�تواجدكم�في�المملكة�المتحدة،�وأملنا�ان�يساعدكم��ذا�في�انجاز�م�متكم�بكل�نجاح.

كما�يوضح�الدليل�اإلجراءات�التي�يتعين�على�الطالب�اتباع�ا�للحصول�على�تأشيرة�الدراسة�والتسجيل�لدى�الج�ات

االعتبارية�البريطانية�المختلفة�كمراكز�الشرطة�والعيادات�الطبية.

لقد�تم�افتتاح�المكتب�الثقافي�في�عام��1958في�المملكة�المتحدة�ليعنى�بشؤون�التعليم�العالي�والعالقات�الثقافية

واإلشراف�على�المبتعثين�للدراسة�في�المؤسسات�التعليمية�البريطانية�وليكون�صلة�بين�المملكة�المتحدة�وبين�دولة

الكويت�في�الشؤون�العلمية�والثقافية�والتعليمية.

ويسعى�المكتب�الثقافي�لتقديم�أفضل�الخدمات�ألبنائھ�الطالب�كما�يسعى�لتحقيق�أ�داف�بالدنا�الغالية�فى�مجال�التقدم

والتنمية،�وفى��ذا�المجال�يبذل�المكتب�الثقافي�ج�وده�لتقديم�أفضل�الفرص�التعليمية�للطالب�في�أرقى�وأعرق

�مما�يجعل�م�قادرين�على�تحقيق
ً
�واجتماعيا

ً
المؤسسات�التعليمية�في�المملكة�المتحدة�والحرص�على�دعم�الطالب�أكاديميا

األ�داف�األكاديمية�المرجوة�من�م.

يرجى�منكم�عدم�التردد�في�التواصل�مع�المكتب�الثقافي�في�لندن�إن�كان�لديكم�اي�استفسار�او�طلب�مساعدة�وستجدون

كل�تعاون�وترحيب�من�قبل�جميع�العاملين��نا.

�ونرجو�اللھ�العلي�القدير�أن�يوفقكم�في�سعيكم�العلمي�وأن�يسدد�خطاكم�وأن�تكونوا�خير�سفراء�لبلدكم�مما�يس�م�في

تطوير�وتقدم�ورفعة�بلدنا�المعطاء.
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المحتويات

 نبذة عن المملكة المتحدة  

العادات والتقاليد �� المملكة المتحدة

خدمات المع�شة (السكن وا��دمات)      

 السكن�والخدمات   
أنواع   السكن        

 حقوق�وواجبات�المستأجر      
  العربون

الضرائب�والفواتير     

     

  النقل والمواصالت �� المملكة المتحدة     

 
 القطارات      

 مترو�أنفاق�لندن   
الحافلة�أو�الباص    

 (سيارات�األجرة�(التاكسي)      
 الطيران    

  ا��دمات ال��ية        

 

  خدمات الطوارئ والسالمة    

 

     National Health Service  (NHS)  الخدمات�الصحية�الوطنية 
  التسجيل�مع�الطبيب�العام     

  االدوية�وأنواع�ا   
 الصيدليات

     Health and Dental Insuranceبي�الخاص�للطالب�الكويتي
ّ
 التأمين�الط

 الشرطة     

 احتياطات السالمة    

  النظام التعليمي �� المملكة المتحدة                     

 نظام�التعليم�العالي�في�المملكة�المتحدة        

 الدراسة�في�المملكة�المتحدة�كطالب�دولي�(أجنبي)      

 مستوى  نظام�التعليم�في�المملكة�المتحدة            

 الرسوم�الدراسية�والتكاليف�في�المملكة�المتحدة    

 درجة�البكالوريوس�في�المملكة�المتحدة

  الدرجة�العلمية-�الماجستير  

  الدرجة�العلمية-�الدكتوراه     
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المحتويات

 أنواع التأش��ات   
اإلجراءات األولية ل��صول ع�� التأش��ة    

األوراق المطلو�ة ل��صول ع�� التأش��ة         
  Biometric Residence Permit (BRP) بطاقة اإلقامة 

مالحظات       
        (Post arrival instructions) إرشادات �امة �عد الوصول إ�� المملكة المتحدة 

 ال���يل لدى المؤسسة التعليمية     
التواصل مع المكتب الثقا��        

(Initiate Monthly allowance)    التقديم بطلب البدء بصرف المخصصات الش�ر�ة
 ال���يل مع الشرطة      

    (GP- General Practitioner ) ال���يل مع عيادة الطب�ب العام 
ال���يل مع شر�ات التأم�ن الص�� ا��اص بالطلبة المبتعث�ن   

 فتح حساب مصر�� �� المملكة المتحدة    

  المعلومات ا��اصة بالطالب المستمر�ن    

 

  (KSIMS)  النظام االلك��و�ي للمكتب الثقا��  

 

 طالب�اللغة   
  طالب�السنة�التم�يدية     

 طالب�الماجستير  

  االتصال بالم��قية الثقافية           
 أوقات�العمل    

 أوقات�العمل�في�ش�ر�رمضان�الكريم      
 أوقات�العطل     

  عنوان�المكتب�الثقافي�الكويتي�في�لندن     
  كيفية�الوصول�إلى�المكتب�الثقافي   

  للتواصل�مع�المكتب�الثقافي      
       

  إرشادات �امة قبل الوصول إ�� المملكة المتحدة     

 (Visa and Resident Permit ) التأش��ات وإقامة الدراسة �� المملكة المتحدة  
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 نبذة�عن�المملكة�المتحدة

التسمية�والموقع

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

 المملكة�المتحدة�وايرلندا�الشمالية

 

 

المناخ
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مناخ�المملكة�المتحدة�معتدل،�ويتميز�ب�طول�األمطار�الوفيرة�على�مدار�السنة.�وتتغير�درجات�الحرارة�حسب�فصول�السنة

�إلى�ما�فوق��35درجة�مئوية��.الرياح�السائدة�ت�ب�من�الجنوب�الغربي�التي
ً
حيث�تتراوح�بين�ما�دون��11-�درجة�مئوية�وصوال

تحمل�مع�ا�من�المحيط�األطلسي�نوبات�متكررة�من�الطقس�المعتدل�والرطب�وتضرب��ذه�الرياح�بشكل�كبير�األجواء�الغربية

.�تؤثر�تيارات�األطلسي
ً
من�البالد�التي�تسجل�أعلى�مستويات��طول�األمطار�في�البالد�بينما�تعّد�المناطق�الشرقية�أكثر�جفافا

�بسبب
ً
�في�غرب�البالد�أما�في�الصيف�فتعّد�مناطق�الجنوب�الشرقي��ي�األكثر�دفئا

ً
بالبالد�فتجلب�الشتاء�الرطب�وخصوصا

�للثلوج. 
ً
قرب�ا�من�البر�الرئيسي�األوروبي�في�الجنوب�أما�المناطق�المرتفعة�في�شمال�البالد�فتش�د��طوال

تعرف�باسم�المملكة�المتحدة�أو�بريطانيا،��ي�دولة�ذات�سيادة�تقع�قبالة�الساحل�الشمالي�الغربي�لقارة�أوروبا�ويحّوط�ا�بحر

الشمال�و�القنال�اإلنجليزي��والمحيط�األطلنطي.�أكبر�جزر�المملكة�المتحدة��ى�بريطانيا�العظمى.�وعاصمت�ا  لندن.

حدة�الكلية�بـ
ّ
ر�مساحة�المملكة�المت قدَّ

ُ
تتكون�المملكة�المتحدة�من�اربع�دول:�إنجلترا�،�و�ايرلندا�الشمالية�و�اسكتلندا�و�ويلز.��ت

243,610كم2. 
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 نبذة�عن�المملكة�المتحدة

العملة�الوطنية التوقيت

األعياد�والعطالت�الرسمية اللغات�والل�جات
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ٌيعمل�بالمملكة�المتحدة�بتوقيت�(Greenwich)�شتاًء�وتوقيت

�ويختلف�فارق�التوقيت�بين�المملكة
ً
(GMT/UTC)�صيفا

المتحدة�والكويت�في�الصيف�عنھ�في�الشتاء�حيث�يبلغ

الفارق�ساعتين�خالل�التوقيت�الصيفي�وثالث�ساعات�في

التوقيت�الشتوي.  

�في
ً
اللغة�اإلنجليزية��ي�اللغة�الرسمية�واألكثر�استعماال

المملكة�المتحدة�و�ى�اللغة�األولى�بالنسبة�ل�95%�من

مواطني�ا�إال�ان��ناك�بعض�الل�جات�األخرى�في�أنحاء�المملكة

حيث�كل�ل�جة�تختلف�شيئا�ما�عن�األخرى�على�حسب

المنطقة،�أما�في�منطقة�ويلز�(Wales)�فيتحدث�أ�ل�ا�لغة

(Welsh)خاصة�ب�م�تختلف�عن�اإلنجليزية�تسمى�لغة�ويلش�

و�ى�اللغة   المتحدث�ب�ا�في�المملكة�المتحدة�و�ناك�لغة�ا�ل

 .(Scots�)سكوتالندا�

العملة�المتداولة�في�المملكة�المتحدة��ي�الجنيھ�اإلسترليني

(£)�الذي�تبلغ�قيمتھ�مائة�بنس�(Pence).�أما�قطع�النقد�ف�ى

(1)�بنس،�(2)�بنس،�(5)�بنس،�(10)�بنسات،�(20)�عشرون

،�(1)�جنيھ�إسترليني،�(2)�جني�ان.
ً
،�(50)�خمسون�بنسا

ً
بنسا

أما�األوراق�النقدية�ف�ى�تتنوع�بين�ورقة�نقدية�بقيمة�(5)

�بقيمة
ً
جني�ات�استرلينية،�وأخرى�بقيمة�(10)�جني�ات،�وثالثا

ً
�استرلينيا

ً
�واألخيرة�بقيمة�(50)�جني�ا

ً
(20)�جني�ا�استرلينيا

وتعتبر�أكبر�قيمة�لورقة�نقدية.

�ناك�إجازات�وأعياد�رسمية�عديدة�بالمملكة�المتحدة�ومن

أ�م�ا:

·������إجازة�عيد�الميالد�(Christmas Holiday)�في��25و��26من

ديسمبر.

( New Year’s day)إجازة�رأس�السنة�في�األول�من�يناير�������·

·������إجازة�عيد�الفصح�في�أول�أو�ثاني�جمعة�من�ش�ر�إبريل

(Easter Holiday)�باإلضافة�إلى�يوم�االثنين.

 (Bank Holiday)عطلة�البنوك�������·
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خدمات�المعيشة
(السكن�والخدمات ) 

 أنواع�السكن

حقوق�وواجبات�المستأجر
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. 

. 

االختيار�السليم�لمكان�اإلقامة�يوفر�على�الطالب�الكثير�من�الوقت�والمال�لذا�ننصح�أن�يتم�البحث�عن�السكن�المناسب�بمجرد

حصول�الطالب�على�القبول�الدراسي�قبل�الوصول�إلى�المملكة�المتحدة،�حيث�أن�معظم�الجامعات�تمنح�الطالب�األجانب�أولوية

االستئجار�في�السكن�الجامعي�أو�أماكن�السكن�التي�تقوم�باإلشراف�علي�ا.

،�يتكون��ذا�السكن�من�غرفة�مستقلة�قد�يكون�ل�ا�دورة
ً
·������السكن�مع�عائلة:�ننصح�بھ�لطالب�اللغة�ومن��م�أقل�من��18عاما

مياه�خاصة�ب�ا،�أو�مشتركة�مع�العائلة�ويستطيع�الطالب�حجز�سكن�عند�عائلة�بالتنسيق�مع�مع�د�اللغة.�مع�العلم�أن��ذا�النوع

من�السكن�يعد�أقل�كلفة.

·������السكن�الجامعي:�معظم�أماكن�السكن�الجامعي�تتمركز�داخل�الحرم�الجامعي�و�ي�تدار�من�قبل�إدارة�الجامعة،�والسكن

الجامعي�مفروش�ومزود�بوسائل�الط�ي�ويتميز��ذا�النوع�من�السكن�بمستوى�عال�من�األمن،�كما�أن�معظم�الجامعات�توفر

�لذوي�االحتياجات�الخاصة�وبأسعار�مناسبة.
ً
�خاصا

ً
سكنا

·������السكن�الخاص:�يمكن�للطالب�أن�يستأجر�شقة�خاصة�أو�بيت�بمفرده�،�أو�مع�زميل�أو�أكثر،�حيث�يشتركون�في�النفقات�من

إيجار�وفواتير�ك�رباء،�غاز�وماء�..إلخ.....�مع�العلم�أن��ذا�النوع�قد�يكون�أعلى�كلفة�من�خيارات�السكن�األخرى. 

�معرفة�حقوقك�وواجباتك�كمستأجر�قبل�توقيع�العقد�مع�صاحب�العقار�أو�المكتب�المسؤول�عن�إدارة
ً
·������من�الم�م�جدا

العقار.�يجب�أن�تقرأ�العقد�بتمّعن�لمعرفة�حقوقك�والتزاماتك�قبل�توقيعھ،�وينصح�بأخذ�المشورة�من�أصحاب�االختصاص�في

حال�عدم�قدرتك�على�ف�م�شروط�العقد�بوضوح،�وبإمكانك�أن�تستفسر�عن�أي�بند�في�العقد�وتغيير�رأيك�قبل�توقيعھ.

حقوق المستأجر:

��سكن��ادئ�ونظيف.

  �التزام�المالك�بإجراء�التصليحات�المطلوبة�والصيانة�.

 استرجاع�مبلغ�العربون��(Deposit)�عند�انت�اء�مدة�العقد�(إال�في�حالة�وجود�أضرار�مادية�في�السكن�بسبب�المستأجر. 
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خدمات�المعيشة
(السكن�والخدمات ) 
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. 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

�لقوانين�التأجير�البريطانية�فإن�على
ً
·�������و�دفع�مبلغ�من�قبل�المستأجر�الى�المالك�أو�مكتب�العقار�عند�توقيع�االيجار.�وفقا

المالك�أو�مكتب�العقار�أن�يقوم�بحماية�مبلغ�العربون�وذلك�عن�طريق�إيداع�المبلغ�في�أحد�المكاتب�المعتمدة�من�قبل�الحكومة

و�ي:

  Deposit Protection Service      ·

My Deposits      ·

Tenancy Deposit Scheme      ·

وللمزيد�من�المعلومات�يرجى�االطالع�على�الرابط�التالي:

 

·������الحصول�على�نسخة�من�تقرير�حالة�السكن�(Inventory)�والذي�يقوم�بھ�المالك�قبل�بداية�عقد�االيجار�وعند�انت�ائھ.�حيث

يجب�أن�يشتمل�على�جميع�محتويات�السكن�وحالت�ا،�مع�ذكر�تفاصيل�عن�حالة�السكن�قبل�التسليم�للمستأجر.

                                                                                  

·������حق�الحصول�على�المعلومات�المتعلقة�بشؤون�مسكنك�في�أي�وقت�من�األوقات.

·������حق�الحماية�من�زيادة�رفع�قيمة�االيجار�حيث�ال�يحق�لصاحب�العقار�رفع�أكثر�من���5%�من�قيمة�االيجار�في�كل�مرة�يتم�في�ا

تجديد�العقد.

ويمكنك�ضمان�استرداد�مبلغ�العربون�في�الحاالت�التالية:

عند�االلتزام�بجميع�شروط�عقد�االيجار.

 الحفاظ�على�مكان�السكن�دون�التسبب�بأي�اضرار�مادية.

      التأكد�من�دفع�جميع�مبالغ�االيجار�وفواتير�است�الك�الماء،�الك�رباء،�الغاز�الخ...

مالحظات�:

·������على�مالك�السكن�القيام�بحماية�مبلغ�العربون�في�غضون��30يوما�من�تاريخ�استالمھ�وننصح�المستأجر�بالحصول�على�وصل

استالم�عند�القيام�بدفع�مبلغ�العربون.

·���������في�ن�اية�عقد�االيجار�يجب�على�المالك�أن�يسلم�مبلغ�العربون�للمستأجر�في�غضون��10أيام�من�تاريخ�انت�اء�عقد�االيجار

وفي�حال�وجود�أي�خالف�بين�المستأجر�والمالك�حول�مبلغ�العربون،�يمكنك�طلب�المساعدة�والمشورة�من�إحدى�المكاتب

.
ً
المعتمدة�من�قبل�الحكومة�المذكورة�سابقا

العربون
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·������ضرائب�البلدية�(Council Tax): �ي�ضريبة�سكن�الزمة�على�كل�بالغ�في�المملكة�المتحدة.�للحصول�على�استثناء�من�دفع

ضريبة�البلدية،�ال�بد�أن�يحصل�المبتعث�على�تأشيرة�طالب�لمدة�ال�تقل�عن�سنة�كاملة،�وبعدد�ساعات��21أو�أكثر.�يرجى

التواصل�مع�البلدية�وتزويد�م�بورقة�من�المع�د/الجامعة��(Student Exemption Letter)��تفيد�بأنك�طالب/ة�بدوام�كامل�كي

يقوموا�بإعفائك�من�ضريبة�البلدية�السنوية،�علما�بأن�القوانين�قد�تتفاوت�بين�المدن�المختلفة،�وفي�حال�احتياجكم

.(International Office)للمساعدة،�الرجاء�التواصل�مع�مكتب�خدمات�الطلبة�األجانب�في�الجامعة

·������ضريبة�التلفاز�(Television License):��ي�ضريبة�لمشا�دة�(أو�حتى�امتالك)�ج�از�التلفاز،�وقدر�ا�£�154.50.�يمكن�دفع

قيمت�ا�بشكل�كامل�أو�على�شكل�دفعات�ش�رية.�للمزيد�من�المعلومات�الرجاء�االطالع�على�الرابط�التالي:��

  

الضرائب�والفواتير

·����لك�الحق�في�استبدال�أو�إرجاع�البضائع�المشتراة�في�حال�عدم�استخدام�ا�خالل��14يوم�على�األقل�(راجع�سياسة�المتجر)،

مع�ابراز�الفاتورة.��و�للمزيد�من�المعلومات�عن�حقوق�المست�لك�الرجاء�االطالع�على�الرابط�التالي�:

·�����يجب�على�المستأجر�دفع�رسوم�وفواتير�الخدمات�في�شركات�الك�رباء�والماء�والغاز�في�الوقت�المحدد�لتفادي�أي�غرامات

مالية.�في�حال�عدم�رضاك�عن�الخدمات�المقدمة�من�طرف�أي�من�تلك�الشركات،�بإمكانك�تحويل�اشتراكك�الى�شركات�أخرى

من�خالل�الرابط�التالي:

/https://www.tvlicensing.co.uk   ·

https://switch.which.co.uk/energy-suppliers/energy-companies-rated.html   ·

 

https://www.gov.uk/accepting-returns-and-giving-refunds
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·�����تتمتع�المملكة�المتحدة�بشبكة�مواصالت�ضخمة�ومعقدة�من�القطارات�بأنواع�ا�والباصات�والتكاسي�سواٌء�داخل�المدينة

الواحدة�أو�بين�ا�وبين�األرياف�والمدن�األخرى.

القطارات:

�ا�ليست�رخيصة�كفاية.�يجب�عليك�أن�تحجز�بطاقتك
ّ
�ي�الوسيلة�األسرع�واألفضل�للتنقل�في�بريطانية�في�أغلب�األحوال،�لكن

�أسعار�التذاكر�تزداد�بشكل�يومّي.�
ّ

مباشرة�على�اإلنترنت�بأسرع�وقت�ممكن�قبل�موعد�الرحلة�ألن

بإمكانك�الحصول�على�معلومات�مفصلة�عن�وج�ات�ومواعيد�القطارات�وأسعار�التذاكر�على�الموقع�الرسمي�للقطارات�الوطنّية

الي:     
ّ
�National Railفي�الرابط�الت

 

 

 

         و�ناك�نوعان�للتذاكر�من�حيث�وقت�السفر�في�القطارات:

�و�بين�بعد�الظ�ر��15:30والـ��19:15أول�المساء.
ً
1.�����أوقات�الذروة��On-Peakو�ي�األوقات�في�الفترة�قبل�ال��9:30صباحا

�طيلة�األيام
ً
�ومن�الساعة��19:15بعد�الظ�ر�فما�صاعدا

ً
2.�����األوقات�العادّية��Off-Peakبين�الساعة��10:00صباًحا�و��15:30ظ�را

من�االثنين�إلى�الجمعة.

�وتختلف�تبًعا�للوقت�من�اليوم�الواحد�ويوم�األسبوع�وشركة�القطارات�التي�تسافر�مع�ا.�عموًما،�يتم�تطبيق��Off-Peakفي�أي

وقت�باستثناء�الصباح�ووقت�متأخر�من�بعد�الظ�ر�وأول�المساء�من�االثنين�إلى�الجمعة.�معظم�السفر�بالقطار�خالل�عطالت

�والتذاكر
ً
ن�اية�األسبوع�والعطالت�الرسمية��و�خارج�أوقات�الذروة.�القطارات�خالل��ذه�األوقات�تكون�عموًما�أقل�ازدحاما

أرخص.

�ذه�األوقات�كل�ا�تقريبّية،�يمكنك�أن�تتأكد�من�األوقات�الدقيقة�عبر�االستفسار�من�أقرب�محطة�قطار�أو�عند�حجز�البطاقة

على�اإلنترنت.
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·������ناك�عدة�أنواع�من�تذاكر�القطارات:

ا.�يمكنك�شراء
ً

ة:�يمكنك�الحصول�على�صفقات�رائعة�في�رحالتك�بالقطار�الطويلة�عبر�الحجز�مسبق
َ

1.     تذاكر�القطار�الُمسَبق

باع�لكل�من�المقاعد�العادية�والدرجة�األولى،�وتتوفر�قبل�12
ُ
ة�قبل�تاريخ�السفر.��ذه�التذاكر�مفردة�ت

َ
تذاكر�القطار�الُمسَبق

واريخ�الُمحّددة
َ
ة�ليست�مرنة�ألنھ�يجب�عليك�أن�تلتزم�بالصعود�بالقطارات�والت

َ
أسبوًعا�من�موعد�الرحلة.�التذاكر�الُمسَبق

بالضبط.

2.    �التذاكر�الغير�مقّيدة�بزمن�Anytime Ticket:��ي�الخيار�األكثر�مرونة�عند�السفر�بالقطار،�مما�يجعلك�تتحكم�تماًما�في

الوقت�الذي�ستقوم�فيھ�برحلتك.�تتيح�لك��ذه�التذاكر�الّسفر�إما�في�تاريخ�محدد�أو�في�تواريخ�متعددة.�يمكنك�حجز��ذه

ا،�أو�في�يوم�السفر�نفسھ.
ً

التذاكر�في�أي�وقت�مسبق

3.    �تذكرة�الدرجة�األولى��First Classو�ي�غالبا�أغلى�بكثير�من�سعر�التذاكر�األخرى�للسفر�على�مقطورات�الدرجة�األولى.

�األرجل،�وجبات�خفيفة�ومشروبات�مجانية�أحيانا، �ناك�العديد�من�االمتيازات�ل�ذه�التذاكر:�مقاعد�واسعة�مع�مساحة�لمّدِ

.
ً
خدمة�الواي�فاي��WIFIالمجانية�و�ناك�صاالت�الدرجة�األولى�في�بعض�المحطات.�قد�ال�تتوفر�جميع��ذه�االمتيازات�دائما

4.     التذكرة�العادّية�Standard       �ي�التذاكر�العادية�للسفر�في�كل�األوقات�يمكن�شراؤ�ا�على�االنترنت�ومن�المحطة.

ة��Super Saverو�ي�تذاكر�رخيصة�للسفر�في�أوقات�معّينة�ال�يكون�في�ا�أي�ازدحام�ضمن�األسبوع.�عادة
َ
ض

ّ
5.    �التذاكر�الُمخف

�ومن�الساعة��19:15فما�صاعدا�طيلة�األيام
ً
ما�تكون�أوقات�السفر�خارج�أوقات�الذروة�بين�الساعة��10:00صباًحا�و��15:30ظ�را

من�االثنين�إلى�الجمعة.�يمكنك�أيًضا�السفر�على�ال��Super Off-Peakخالل�عطالت�ن�اية�األسبوع�والعطالت�الرسمية.

6.    �التذاكر�الجماعّية���GroupSaveناك�خصم�على�تذكرة�القطار�ألولئك�الذين�يسافرون�في�مجموعات�من�ثالثة�إلى�تسعة

أشخاص.�و�ي�خيار�مثالي�إذا�كنت�ترغب�في�السفر�مع�األصدقاء�أو�العائلة�(باستثناء�تذاكر�األطفال)،�حيث�يمكنَك�الحصول

على�34٪�من�تكلفة�التذكرة�الواحدة!

عزيزي�الطالب:�يمكنك�شراء�بطاقة�الــ��Railcardللحصول�على�خصومات�في�أسعار�البطاقات�تصل�إلى�30%.�يمكنك�الحصول

على�طلب�البطاقة�من�أقرب�محطة�قطار،�قم�بمأل�الطلب�و�اختمھ�من�مكتب�الطالب���Student Officeفي�جامعتك�وفي�محطة

 .Railcardالقطار�تستلم�بطاقة�الـ�
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·     مترو�أنفاق�لندن

�ي�شبكة�ضخمة�من�القطارات�التي�تربط�أغلب�أطراف�لندن�ببعض�ا�وتصل�لبعض�المطارات�وال�سّيما�مطار��يثرو�الّرئيسّي

بشكل�مباشر.�يخدم�منطقة�لندن�الكبرى��12خط�مترو�أنفاق�(Tube).�تعمل�قطارات�المترو�بشكل�يومي�منذ�الساعة�الخامسة

قل�العامة�الّرئيسّية�في�لندن.
ّ
�حتى�الثانية�عشرة�عند�منتصف�الليل�خالل�أّيام�الدوام�الرسمية.�ويعتبر�المترو�وسيلة�الن

ً
صباحا

،�ولتتمكن�من ات�المترو�بس�ولة�عند�رؤية�إشارة�على�شكل�دائرة�حمراء�يخترق�وسط�ا�خط�أزرق�أفقي�
ّ
عرف�إلى�محط

ّ
يمكن�الت

.( contactless)أو�بطاقة�بنكية��(Oyster Card)استقالل�المترو،�تحتاج�إلى�كرت�األويستر�

بطاقة�األويستر:

ريقة�األقل�تكلفة�لركوب�مترو�أنفاق�لندن��و�شراء�كرت�األويستر.�يمكنك�شراء��ذا�الكرت�من�أغلب�المحالت�التجارية
ّ
�و�الط

حول�محطة�القطار.�كما�يمكنك�تعبئتھ�من�داخل�محطة�القطار�باستخدام�الكاش�أو�البطاقة�البنكّية.

:Contactlessبطاقة�بنكّية�

يمكنك�استعمال�بطاقتك�البنكية�للركوب�في�المترو�بنفس�تكلفة�األويستر�كارد.��

الحافلة�أو�الباص:

�و�أرخص�وسيلة�للسفر�في�بريطانيا�وأش�ر�الشركات�التي�تتولى��ذا�القطاع�من�النقل��ي:

National Expressناشيونال�اكسبرس�������·

Megabus, part of Stagecoachميغا�باص/ستايج�كوش�������·

Parks Motor Groupباركس�موتور�كروب�������·

EasyBusإيزي�باص�������·

Scottish Citylinkسكوتيش�سيتي�لينكك��������·

ا�بالنسبة�للباصات�داخل�المدينة .�أمَّ
ً
،�ويمكن�شراؤ�ا�من�محطات�الباصات�أيضا

ً
�شراء�تذاكر�الباصات�على�اإلنترنت�عموما يتمُّ

�شبكة�من�الباصات�التي�تربط�أوصال�المدينة�ببعض�ا.�ففي�لندن�على�سبيل�المثال،�تمأل�الباصات�الفجوة
ً
الواحدة،�ف�ناك�أيضا

الموجودة�نتيجة�تباعد�بعض�محطات�المترو�عن�بعض�ا،�كما�أن�تكلفة�الركوب�بالباصات�أرخص�من�المترو،�لكن�ا�أبطئ.�لكنك

بالمقابل�تستمتع�برؤية�معالم�المدينة.

�ار�العادّية،�وتعمل�أقل�في�ساعات�الّصباح
ّ
ى�الجمعة،�في�ساعات�الن

ّ
تعمل�الباصات�في�معظم�المسارات�من�يوم�اإلثنين�حت

رة�وعطلة�ن�اية�األسبوع.
ّ

الباكر،�وفي�أوقات�مسائّية�متأخ

 

 

Copyright © 2019 Kuwait Cultural Office - London 



 
النقل�والمواصالت�في�المملكة  

المتحدة

المكتب�الثقافي،�لندن 2019| 2020

·     سيارات�األجرة�(التاكسي):

�من�شركات�التاكسي�في�كل�مدينة��نا�في�بريطانيا.�تعمل��ذه�الشركات�على�مدار�الساعة�حتى�في�أوقات
ً
�ناك�عدد�كبير�جدا

�من�الليل.
ً
متأخرة�جدا

�بالمقارنة�مع�باقي
َ
�مكلفا

ً
�سيارات�األجرة��ي�من�إحدى�الخيارات�المتاحة�بشكل�دائم،�لكن�ا�تعتبر�خيارا

ّ
وعلى�الرغم�من�أن

وسائل�النقل�وخصوصا�ركوب�سيارة�األجرة��minicabsفي�لندن.

لتحصل�على�خدمة�التاكسي،�يجب�عليك�حجز�التاكسي�عبر�االتصال�بال�اتف�وإعطاء�عنوان�سكنك�وعنوان�المكان�الذي�تريد

الذ�اب�إليھ.

�عن�كلفة�التوصيلة�عند�حجز�التاكسي�على�ال�اتف�لتتجنب�أي�زيادة
ً
عزيزي�الطالب:�لمصلحتك،�يفضل�دائما�أن�تسأل�مسبقا

على�األجرة�من�قبل�السائق.

�لسّيارات�األجرة�التقليدية�في�العديد�من
ً
�حقيقيا

ً
باإلضافة�إلى�شركات�التاكسي�برزت�ظا�رة�تاكسي�األوبر��Uberلتكون�منافسا

المدن�البريطانية�الكبرى.�يمكنك�الحصول�على��ذه�الخدمة�عبر�تنزيل�البرنامج��applicationو�و�س�ل�االستخدام�حيث

تحصل�دائما�على�تقييم�بكلفة�أي�رحلة�قبل�السفر.  

 

 

 

·     الطيران:       

تي�تخدم�في�بريطانيا��ي:
ّ
 �و�الوسيلة�األسرع�للسفر�بين�بلدان�المملكة�المتحدة.�وأ�م�شركات�الطيران�ال

Virgin Atlantic      ·

British Airways      ·

Jet2.com      ·

EasyJet      ·

Ryanair      ·

وتعتبر�شركتا��EasyJetو�Ryanairمن�أرخص�الشركات�على�اإلطالق�إذ�يمكنك�السفر�من�لندن�إلى�اسكتلندا�و�بالعكس�بأقل�من

.
ً
�50جنيھ�إسترليني�اذا�حجزت�باكرا

 

 

Copyright © 2019 Kuwait Cultural Office - London 



الخدمات�الصحّية  
 

المكتب�الثقافي،�لندن 2019| 2020

الب�األجانب�المسّجلين�في�الّجامعات�البريطانّية
ّ
حدة�وللط

ّ
·����الخدمة�الصحية�الوطنّية�متوفرة�مجانا�لكل�سكان�المملكة�المت

�وفي�الغالب�يمكنك�االستفادة�من�ا�أنت�وعائلتك.�تشمل��ذه�الخدمة
ً
لفترة�أكثر�من�ستة�أش�ر.��ذه�الخدمة�متوفرة�مّجانا

ى�تحصل�على��ذه
ّ
المراكز�الطبية�في�منطقة�سكنك�وخدمة�الطوارئ(Emergency Department or Casualty)��والمشافي.�حت

الخدمة�ينبغي�عليك�أن�تسّجل�مع�طبيب�عام�(GP (General Practitioner)�في�أقرب�مركز�صحّي�إلى�مكان�سكنك.

سجيل مع�الطبيب�العام
ّ
الت

يجب�عليك�التسجيل�مع�طبيب�عام��GPفي�أقرب�عيادة�إلى�مكان�سكنك.�في�أغلب�األحيان��ناك�مركز�طبي�تابع�للجامعة�يمكنك

سجيل�مع�الطبيب�بأسرع�فرصة�وال�تنتظر�حـتـى�تمــرض�كي�تتجنب�أي�إجراءات�طويلة�في
ّ
سجيل�فيھ�مباشرة.�بادر�إلى�الت

ّ
الت

التسجيل�عندما�تكون�بأمس�الحاجة�إلى�العالج.

الي�بوضع�الرمز�البريدي�لمكان�سكنك:
ّ
�لمعرفة�أقرب�عيادة�إلى�مكان�سكنك،�من�فضلك�راجع�الّرابط�الت

 

سيظ�ر�لك�أسماء�وعناوين�أقرب�العيادات�والمراكز�الصحّية�إلى�سكنك�وأيام�وأوقات�الدوام�اليومي�في�ا.

�االتصال�ضمن�أوقات�الدوام�مع�العيادة�أو�المركز�الطبي
ً
للتسجل�مع�الطبيب�العام��GPفي�أي�من��ذه�المراكز،�عليك�أوال

�ما�ُيطلب�منك
ً
سجيل.��ذه�األوراق�قد�تختلف�من�مكان�آلخر�ولكن�عادة

ّ
زمة�للت

ّ
األقرب�وحجز�موعد�واالستفسار�عن�األوراق�الال

أن�تأخذ�معك�الوثائق�واألوراق�الثبوتّية�التالية:

1.�����جواز�سفرك�والتأشيرة�الدراسّية،

2.�����إثبات�لعنوانك�(أي�رسالة�وصلت�إلى�عنوانك:�فواتير،�رسائل�من�الجامعة�أو�عقد�االيجار�...إلخ)

ك�ُمسجٌل�في�الّجامعة�أو�المع�د.
ّ
3.�����إثبات�أن

م�إرسال�بطاقتك�الطبّية�وعلي�ا�رقم�ال�(NHS)�الخاص�إلى�عنوانك�خالل�فترة�ال ِ
ّ
بي�أو�العيادة،�سيت

ّ
سجيل�في�المركز�الط

ّ
بعد�الت

تتجاوز�األسبوعين�وسيتم�تحديد�طبيب�عام�(GP)�لك�في�المركز�الطبي.

ك،�يجب�عليك�االتصال�بالمركز�الطبي�لحجز�موعد�لرؤية�الطبيب.�أّما�إذا�كان�وضعك�ال�يحتمُل َوعُّ
َ
في�حال�شعرت�بأّي�ت

�إلى�أقرب�مركز�فحص�فوري�(Walk-in Centre)��ويمكنك�الحصول�على�معلومات�عن�أقرب�مركز�طبي
ً
االنتظار،�توّجھ�مباشرة

فوري�إلى�سكنك�من�خالل�الرابط�التالي:

 

 National Health Service (NHS)  الخدمة�الصحّية�الوطنّية 

https://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/2

https://www.nhs.uk/Service-Search/Walk-in%20centre/LocationSearch/663
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�لحجم�الجرعة�وحاجة�المريض:
ً
·����تنقسُم�األدوية�في�بريطانيا�إلى�ثالث�أقسام�تبعا

باع��ذه�األدوية�في�كافة�المحال�التجارية�في�بريطانيا
ُ
تي�ال�تحتاج�إلى�إذن�طبيب�أو�إلى�وصفٍة�طبية�وت

ّ
1.�����األدوية�العامة�و�ي�ال

. (Ibuprofen)واإليبوبروفين��(Paracetamol)ول�ا�نظام�جرعات�وتركيز�معين�للماّدة�الفّعالة�الدوائّية�مثل�الباراسيتامول�

باع�فقط�تحت�إشراف�صيدلّي:�يمكن�للصيدليات�فقط�بيع��ذه�األدوية�ويجب�على�الصيدلّي�القيام
ُ
تي�ت

ّ
2.�����أدوية�الصيدلّية،�ال

�حاالت�طبية�أو�تتناول�أي�أدوية�أخرى،�للتحقق�من�أن بعملّية�البيع�أو�اإلشراف�علي�ا.�سيتم�سؤالك�عما�إذا�كنت�تعاني�من�أّيِ

.�على�سبيل�المثال،�يمكن�لبعض�مزيالت�االحتقان�األنفية�أن�ترفع�من�ضغط�الدم�عند�المرض،�لذلك
ً
تناول�الدواء�سيكون�آمنا

د�الصيدلي�فيما�إذا�كان�المشتري�يعاني�من�ارتفاع�ضغط�الدم�قبل�بيعھ�الدواء.
ّ

سيتأك

ى�إال�بوصفات�طبية�فقط�(Prescription-only Medicines)�:�ال�يمكنك�الحصول�على��ذه�النوع�من
َ
عط

ُ
تي�ال�ت

ّ
3.�����األدوية�ال

األدوية�بدون�وصفة�طبية�من�طبيبك.

الّصيدليات  

برى�مثل��Tesco،�Asda،�Sainsburyو���Waitroseتحتوي�على�قسم�لألدوية�التي�ال�تحتاج�الى�وصفة
ُ

أغلب�المحال�التجارية�الك

طبّية.�أما�بالنسبة�لألدوية�التي�تحتاج�الى�وصفات�طبية�أو�إشراف�صيدلي،�فيجب�عليك�الذ�ب�الى�صيدلية.

�في�بريطانيا�إذ�ال�تكاد�منطقة�تخلو�من�ا�و�ذه
ً
�تعتبر�الصيدليات�الكبيرة�مثل��Bootsو�Superdrugمن�أكثر�الصيدليات�توفرا

الصيدليات�تعمل�في�كل�أيام�األسبوع�ولكن�بساعات�عمل�مختلفة:

ى�الساعة�السادسة�مساًء
ّ
�حت

ً
·������من�يوم�اإلثنين�إلى�السبت،�من�الساعة�التاسعة�صباحا

ى�الساعة�الخامسة�مساًء
ّ
�حت

ً
·������يوم�األحد،�من�الساعة�الحادية�عشرة�صباحا

��ناك�صيدليات�تعمل��24ساعة�على�مدار�األسبوع.��ذا�باإلضافة�إلى�توفر�الصيدليات�الخاصة.
ّ

كما�أن

لمعرفة�أقرب�صيدلّية�الى�مكان�سكنك،�راجع�الرابط�التالي:

 

الي�واختيار�ما�يناسب
ّ
وفي�حالة�نفاذ�دواٌء�ما�م�م�خارج�أوقات�دوام�طبيبك�ودوام�الصيدلّية،�الّرجاء�الّرجوع�الى�الّرابط�الت

حالتك:
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Health and Dental Insurance  بي�الخاص�للطالب�الكويتي
ّ
التأمين�الط

تي�تعدُّ
ّ
بّية�وال�سّيَما�طبابة�األسنان�وطبابة�العيون�ال

ّ
ي�التـأمين�الطبّي�الخاص�كل�االحتياجات�الط

ّ
 يغط

مكلفة�في�بــريطانيا.

 

للتسجيل�على�التأمين�الصّحي�راجع�الرابط�أدناه�واتبع�الخطوات

https://kuwaiti-students.vianabo.com/account?ReturnUrl=/pages/home#/register

الرقم�التي�يجب�عليك�االتصال�بھ�في�حال�الطوارئ:�111
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خدمات�الطوارئ�والسالمة  
 

 

 الرقم�المجاني�العام�لجميع�حاالت�الطوارئ�في�بريطانيا��و:�(999)،�وعليك�ابالغ�موظف�استقبال�ال�اتف

أثناء�االتصال�أي�من�الخدمات�الطارئة�تحتاج�مثل�(اإلسعاف،�المطافئ،�أو�الشرطة)،�وسيسألك�الموظف

عن�عنوانك�وعن�تفاصيل�تتعلق�بخدمة�الطوارئ،�ليتسنى�ل�م�تقديم�المساعدة�المطلوبة�فورا.

الشرطة

يتمتع�رجال�الشرطة�في�المملكة�المتحدة�بسمعة�طيبة�في�حفاظ�م�على�القانون�والنظام،�واحترام�م

لآلخرين،�وينقسم�ج�از�الشرطة�الى�عدة�قوى�محلية،�كما�أن�معظم�ضباط�الشرطة�ال�يحملون�سالحا،�اال

في�الحاالت�الخاصة.

�سوف�تحتاج�إلبالغ�الشرطة�عند�فقدان�جواز�سفرك.��ويمكن�الحصول�على�تفاصيل�تتعلق�بخدمات

الشرطة�ونسب�انتشار�الجريمة�في�المنطقة�التي�تعيش�في�ا�على�الرابط�التالي:

 

 

 

 

احتياطات�السالمة

 بريطانيا�بلد�يشعر�فيھ�المرء�باألمن�واألمان،�ومع�ذلك�يجب�على�الطالب�أخذ�االحتياطات�بشأن�حماية

نفسھ�والحفاظ�على�ممتلكاتھ.

�احتفظ�دائما�بممتلكاتك�القّيمة�معك�أو�تأكد�من�وضع�ا�في�مكان�آمن.�وال�تحمل�مبالغ�كبرى�من

�في�حال�ضياع�ا
ً
المال،�ومن�الحكمة�أن�تؤمن�على�كل�ممتلكاتك�بحيث�يصبح�بوسعك�أن�تنال�تعويضا

أو�تعرض�ا�للسرقة.

تجنب�السفر�وحيدا�في�الليل،�حاول�السفر�بصحبة�شخص�تعرفھ،�وحول�أن�تسلك�طريقك�عبر

مناطق�جيدة�اإلضاءة�ويكثر�في�ا�العامة.�المناطق�المفتوحة�كالحدائق�العامة�أو�األراضي�الشاسعة

.
ً
ليست�آمنة�ليال
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 يتمتع�نظام�التعليم�في�المملكة�المتحدة�بسمعة�طيبة�في�جميع�أنحاء�العالم�بسبب

جودتھ�ومعاييره�العالية.�بشكل�عام،�يحتوي�نظام�التعليم�العالي�البريطاني�على�خمس

مراحل�من�التعليم:�السنوات�المبكرة،�السنوات�االبتدائية،�التعليم�الثانوي،�التعليم

اإلضافي�ثم�التعليم�الجامعي.�يلتحق�البريطانيون�بنظام�التعليم�في�سن�الثالثة�اختياريا،

إال�أن�الذين�تزيد�أعمار�م�عن��5سنوات�وأقل�من�16،�ملزمون�بااللتحاق�بالمدرسة.

 

 

نظام�التعليم�العالي�في�المملكة�المتحدة

 

تتمتع�المملكة�المتحدة�بنظام�تعليمي�جامعي�على�مستوى�أكاديمي�متميز�وسمعة

عالية�في�مجاالت�المعرفة�والتخصص�العلمي�ويتوفر�ب�ا�عدد�كبير�من�الجامعات

والمعا�د�المتباينة�الحجم�واالمكانيات�المادية�والعلمية.�ول�ذه�الجامعات�صالحية

منح�الدرجات�الجامعية�على�مختلف�مستويات�ا�من�درجة�البكالوريوس�(أو�الدرجة

الجامعية�األولى�)�أو�درجات�الدبلوم�والماجستير�والدكتوراة�بمختلف�أنواع�ا�على

النحو�الذي�سنبينھ�فيما�بعد.

في�نظام�التعليم�في�المملكة�المتحدة�على�عكس�التعليم�العالي�في�الواليات�المتحدة�،

�ناك�فرق�بين�الكلية�والجامعة.�بينما�في�الواليات�المتحدة�ال�يوجد�فرق�بين�الكلية

والجامعة�حيث�يشير�معظم�الناس�إلى�مزود�التعليم�العالي�ككلية�،�لكن��ذا�ليس��و

الحال�في�المملكة�المتحدة.��نا،�الكلية��ي�مؤسسة�للتعليم�اإلضافي�تقوم�بإعداد

طالب�ا�للحصول�على�درجات�علمية،�في�حين�أن�الجامعة�مرخصة�لمؤسسة�التعليم

العالي،�لذلك�في�ن�اية�األمر،�سوف�يحصل�الطالب�على�ش�ادة�جامعية. 
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الرسوم�الدراسية�والتكاليف�في  
المملكة�المتحدة

 

 إذا�كنت�طالًبا�دولًيا�،�فيجب�اإلشارة�إلى�أنھ�ال�تتم�اإلشارة�إلى�جميع�مقدمي�التعليم

العالي�في�المملكة�المتحدة�كجامعة.��ذه�القضية�ينظم�ا�القانون.�يمكن�تصنيف

مؤسسة�التعليم�العالي�كجامعة�في�ظل��ذه�الظروف:

·������إذا�حصلت�على�موافقة�مجلس�الملكة�بموجب�قانون�التعليم�اإلضافي�والتعليم

العالي�لعام�1992

·������إذا�حصلت�على�موافقة�بموجب�أحكام�قانون�الشركات�لعام�2006

بصفتك�طالًبا�دولًيا�قادًما�من�بلدان�أخرى�خارج�االتحاد�األوروبي�ستحتاج�الى�تأشيرة

طالب�للدراسة�في�المملكة�المتحدة.�و�ي�تأشيرة�طالب�رسمية�في�المملكة�المتحدة.

وللحصول�علي�ا�يجب�التأكد�من�أن�لديك�أموال�لتمويل�إقامتك��ناك�أثناء�دراستك.

عند�التقدم�بطلب�للحصول�على�تأشيرة،�سوف�تحتاج�إلى�إظ�ار�أن�لديك�ما�يكفي�من

المال�لتغطية�الرسوم�الدراسية�الخاصة�بك�وغير�ا�من�النفقات�أو�تقديم�خطاب

الضمان�المالي�الصادر�من�المكتب�الثقافي.  

 

 

 

 تسير�سمعة�التعليم�العالي�البريطاني�جنًبا�إلى�جنب�مع�تكاليف�ا.�قد�تختلف�الرسوم

الدراسية�من�جامعة�إلى�أخرى�وفي�أي�منطقة�إدارية�تنظر�إلي�ا�(إنجلترا،�واسكتلندا،

وويلز)،�لذلك�ُينصح�دائًما�بالتحقق�من�موقع�الجامعة�قبل�وضع�أي�خطة�دراسية.

بالتأكيد،�لحضور�إحدى�الجامعات�البريطانية،�فأنت�بحاجة�إلى�الكثير�من�األموال

ا�أم�ال،�باإلضافة�إلى�توفر�برامج�المنح�الدراسية.
ً
المعدة،�سواء�كنت�مواطن

يعد�الطالب�األجانب�جزًءا�كبيًرا�من�الطالب�في�الجامعات�البريطانية.�وتعد�المملكة

المتحدة�ثاني�أكثر�وج�ات�الدراسة�شعبية�للطالب�األجانب�بعد�الواليات�المتحدة.�في

الن�اية،�يجب�التأكيد�على�أنھ�على�الرغم�من�صعوبة�الحصول�على�أسعار�معقولة،�إال

أنك�إذا�قررت�الدراسة�في�المملكة�المتحدة�فستكون�بالتأكيد�تستحق�التكلفة.
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مستوى�نظام�التعليم�في�المملكة�المتحدة   
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درجة��البكالوريوس�في�المملكة�المتحدة

 

 بناًء�على�لوائح�التعليم�الفعلي�في�نظام�التعليم�في�المملكة�المتحدة،�يشتمل�التعليم

العالي�على:

�تستغرق�ثالث�سنوات�حتى�تنت�ي،�بينما���تمتد�في
ً
·������درجة�(البكالوريوس)�والتي�عادة

اسكتلندا�إلى��4سنوات�إلكمال�الدورة�الجامعية.���ناك�عدد�كبير�من�الجامعات�التي

تقدم�دورات�جامعية�لمدة��4سنوات،�والتي�تعرف�أيًضا�باسم�"دورات�السندوتشات"

(�Sandwich Year)�.�يتضمن��ذا�البرنامج�سنة�واحدة�تعتبر�خبرة�عمل�،�وعادة�تكون

في�السنة�الثالثة��إال�أن�البرامج�التي�تتعَدى�الثالث�سنوات�ف�ى�غير�معتمدة�لدى

المكتب�الثقافي.

·������الدراسات�العليا�التي�تؤدي�إلى�الدكتوراه،�ودرجة�الماجستير�،�ودبلومات

الدراسات�العليا�،�وش�ادات�الدراسات�.�(PGCE)��والدرجات�الم�نية.

 

 

 

 يحلم�العديد�من�الطالب�األجانب�بالحصول�على�درجة�البكالوريوس�في�المملكة

المتحدة.�جامعات�المملكة�المتحدة�معروفة�ومرموقة�ببرامج�ا�للحصول�على�درجة

جامعية�حيث�تقدم��ذه�الجامعات�اآلالف�من�الدورات�الممتازة�وش�ادات�المنح�التي

يتم�االعتراف�ب�ا�في�جميع�أنحاء�العالم�من�قبل�أرباب�العمل�واألكاديميين�على�حد

سواء.

�للدراسة.�في
ً

تم�تطوير��ذه�الدرجات�بطريقة�تجعلك�تف�م�تماًما�موضوًعا�أو�مجاال

المملكة�المتحدة،�يبلغ�متوسط�  الوقت�الالزم�إلكمال�درجة�البكالوريوس�ثالث�سنوات

تقريًبا،�لكن�في�بعض�التخصصات�مثل�الصيدلة،�قد�يستغرق�األمر�أربع�سنوات.

ف�الدرجات�على�أن�ا�"عادية"
َّ
صن

ُ
مالحظة�م�مة:�في�معظم�جامعات�المملكة�المتحدة،�ت

�إذا�تم�االنت�اء�من�جميع
ً
منح�الدرجات�العادية�عادة

ُ
أو�"مرتبة�الشرف"�(Hons).�ت

�لقوانين�وزارة
ً
الفصول،�لكن�الدرجات�اإلجمالية�لم�تكن�في�مستوى�معين.�ووفقا

التعليم�العالي�في�الكويت�فإنھ�ال�يتم�معادلة�ش�ادة�البكالوريوس�ما�لم�تكن�بمرتبة

الشرف.
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 �ناك�أكثر�من�متطلب�أكاديمي�للقبول�بالجامعات

General Certificate of Education - Advanced Level (A Level) 1-�الحصول�على�ش�ادة��

ومدة�الدراسة�للحصول�على��ذه�الش�ادة�تستغرق�من�عام�الى�عامين�يقضي�ا�الطالب�في

دراسة�ثالث�أو�أربع�مواد�تتوافق�ونوع�التخصص�الذي�يبتغي�دراستھ�في�الجامعة،�ونظام

التقييم�في�امتحانات��ذه�الش�ادة��و�نظام�المّعدالت�أعال�ا��Aوأدنا�ا��E،حيث�تقوم�كل

جامعة�بتحديد�مّعدالت�القبول�في�كل�تخصص�من�التخصصات�العلمية�المتاحة�ب�ا.

والجدير�بالذكر�أن�مّعدالت�القبول�بتخصصي�الطب�البشرى�وطب�األسنان�تعتبر�من�أعلى

المعدالت�المطلوبة،�إذ�أن�المنافسة�على�عدد�المقاعد�المحدودة�كبير.

2-���أما�الطالب�الحاصلون�على�مؤ�الت�أخرى�غير�(Level A)�مثل�)ش�ادة�الثانوية

الكويتية(�فيتوجب�علي�م�قضاء�عام�في�دورة�دراسية�سواء�داخل�الجامعة�أو�في�كلية�أو

مع�د�معتمد�لدراسة�السنة�التم�يدية�(Foundation Year)��ويشمل�المقرر���4أو��5مواد

علمية�باإلضافة�إلى�اللغة�اإلنجليزية�حيث�يتوجب�على�الطالب�الحصول�على�معدل�6.5

نقاط�على�األقل�في�امتحان��IELTSبالنسبة�للطلبة�المبعوثين�لدراسة�الطب�البشرى�وطب

األسنان�لتحقيق�أحـد�شروط�القبول�بالجامعة.�وبالنسبة�للتخصصات�األخرى�فتتفاوت

المعدالت�المطلوبة�في�اللغة�اإلنجليزية�من�تخصص�آلخر�ومن�جامعة�ألخرى�ولكن�ال�تقل

عن��5.5نقطة�بأي�حال.

Baccalaureate)3-�تقبل�الجامعات�أيضا�الطالب�الحاصلين�على�ش�ادة�البكالوريا�الدولية�

Diploma International IB)�وفق�شروط�متباينة�حسب�نوع�التخصص�األكاديمي�المراد

دراستھ�في�الجامعة.

4-�على�الطالب�المتقدمين�لاللتحاق�بدراسة�الطب�البشرى�وطب�األسنان�التقدم�لمقابلة

شخصية�في�ش�ري�مارس�أو�أبريل�أثناء�دراسة�السنة�التم�يدية�تعقد�ا�الجامعة�المتقدم

ل�ا�الطالب.�واجتياز�المقابلة�الشخصية�بنجاح�يّعد�من�أ�م�شروط�اإللتحاق�في��ذين

التخصصين�إلى�ّحد�أن�عدم�اجتياز�ا�بنجاح�يعني�عدم�القبول�بالجامعة�وإن�حاز�الطالب

أعلى�الدرجات�في�امتحانات�السنة�التم�يدية.

5-�اختبار�ال:����UCATو�و�اختبار�يخص�الطلبة�الراغبين�بدراسة�الطب�البشري�وطب

األسنان�في�المملكة�المتحدة،�ويتطلب�التسجيل�وتقديم�اإلختبار�مراعاة�قواعد�وتواريخ

محددة�كالتالي:

·������من�غير�المحّبذ�تأجيل�تقديم�االمتحان�لما�بعد�وصول�الطلبة�المملكة�المتحدة،�و

يفّضل�تقديمھ�في�الكويت�أو�أي�بلد�آخر�قبل�الوصول�لمقر�الدراسة.�و�و�اجباري�لجميع

الطلبة�الراغبين�بدراسة�الطب�البشري�و�طب�األسنان�في�المملكة�المتحدة.

 

·������طلب�التسجيل�لتقديم�االمتحان�يجب�أن�يتم�على�األنترنت�على�الموقع

�من�ش�ر�يونيو.
ً
��www.ukcat.ac.ukاعتبارا

·������ينصح�تقديم�االمتحان�بتاريخ�مبكر�نظرا�ألن�آخر�موعد�لتقديم�طلبات�االلتحاق

بكليات�الطب�البشري�وطب�األسنان�ً�في�جامعات�المملكة�المتحدة��و(��15أكتوبر)�.

وينطبق�ذلك�على�جميع�الطلبة�الراغبين�بدراسة�الطب�البشري�وطب�األسنان.  
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 �ناك�طريقتان�للتقدم�للقبول�بالجامعات:

الطريقة�األولى:� 

و�ي�األكثر�شيوعا�-وتّصر�أغلبية�الجامعات�علي�ا-�و�ي�التقدم�عن�طريق�نظام��(مركز 

Universities and Collegesالقبول�بالجامعات�والكليات)�وعنوانھ�االلكتروني� 

��Admissions Services (UCAS) http://www.ucas.comحيث�يقوم�الطالب�بتعبئة

نموذج�خاص�بطلب�االلتحاق�بالجامعات�صادر�عن�UCAS،�ويرسل�إلى�عنوان�المكتب

الرئيسي�في�موعد�ال�يتجاوز��15ديسمبر�من�كل�عام�(للقبول�في�العام�الدراسي�التالي).

وفي�تخصصي�الطب�البشرى�وطب�األسنان�فإن�آخر�موعد�لتقديم�الطلبات��و�15

أكتوبر.

ويتكون�طلب�اإللتحاق�بالجامعات�من�أربعة�أجزاء:

· �����الجزء�األول:�يذكر�فيھ�الطالب�البيانات�الخاصة�بھ�وأسماء�الجامعات�التي�يرغب

االلتحاق�ب�ا�والتخصص�المرغوب�فيھ.

·    ��الجزء�الثاني:�خاص�ببيان�المؤ�الت�الدراسية�الحاصل�علي�ا�الطالب�حتى�تاريخ

تقديم�الطلب.

·    ��الجزء�الثالث�:�خاص�بالطالب�وفيھ�يشرح�بإيجاز�أسباب�تقدمھ�لدراسة�التخصص

المراد�باإلضافة�إلى�نبذة�عن�ا�تماماتھ�الثقافية�والعلمية�عامة�والغرض�من��ذا�الجزء

أن�يقدم�الطالب�للجامعات�المتقدم�ل�ا�لمحة�عن�جوانب�شخصيتھ�العلمية�و�الثقافية.

·    ��الجزء�الرابع:�و�ذا�الجزء�يقوم�بتعبئتھ�المسؤول�القائم�على�دراسة�الطالب�أثناء

السنة�التم�يدية�وب�ا�يذكر�المسؤول�رأيھ�الشخصي�واألكاديمي�في�الطالب�ومدى

مالئمة�إمكانياتھ�العلمية�والشخصية�للتخصص�المتقدم�لھ،�و�ذا�الجزء�لھ�صفة�ّسرية

وال�يطلع�عليھ�إال�الجامعة�أو�الجامعات�المتقدم�ل�ا�الطالب�.

الطريقة�الثانية:

تتمثل�في�التقدم�مباشرة�بعد�أداء�السنة�التم�يدية�بنجاح�إلى�الجامعة�التي�يرغب

الطالب�في�اإللتحاق�ب�ا.�وتطّبق��ذه�الطريقة�من�قبل�بعض�الجامعات�وتنحصر�في

بعض�التخصصات�فقط�(ليس�من�بين�ا�الطب�البشرى،�طب�األسنان�أو�الصيدلة)�إال�أن

  UCAS�.أغلبية�الجامعات�تّصر�على�تقديم�طلبات�االلتحاق�عن�طريق�نظام�ال���
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ة

 

 درجة�البكالوريوس�تمنح�في�تخصصات�مختلفة:���First University Degreeالدرجة�الجامعية

األولى����

درجة�البكالوريوس�في�العلوم

Bachelor of Science  BSc  تمنح�في�فروع�العلوم�المختلفة�مثل�الطبية�والكيمياء�واألحياء

وعلم�الوراثة�والعلوم�االقتصادية�إلى�آخره�.

درجة�البكالوريوس�في�ال�ندسة

 Bachelor of Engineering (BEng)�تمنح�في�شتى�فروع�التخصصات�ال�ندسية.

درجة�البكالوريوس�في�الطب�البشري

: (BD) Dentistry of Bachelor.وطب�األسنان���Bachelor of Medicine(BM) 

  درجة�البكالوريوس�في�األداب

 Bachelor of Arts (B.A)�تمنح�في�العلوم�اإلنسانية�و�االجتماعية.

فترة�الدراسة�للحصول�على�درجة�البكالوريوس��3سنوات�في�المعتاد،�إال�أنھ�توجد

استثناءات�في�تخصصات�معينة،�فعلى�سبيل�المثال�ال�الحصر:

درجة�البكالوريوس�في�الطب�أو�طب�األسنان�:�مدة�الدراسة�ب�ما��5سنوات�في�المعتاد�(وفي

عدد�من�الكليات��6سنوات).

   �درجة�الماجستير�في�الصيدلة Master of Pharmacy (MPharm)�وتمنح�في�تخصص

الصيدلة�و�ى�درجة�جامعية�أولى�ومدة�الدراسة�للحصول�علي�ا��4سنوات.

 

��لكن�يجب�مالحظة�أن�درجة�الـ���M Pharmacyي�الدرجة�الجامعية�األولى�في�تخصص

الصيدلة�في�حين�توجد�درجتان�جامعيتان�في�تخصص�ال�ندسة�كلتا�ما�درجة�جامعية�أولى�:

منح�للمتفوقين�فقط�بعد�دراسة�جامعية�مدت�ا�4
ُ
درجة�الـ���BEngودرجة�الـ���MEngواألخيرة�ت

سنوات.

���نظام�التقييم�خالل�الدراسة�للحصول�على�الدرجة�الجامعية�األولى�وعند�التخرج�يختلف

�من�جامعة�إلى�أخرى�ومن�تخصص�إلى�آخر�باإلضافة�إلى�أن�تخصصي�الطب
ً
�كبيرا

ً
اختالفا

البشرى�وطب�األسنان�ل�ما�نظام�مختلف�بدوره�عن�التخصصات�األخرى�حتى�ضمن�الجامعة

ذات�ا.
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����يبدأ�العام�الدراسي�والتسجيل�للدراسة�في�سبتمبر�أو�أكتوبر�من�كل�عام�،�وعلى

الرغم�من�أن�العام�الدراسي�التقليدي�ينقسم�إلى�ثالثة�فصول�(Terms)�(سبتمبر�/

أكتوبر�إلى�ديسمبر�،�ويناير�إلى�مارس�،�وأبريل�إلى�يونيو�–�يوليو)�إال�أن�العديد�من

الجامعات�تعمل�اآلن�بالنظام�الفصلي�حيث�يقسم�العام�الدراسي�إلى�فصلين�دراسيين

��Semestersالفصل�األول�(سبتمبر�/أكتوبر�إلى�ديسمبر)�والفصل�الثاني�(يناير�/فبراير

إلى�يوليو).�وال�تعمل�الجامعات�البريطانية�بنظام�الفصل�الصيفي.
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الدرجات�العلمية�-  الماجستير  

شروط�القبول�للحصول�على�درجة�الماجستير�في  
المملكة�المتحدة

 

 ·������يبدأ�العام�الدراسي�والتسجيل�للدراسة�في�سبتمبر�أو�أكتوبر�من�كل�عام،�وعلى

الرغم�من�أن�العام�الدراسي�التقليدي�ينقسم�إلى�ثالثة�فصول�(سبتمبر/�أكتوبر-

ديسمبر،�يناير�إلى�مارس،�وإبريل�إلى�يونيو�–�يوليو)�إال�أن�العديد�من�الجامعات�تعمل

اآلن�بالنظام�الفصلي�حيث�يقسم�العام�الدراسي�إلى�فصلين�دراسيين:�الفصل�األول�من

سبتمبر/�أكتوبر-�ديسمبر.�أما�الفصل�الثاني�من�يناير/�فبراير-�يوليو.�وال�تعمل

الجامعات�البريطانية�بنظام�الصيف�الصيفي.

)�بدوام
ً
·������تستغرق�معظم�برامج�الماجستير�في�المملكة�المتحدة�سنة�كاملة�(�12ش�را

كامل�وتتضمن�مقررات�دراسية�ورسالة�بحثية�(Dissertation)�يقدم�ا�الطالب�في�ن�اية

البرنامج�الدراسي.�أما�بعض�البرامج�التخصصية�أو�الم�نية�مثل�ماجستير�العالج

الطبيعي�وماجستير�إدارة�األعمال�فقد�تستغرق�من��12ش�ر�إلى�سنتين�ويمنح�الطالب

(LLM)والقانونية��(MSc)والعلمية��(MA)درجة�الماجستير�في�الدراسات�ت�األدبية�

وإدارة�األعمال�(MBA)�ودرجات�معينة�أخرى�تمنح�ا�عدد�من�الجامعات.

 

 

 

ا�لبعض�الطالب�المو�وبين
ً
 ·���تعد�مدارس�الدراسات�العليا�في�المملكة�المتحدة�موطن

والم�رة�من�جميع�أنحاء�العالم.�تتمتع�الجامعات�البريطانية�بسمعة�طيبة�في�العالم

األكاديمي،�ولكي�تصبح�جزًءا�من��يئة�طالب�الماجستير،�عليك�إظ�ار�مستوى�ممتاز�من

التعليم�الجامعي.

·������تفرض�الجامعات�شروط�معينة��لاللتحاق�بدرجة�الماجستير،�لذا�يجب�عليك

االتصال�ب�م�بنفسك�أو�مراجعة�موقع�الويب�الخاص�ب�م�للحصول�على�معلومات�حول

متطلبات�القبول.

·������عامة��ناك�قائمة�بالوثائق�المطلوبة�عند�التقدم�للحصول�على�درجة�الماجستير�في

المملكة�المتحدة�مثل:

درجة�البكالوريوس�أو�ما�يعادل�ا�/�اختبار�اللغة�(UKVI IELTS)�/�المراجع�/�الدعم/

الضمان�المالي.
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الدرجات�العلمية�-�الدكتوراه 
 

 ·�تستغرق�برامج�الدكتوراة�عادة�في�المملكة�المتحدة�من�ثالث�إلى�أربع�سنوات�بنظام

الدوام�الكامل�وبعد�ن�اية�السنة�األولى�تتم�ترقية�الطالب�من�درجة�(Mphil)�إلى�درجة

.(PhD)

يتعين�على�الطالب�خالل�دراستھ�لبرنامج�الدكتوراة�تقديم�بحث�أكاديمي�متميز�في

مجال�تخصصھ�واجتياز�امتحان�المناقشة�(VIVA)�و�و�امتحان�شف�ي�يحضره�باإلضافة

(External examiners)إلى�لجنة�أكاديميين�من�الجامعة�وآخرين�من�خارج�الجامعة�

وتمنح�درجة�(PhD)�و�ى�الدكتوراة�في�الفلسفة�بعد�موافقة�لجنة�االمتحان.

يتكون�طلب�االلتحاق�بالجامعات�من�أربع�أجزاء:

الجزء�األول�:�يذكر�فيھ�البيانات�الخاصة�بھ�وأسماء�الجامعات�التي�يرغب�االلتحاق�ب�ا

والتخصص�المرغوب�فيھ.

الجزء�الثاني:�خاص�ببيان�المؤ�الت�الدراسية�الحاصل�علي�ا�الطالب�حتى�تاريخ�تقديم

الطلب.

الجزء�الثالث�:�خاص�بالطالب�وفيھ�يشرح�بإيجاز�أسباب�تقدمھ�لدراسة�التخصص

المراد�باإلضافة�إلى�نبذة�عن�ا�تماماتھ�الثقافية�والعلمية�عامة.

·������إذا�كنت�تبحث�عن�مزيد�من�المعلومات�حول�الدراسات�العليا�في�المملكة�المتحدة،

فبإمكانك�إلقاء�نظرة�على�موقع�المجلس�الثقافي�البريطاني�أو�المملكة�المتحدة�للتعليم

أو�الماجستير�والمزيد.
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نن�� الطلبة بالقدوم قبل بدء الدراسة
بأسبوع

12M

37M

5M 25M

جواز�سفر�ساري
المفعول�وتأشيرة

دخول�صالحة
 للدراسة
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إرشادات��امة�قبل�الوصول�إلى�المملكة
المتحدة

نسخة�من�خطاب      ·
قبول�الجامعة/�مع�د
(APPROVED OFFER

LETTER).

نسخة�من�خطاب�قبول     
الجامعة/�مع�د

 (APPROVED OFFER
LETTER)

نسخة�من�العنوان
واألرقام�الم�مة�في

 الجامعة/�مع�د

نسخة�من�رسالة 
الى�من�ي�مھ�األمر
(TIMC LETTER)

الصادرة�من�المكتب
 الثقافي

الش�ادات�األصلية 
بما�في�ا�ش�ادة

الثانوية�و�ش�ادة
اختبار

 (IELTS)االيلتز

مبلغ�مالي�كافي�لتغطية  
المصروف�الشخصي

والسكن�لمدة�أسبوعين
الى�أن�يتم�فتح�حساب

مصرفي�بريطاني

 

الرجاء�مراجعة�وزارة�التعليم�العالي�في�الكويت�و�التأكد�من�تزويد�م�بكافة�المستندات�المطلوبة�وعمل�اإلجراءات�الالزمة�قبل

السفر�حيث�يتوجب�على�الطالب�قبل�السفر�أن�يقوم�بالتج�يزات�الالزمة�كما�يلي:

 

 

 

 عند�الوصول�الى�المطار،�عليك�التأكد�من�التالي:���

���إبراز�مستندات�اإللتحاق�بالجامعة.

الرجاء�االنتباه�الى�أسلوب�التحدث�مع�ضابط�المطار�وفي�حالة�عدم�ف�مك�للسؤال�عليك�توضيح�ذلك�ومن�حقك�طلب�مترجم�في

أي�وقت.

 

 



التأشيرات�وإقامة�الدراسة�في   
المملكة�المتحدة

 

بعد�الحصول�على�قبول�معتمد�من�المكتب�الثقافي�للدراسة�في�المملكة�المتحدة،�سيقوم�المرشد�األكاديمي�بإرسال�رسالة

الضمان�المالي�(Financial Guarantee letter)�إلى�المع�د�أو�الجامعة،�وعندئذ�سيقوم�مع�د�اللغة�/�الجامعة�بإصدار�رسالة

الفيزا�لطلبة�اللغة�(�Visa letter)�أو�ال�(�CAS letter)�لطلبة�الجامعة.�على�الطالب�التواصل�مع�مع�ده/جامعتھ�بأقصى�سرعة

للحصول�على��ذه�الرسالة�الستخدام�ا�بطلب�الحصول�على�التأشيرة.

أنواع�التأشيرات:

للدراسة�في�المملكة�المتحدة،�على�الطالب�المبتعث�التقدم�للحصول�على�إحدى�التأشيرات�التالية:

·      Short Term Study Visa:�خاصة�بطالب�اللغة�(�18سنة�وما�فوق).

·      �Student Visitor Visa:�خاصة�بطالب�اللغة.

·    Child student visa (Tier 4 ):�خاصة�بطالب�اللغة�(لمن�يبلغ�أقل�من��18سنة).

·     General Student Visa (Tier 4):�خاصة�بطالب�الدراسة�الجامعية�(السنة�التم�يدية،�البكالوريوس،�الماجستير

�التقديم�على��ذا
ً
والدكتوراه).�مع�العلم�أن�الطالب�الذين�سيقومون�بدراسة�اللغة�في�مع�د�تابع�للجامعة�يستطيعون�أيضا

النوع�من�التأشيرات.

(Electronic Visa waiver(EVW):��ذا�النوع�يستطيع�طالب�اللغة�التقديم�عليھ،�وتكون�مدة�التأشيرة�عادة��6أش�ر،�ولكن

�ذا�النوع�من�التأشيرات�يعطى�ميزة�الدخول�إلى�المملكة�المتحدة�لمرة�واحدة�فقط،�أي�أنھ�في�حال�غادر�الطالب�مقر

البعثة�إلجازة�أو�ألى�سبب�آخر�في�أي�وقت�خالل�ال��6أش�ر،�عليھ�التقديم�مرة�أخرى�على�التأشيرة�للعودة.
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مالحظات:

�على�قوانين�إدارة�ال�جرة�البريطانية�الجديدة
ً
عند�الحصول�على�التأشيرة�يرجى�االنتباه�إلى�مدة�صالحيت�ا�،�حيث�أن�عطفا

�فقط،�وللحصول�على�التأشيرة�للفترة�الكاملة�(BRP)�على�الطالب�الذ�اب
ً
فإن�الطالب�قد�يمنح�تأشيرة�مؤقتة�لمدة��30يوما

إلى�مكتب�البريد�في�نفس�المدينة�التي�سيدرس�ب�ا�والذي�سيكون�عنوانھ�موجود�على�رسالة�تم�استالم�ا�عند�الحصول�على

التأشيرة�المؤقتة،�كما�على�الطالب�اصطحاب��ذه�الرسالة�إلى�مكتب�البريد�الستالم�الفيزا�الكاملة�(BRP)�.�ويرجى�العلم�أنھ

إذا�لم�يتم�استالم�الفيزا�الكاملة�في�فترة�الثالثين�يوم��ذه،�ستعتبر�الفيزا�ملغية،�وعليھ�سيتوجب�على�الطالب�مغادرة

المملكة�المتحدة�والتقديم�على�فيزا�جديدة�في�الكويت.

كما�أنھ�على�تأشيرات�الدخول�أو�تصاريح�اإلقامة�أن�تكون�سارية�المفعول�طوال�العام�الدراسي،�وعلى�الطالب�مراعاة

،�حيث�أنھ�ال�يمكن�استصدار�جواز�سفر�جديد�من�السفارة�في�لندن. 
ً
صالحية�جوازات�سفر�م�طوال�العام�الدراسي�أيضا
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التأشيرات�وإقامة�الدراسة�في  
المملكة�المتحدة

 

اإلجراءات�األولية�للحصول�على�التأشيرة: 
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تعبئة�االستمارة�اإللكترونية�للتأشيرة�المطلوبة�من�خالل�الموقع�الرسمي�لحكومة�المملكة�المتحدة: 

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas 

حجز�موعد�مع�السفارة    البريطانية�عبر�الموقع�المذكور. 

 األوراق�المطلوبة�للحصول�على�التأشيرة:

للتقدم�بطلب�الحصول�على�التأشيرة،�يرجى�إرفاق�الوثائق�التالية:

1.��جواز�سفر�ساري�المفعول،�على�أال�تقل�مدة�صالحيتھ�المتبقية�عن��6أش�ر�عند�تقديم�الطلب.

2.��رسالة�الفيزا�(Visa Letter)�من�المع�د�أو�تأكيد�القبول�للدراسة

 Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)�من�قبل�الجامعة.

3.��رسالة�إلى�من�ي�مھ�األمر�(TWIMC)�لغرض�التأشيرة�للمبتعث،�صادرة�عن�المكتب�الثقافي�وموج�ة�إلى

السفارة�البريطانية.

4.��الش�ادات�األصلية�والدرجات�العلمية�التي�تم�قبول�الطالب�للدراسة�على�أساس�ا�كما��و�مذكور�في

(CAS)خطاب�تأكيد�القبول

5.��ش�ادة�األيلتز���IELTS(لطلبة�الجامعة).

�لنوع�التأشيرة�المطلوبة).
ً
6.��رسوم�طلب�التأشيرة�(تبعا

7.��أي�مستندات�أخرى�تطلب�ا�السفارة�البريطانية�لطلب�التأشيرة،�باإلضافة�إلى�الصور�الشخصية�وبصمات

اليد�اإللكترونية.

8.��نسخة�من�االستمارة�اإللكترونية�معبئة،�باإلضافة�إلى�طباعة�ونسخ�كل�الوثائق�واالحتفاظ�بصورة�عن�كل

من�ا�في�حالة�رفض�طلب�االستمارة�أو�تجديد�ا�في�المستقبل.
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التأشيرات�وإقامة�الدراسة�في 
المملكة�المتحدة

 

Biometric Residence Permit (BRP)بطاقة�اإلقامة�
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تصدر�دائرة�ال�جرة�البريطانية�بطاقة�اإلقامة�لمن�تتجاوز�مدة�تأشيرت�م��6أش�ر.�يتوجب�على�الطالب�الحصول�على�بطاقة

اإلقامة�خالل��10أيام�من�تاريخ�وصولھ�إلى�المملكة�المتحدة.�وللحصول�على�بطاقة�اإلقامة�يرجى�إحضار�جواز�السفر�مع

لصقة�التأشيرة،�كما�يرجى�مراجعة�رسالة�قرار�منح�التأشيرة�حيث�يحدد�من�خاللھ�مكان�استالم�البطاقة:�إما�من�مكتب

بريد�محلي�محدد،�أو�من�المؤسسة�التعليمية�التي�يدرس�ب�ا�المبتعث�(إذا�كان�قد�إنتقى��ذا�الخيار�عند�التقدم�بطلب�منح

التأشيرة). 

 مالحظات:
-�يجب�التقدم�بطلب�الحصول�على�تأشيرة�جديدة�للدراسة�في�المملكة�المتحدة�إلى�السفارة�البريطانية�في

دولة�اإلقامة�الدائمة�للطالب�(الكويت).

-�يجب�على�الطالب�التقدم�للحصول�على�تأشيرة�جديدة�عند�تغيير�الجامعة.

-�تقع�مسؤولية�التأكد�من�المعلومات�الواردة�على�التأشيرة�على�عاتق�الطالب.�لذا�يتوجب�اإلبالغ�عن�أي�خطأ

يرد�على�التأشيرة�في�أسرع�وقت.

-�في�حال�إ�مال�الطالب�للحصول�على�بطاقة�اإلقامة�في�المدة�المحددة،�قد�يترتب�عليھ�مخالفة�قد�تصل

قيمت�ا�إلى�1000 £.

-�في�حال�سرقة�أو�ضياع�بطاقة�اإلقامة�(BRP)،�يرجى�التوجھ�إلى�أقرب�مركز�للشرطة�لتقدم�ببالغ�رسمي،�ثم

التواصل�مع�دائرة�ال�جرة�البريطانية�عبر�الرابط�التالي:

 

-�في�حال�سرقة�أو�ضياع�جواز�السفر،�يرجى�التوجھ�إلى�أقرب�مركز�للشرطة�لتقدم�ببالغ�رسمي،�ثم

التواصل�مع�السفارة�الكويتية�في�لندن:

عنوان السفارة
KUWAIT EMBASSY

2 ALBERT GATE
KNIGHTSBRIDGE

LONDON
SW1X 7JU

رقم �اتف السفارة:  3400 7590 020

https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/lost-stolen-damaged

https://www.met.police.uk/a/your-area/
https://www.met.police.uk/a/your-area/
https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/lost-stolen-damaged


إرشادات��امة�بعد�الوصول�إلى 
المملكة�المتحدة
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عند�الوصول�إلى�المملكة�المتحدة،�على�الطالب�االلتزام�بقوانين�دائرة�ال�جرة�البريطانية�طوال�فترة�اإلقامة،�كما�يرجى

مراعاة�التزام�الطالب�بالمسؤوليات�التالية:

1.�التسجيل�لدى�المؤسسة�التعليمية:

يتوجب�على�الطالب�التوجھ�مباشرة�إلى�مقر�الدراسة�والتواصل�مع�المع�د�أو�الجامعة�للقيام�بإجراءات�التسجيل�في�الوقت

المحدد�وااللتزام�بالحضور�حيث�أن�التقصير�في�ذلك�قد�ينتج�عنھ�تعقيدات�في�استخراج�أي�تأشيرة�مستقبلية�أو�حتى�إلغاء

التأشيرة�الحالية.

يجب�على�الطالب�إعالم�الجامعة�والمكتب�الثقافي�في�حال�الرغبة�باالنسحاب�من�الدراسة�أو�تأجيل�ا�قبل�أسبوعين�على�األقل

�من
ً
�بلوائح�بعثات�وزارة�التعليم�العالي،�فإن�مغادرة�مقر�الدراسة�بدون�أخذ�الموفقة�مسبقا

ً
من�تاريخ�االنسحاب،�حيث�عمال

المكتب�الثقافي�قد�يعرض�بعثتك�لإللغاء.

2.�التواصل�مع�المكتب�الثقافي:

.(KSIMS)على�الطالب�تسجيل�وتحديث�بياناتھ�كرقم�ال�اتف�وعنوانھ�في�الكويت�والمملكة�المتحدة�على�موقع�المكتب�الثقافي�

:Initiate Monthly Allowance3.�التقدم�بطلب�البدء�بصرف�المخصصات�الش�رية��

 

-�تفاصيل�الحساب�المصرفي:�يستطيع�الطالب�استخدام�تفاصيل�حسابھ�المصرفي�في�الكويت�خالل�الفترة�األولى،�مع�مراعاة

تزويد�الموقع�بتفاصيل�جديدة�لحساب�مصرفي�بريطانيا�خالل�فترة�أقصا�ا�ش�رين�من�تاريخ�وصولھ�إلى�المملكة�المتحدة.

-�نسخة�عن�جواز�السفر،�وتأشيرة�الدخول�إلى�المملكة�المتحدة،�باإلضافة�إلى�نسخة�عن�ختم�الدخول�المطبوع�على�جواز

السفر.

-�نسخة�عن�ورقة�التسجيل�في�المع�د�أو�الجامعة.

-�إستمارة�تع�د�(Consent Form)�معبئة�من�قبل�الطالب.

للمزيد�من�المعلومات�راجع�دليل�الطالب�إلستخدام�موقع��KSIMSأو�راجع�اإلرشادات�على�الرابط�التالي:

 

لكي�يتم�البدء�بصرف�المخصصات�الش�رية�للطالب،�عليھ�أن�يتقدم�بطلب�مالي�على�الموقع،�وذلك�بتزويده�ب:�

على�الطالب�مراعاة�مسؤولياتھ�في�الحاالت�التالية:

·������إخطار�مركز�الشرطة�عند�تغيير�السكن،�أو�الحصول�على�تأشيرة�جديدة�(لمزيد�من�المعلومات�راجع�التعليمات�على

ش�ادة�تسجيل�الشرطة).
ً
·������العواقب�القانونية�لتخلف�الطالب�عن�تسجيل�عنوانھ�في�مركز�الشرطة:�غرامة�مالية�قد�تصل�إلى��5000جني�ا

،�السجن�لمدة��6أش�ر،�كما�قد�يؤثر��ذا�على�الحصول�على�أي�تأشيرة�في�المستقبل.
ً
إسترلينيا

·������في�حالة�سرقة�أو�فقدان�ش�ادة�تسجيل�الشرطة،�قم�بتقديم�بالغ�رسمي�في�أقرب�مركز�للشرطة،�ثم�توجھ�إلى�مركز

�جميع�الوثائق�المطلوبة)�وقم�بطلب�استخراج�ش�ادة�جديدة. 
ً
الشرطة�المحلي�الذي�قمت�بالتسجيل�لدي�م�(حامال
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إرشادات��امة�بعد�الوصول�إلى
المملكة�المتحدة
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:GP (General Practitioner�)التسجيل�مع�عيادة�الطبيب�العام

يتوجب�على�الطالب�مراجعة�أقرب�عيادة�طبيب�عام�والتسجيل�في�ا.�للمزيد�من�المعلومات�راجع�القسم�الخاص�بالخدمات

الصحية�في��ذا�الدليل.

 التسجيل�مع�شركات�التأمين�الصحي�الخاصة�للطلبة�المبتعثين:

ييحق�للطلبة�المبتعثين�في�المملكة�المتحدة�التسجيل�على�تأمين�صحي�خاص.�للمزيد�من�المعلومات�راجع�القسم�الخاص

بالخدمات�الصحية�في��ذا�الدليل،�أو�قم�بزيارة�الرابط�التالي:

 

 فتح�حساب�مصرفي�بريطاني:

يتوجب�على�الطالب�فتح�حساب�مصرفي�بريطاني�خالل�إقامتھ�في�المملكة�المتحدة،�وذلك�للحصول�على�مخصصاتھ�من

قبل�المكتب�الثقافي،�ولدفع�اإليجارات�والفواتير.�ولفتح�حساب�مصرفي�في�المملكة�المتحدة�يتوجب�على�الطالب�تزويد

البنك�بالوثائق�التالية:

خطاب�إلى�من�ي�مھ�األمر�(TWIMC)�صادر�عن�المكتب�الثقافي�يوضح�مقدار�المخصصات�الش�رية.

نسخة�عن�ورقة�التسجيل�في�المع�د�أو�الجامعة.

جواز�السفر�وتأشيرة�سارية�المفعول.

�وية�الطالب�الصادرة�من�المع�د�أو�الجامعة.

نسخة�عن�وثيقة�تتضمن�عنوانك�الكامل�في�بريطانيا�(قد�تكون�صورة�عن�عقد�اإليجار،�أو�رسالة�فاتورة�خدمات�للغاز،

الك�رباء،�الماء،�ال�اتف�...�الخ،�تتضمن�إسم�الطالب�مع�العنوان).

   عنوانك�الكامل�في�بلدك�(موجود�على�ورقة�القبول�الدراسي�في�المع�د�أو�الجامعة).

         يرجى�مراعاة�اإلرشادات�التالية:

�لفتح�حساب�مصرفي�في�المملكة�المتحدة.�
ً
 ال�تخولك�تأشيرة�الزيارة�أو�أي�تأشيرة�تقل�عن�مدة��11ش�را

 توخي�الحرص�والحذر�عند�حمل�مبلغ�نقدي�كبير�أو�سحب�أي�مبلغ�من�الصراف�اآللي�(ATM)�وخاصة�في�الليل.

��الحرص�على�إعتماد�البطاقات�المصرفية�في�المعامالت�المالية�كدفع�الفواتير�والشراء،�والحذر�من�حمل�مبالغ�نقدية

كبيرة.

�عبر�اإلتصال�ال�اتفي�باألرقام�المزودة
ً
���في�حالة�ضياع�أو�سرقة�البطاقة�المصرفية،�يتوجب�على�الطالب�إبالغ�البنك�فورا

من�قبل�المصرف.

�لإلستعالم�عن
ً
���في�حالة�شك�الطالب�بوجود�عمليات�مالية�مريبة�في�كشف�حسابھ�المصرفي،�يجب�مراجعة�البنك�فورا

أي�محاولة�نصب.

 مالحظات: 
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بعد�ظ�ور�نتائج�الثانوية�العامة�التي�عادة�يتم�اإلعالن�عن�ا�في�ش�ر�يونيو�من�كل�عام�دراسي،�يبدأ�الطالب�المقبلين�لدراسة

اللغة�والحاصلين�على�درجة��5.0في�امتحان�االيلتس�(UKVI IELTS)�بالتسجيل�في�مقر�وزارة�التعليم�العالي�في�الكويت�أو�من

خالل�موقع�وزارة�التعليم�العالي�الديرة�حيث�سيقوم�الطالب�بتزويد�الوزارة�بجميع�األوراق�المطلوبة�إلكمال�التسجيل�(يرجى

�التسجيل�على�موقع�المكتب
ً
مراجعة�وزارة�التعليم�العالي�ب�ذا�الشأن)�وبعد�إتمام�عملية�التسجيل�سيتوجب�على�الطالب�أيضا

الثقافي�من�خالل�الرابط�التالي:   

 

 

 

 

حيث�يقوم�الطالب�بفتح�حساب�خاص�بھ�على�الموقع�باستخدام�البريد�االلكتروني�والرقم�المدني�وبعد�ا�يبدأ�بتعبئة�البيانات

�مع�بيانات�الطالب�في�جواز�السفر�وبعد�ا�يقوم�بإدخال�أي�بيانات�أخرى�كبيانات
ً
الشخصية�بحيث�يجب�أن�تتطابق�تماما

ً
البطاقة�المدنية،�عنوان�الطالب�في�الكويت،�رقم�للطوارئ،�تاريخ�الميالد،�وبيانات�البنك�في�الكويت�حيث�يتم�تغيير�ا�الحقا

.(Save)بعد�فتح�حساب�مصرفي�في�المملكة�المتحدة،�وبعد�ادخال�جميع�البيانات�يقوم�الطالب�بعمل�حفظ�للمعلومات�

لمزيد�من�المعلومات�يمكنك�مشا�دة�الفيديو�من�خالل�الرابط�التالي:

 

    بعد�إكمال�التسجيل�على�الموقع�يقوم�الطالب�بالتقديم�على�مصادقة�القبول�الدراسي�للغة�من�خالل�نفس�الرابط�حيث�يتم

الدخول�إلى�الصفحة�الرئيسية�ومن�ثم�الضغط�على�(English Language)�والبدء�في�تعبئة�البيانات�المتعلقة�بالقبول

وتحميل�جميع�المستندات�المطلوب.

لمزيد�من�المعلومات�يمكنك�مشا�دة�الفيديو�من�خالل�الرابط�التالي:  

 التقديم�على�اعتماد�القبوالت�الدراسية�لمرحلة�اللغة

   �التسجيل�على�الموقع

https://kcouk.org/ksims/welcome.htm

https://www.youtube.com/watch?v=B3PSE5bv5ag

 
https://www.youtube.com/watch?v=7OF2Ny5ZGw4
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يتوجب�على�الطالب�الحصول�على�قبول�من�أحد�المعا�د�أو�الجامعات�المعتمدة�لدينا�حيث�تتوفر�قائمة�المعا�د�والجامعات

على�موقع�المكتب�الثقافي�وبشرط�أن�يستوفي�جميع�شروط�القبول�بحيث�تتراوح�الفترة�الدراسية�في�القبول�ما�بين�10-9

ش�ور�وعدد�الساعات�األسبوعية�ال�يقل�عن��21ساعة.

بعد�التقديم�على�طلب�المصادقة�على�القبول�يتسلم�الطالب�رسالة�من�خالل�الموقع�تؤكد�استالم�طلب�المصادقة�على�القبول

مع�تأكيد�اسم�وبيانات�المشرف�األكاديمي�للطالب�الذي�بدوره�سيقوم�بالتواصل�مع�الطالب�ومتابعة�عملية�تصديق�القبول�التي

عادة�ما�تستغرق�من�7-�10أيام�عمل.

بعد�المصادقة�على�القبول�سيقوم�المشرف�األكاديمي�بتحميل�صورة�عن�القبول�المصدق�على�موقع�المكتب�الثقافي�وسيقوم

بارسال�صورة�من�الضمان�المالي�(Financial Guarantee letter)�الى�المع�د�أو�الجامعة�مباشرة�وصورة�من�رسالة�لمن�ي�مھ

األمر�(TIMC letter for visa purposes)�الخاصة�بطلب�الفيزا�الى�الطالب�مرفقة�برسالة�أخرى�تستخدم�ألغراض�السكن�وفتح

حساب�بنكي�وغير�ا�من�األغراض�األخرى.

(Visa letter)سيقوم�المشرف�األكاديمي�بإخطار�الطالب�بضرورة�التواصل�مع�المع�د�أو�الجامعة�للحصول�على�رسالة�الفيزا�

للمعا�د�او�رسالة�(CAS letter)�في�حالة�الجامعات.

بعد�حصول�الطالب�على�رسالة�الفيزا�من�المع�د�أو�الجامعة�وصورة�من�القبول�المصدق�ورسالة�لمن�ي�مھ�االمر�الصادرة�من

المكتب�الثقافي�سيقوم�بالتقديم�على�الفيزا�الدراسية.�يتوجب�على�الطالب�إخطار�المشرف�األكاديمي�عند�صدور�الفيزا�أو

تأخر�ا�لعمل�الترتيبات�الالزمة�وإخطار�المع�د�او�الجامعة. 

    تقع�مسؤولية�البحث�وحجز�السكن�على�عاتق�الطالب�حيث�ال�يتدخل�المكتب�الثقافي�في��ذه�الترتيبات�وينصح�المكتب

الثقافي�طالب�اللغة�بالقيام�بالبحث�عن�سكن�قبل�الوصول�إلى�المملكة�المتحدة�ويفضل�أن�يكون�تابع�لمعا�د�اللغة�أو

�أن�يستأجر�سكن�خاص�حيث�يجب�أن�يكون�معھ�ولى�أمره
ً
الجامعات.�يرجى�العلم�أنھ�ال�يحق�لطالب�اللغة�األقل�من��18عاما

.(Guardian)

من�مسؤولية�المع�د�أو�الجامعة�أن�يحل�المشاكل�المتعلقة�بترتيبات�السكن�أو�تأمين�عائلة�مناسبة�ضمن�اإلمكانيات�المتاحة.

كما�يتواجد�بشكل�عام�موظف�مختص�في�المع�د�يمكن�للطالب�مراجعتھ�في�حال�وجود�أي�مالحظات�على�مكان�اإلقامة.

 ������السكن�واإلقامة
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يرجى�مراجعة�القسم�الخاص�ب�إرشادات��امة�بعد�الوصول�إلى�المملكة�المتحدة:��Post-Arrival Instructionsللمزيد�من

المعلومات�عن�إجراءات�ما�بعد�الوصول�كالتسجيل�مع�الشرطة�والطبيب�العام�والتأمين�الصحي.

�����المستحقات�المالية�بعد�الوصول�الى�المملكة�المتحدة

يرجى�العلم�أن�المكتب�الثقافي�ال�يعوض�الطالب�عن�اإلقامة�في�الفندق/�المواصالت�أو�أي�مصاريف�إضافية�مثل�(�التسجيل

لدى�الشرطة،�الكتب�الدراسية�إلخ�....)�وفي�حال�الحاجة�إلى�وسيلة�نقل�من�المطار�إلى�المع�د/�الجامعة�فتقع�على�الطالب

مسؤولية�تسديد�المبلغ�مع�ج�ة�تقديم�الخدمة.

تقوم�وزارة�التعليم�العالي�بتحويل�المبلغ�المخصص�للسفر�إلى�حساب�الطالب�البنكي�الكويتي�خالل�أسبوعين�من�تاريخ�استالم

األوراق�المطلوبة�من�قبل�الوزارة.��ذا�المبلغ�ال�يقع�داخل�نطاق�مسؤولية�المكتب�الثقافي.�ننصح�بمراجعة�وزارة�التعليم

العالي�قبل�السفر�بشأن�المخصصات�المالية�لالستعداد�للسفر.

�يحسب�من�تاريخ�وصول
ً
قيمة�المخصص�الش�ري�الذي�يشمل�مصاريف�السكن�والمعيشة�لطالب�اللغة��و�(�1900£)�ش�ريا

الطالب�إلى�المملكة�المتحدة،�ويتم�تحويل�الدفعة�األولى�خالل�7-�10أيام�عمل�من�تاريخ�تقديم�الطلب�على�الموقع.�مع�العلم�أن

�عن�الش�ر�الذي�يليھ�فعلى�سبيل�المثال�مخصص�ش�ر�أكتوبر�يتم
ً
التحويل�الش�ري�االعتيادي�يتم�بتاريخ��23من�كل�ش�ر�مقدما

صرفھ�بتاريخ��23سبتمبر.  

 

 

     يتوجب�على�طالب�اللغة�طلب�المخصص�الش�ري�من�خالل�موقع�المكتب�الثقافي

�����oأدخل�رقم�حسابك�البنكي�على�النظام�االلكتروني�للمكتب�الثقافي.

.(Initiate Monthly allowance)ثم�اضغط��(Financial Request)اضغط������o

�����oتعبئة�وتحميل�خطاب�التفويض�بحسابك�على�النظام�االلكتروني�للمكتب�الثقافي.

�����oالحصول�على�خطاب�يؤكد�تسجيلك�بالجامعة/�المع�د�وتحميلھ�على�النظام�االلكتروني�للمكتب�الثقافي.

�����oادخال�بيانات�ختم�الدخول�على�الفيزا�وتحميل�صورة�على�النظام�االلكتروني�للمكتب�الثقافي.

�����oيرجى�االطالع�واتباع�االرشادات�الموجودة�بالفيديو�من�خالل�الرابط��التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=h7-U0roAiho

يمكن�للطالب�أن�يستخدم�حسابھ�البنكي�الكويتي�في�بداية�األمر�ولكن�يتوجب�عليھ�فتح�حساب�بنكي�في�المملكة�المتحدة.

     

 ����الوصول�إلى�المملكة�المتحدة

����للتقديم�على�طلب�المخصصات�الش�رية�يرجى�اتباع�االرشادات�التالية:

Copyright © 2019 Kuwait Cultural Office - London 



المعلومات�الخاصة�بالطالب      
المستمرين

 

المكتب�الثقافي،�لندن 2019| 2020

التزامات�طالب�اللغة�خالل�فترة�الدراسة

يتوجب�على�طالب�البعثة�الدراسية�االلتزام�بالحضور�في�المع�د/�الجامعة�حيث�تفرض�قوانين�ال�جرة�والدراسة�في�المملكة

المتحدة�على�الطالب�أن�ال�تقل�نسبة�حضور�م�عن��90%�وفي�حال�انخفضت�يحق�للمع�د�او�الجامعة�اصدار�انذارات�للطالب

�يؤدى�األمر�الى�الفصل�من�المع�د�أو�الجامعة�اذا�لم�يلتزم�الطالب�بالحضور.�مع�العلم�أن�العديد�من�المعا�د
ً
وأحيانا

والجامعات�ال�تسلم�ش�ادة�نجاح�أو�إكمال�في�ن�اية�البرنامج�الدراسي�في�حال�كان�معدل�الحضور�للطالب�أدنى�من�%90

وبالتالي�يصعب�الحصول�على�قبول�للسنة�التم�يدية�وإصدار�فيزا�جديدة�حيث�أنھ�من�متطلبات�الجامعة�اثبات�دراسة�الطالب

لبرنامج�اللغة.

ومن�ناحية�أخرى�يجب�على�طالب�اللغة�االلتزام�بقوانين�البعثة�الدراسية�التي�تنص�على�أنھ�إذا�انخفضت�نسبة�حضور�الطالب

عن�85%�يقوم�المكتب�بإصدار�إنذارات�للطالب�فور�استالم�التقارير�الش�رية�أو�الفصلية�وفي�حال�تكرر�غياب�الطالب�وأصدر

المكتب�ثالث�إنذارات�للطالب�نقوم�بمخاطبة�التعليم�العالي�والبدء�بتطبيق�قانون�الخصم�من�المخصصات�الش�رية�للطالب

�مع�قوانين�البعثة�الدراسية�حسب�المادة�رقم�(17)�البند�رقم�(19)�ومن��نا�يجب�على�الطالب�الحرص�على
ً
وذلك�تماشيا

االلتزام�بالحضور�لتجنب�أي�مشاكل�أكاديمية�أو�مالية. 

 

 

 ����الحضور

������االجازات 

  يجب�على�الطالب�االلتزام�واحترام�قوانين�البعثة�الدراسية�وكذلك�االلتزام�بقوانين�ال�جرة�والدراسة�في�المملكة

المتحدة�والتقيد�بنظم�ولوائح�المع�د�/�الجامعة�التي�تدرس�ب�ا.

ال�يحق�للطالب�أخذ�إجازات�غير�اإلجازات�الرسمية�للمع�د�أو�الجامعة�ويحق�للطالب�التقديم�على�طلب�إجازة�بحيث�تتوافق

مع�العطل�الرسمية�المعمول�ب�ا�في�المملكة�المتحدة�و�ى�عطلة�عيد�الميالد�(Christmas)�في�ش�ر�ديسمبر�وعطلة�عيد

الفصح�(�Easter)�في�ش�ر�أبريل�وكذلك�في�ش�ر�رمضان�(�ال�تتجاوز�األسبوعين).�وتخضع��ذه�االجازات�لشروط�تضع�ا

رئاسة�المكتب�الثقافي�ويتم�اإلعالن�عن�ا�في�الوقت�المناسب�بما�يتوافق�مع�عطلة�المع�د.�أما�بالنسبة�لإلجازات�الطارئة

�السبب�والمدة�للحصول�على�موافقة�المكتب�الثقافي�والمع�د.�وفي�حال�وجود
ً
فعلى�الطالب�التقدم�بطلب�كتابي�موضحا

عارض�صحى�يجب�إخطار�المع�د/�الجامعة�ومراجعة�الطبيب�العام�(GP)�للحصول�على�تقرير�طبي�وتزويد�المكتب�الثقافي

والمع�د�أو�الجامعة�بصورة�من�التقرير�وإال�سيتم�احتساب�الغياب�بأنھ�غير�مبرر�مما�سيؤثر�على�نسبة�الحضور�الش�رية�.

ال�يسمح�للطالب�بمغادرة�مقر�البعثة�إال�بإذن�كتابي�مسبق�من�المشرف�األكاديمي�ألن�مغادرة�مقر�الدراسة�بدون�أخذ�الموافقة

�بلوائح�بعثات�وزارة�التعليم�العالي.
ً
من�المع�د/�الجامعة�والمكتب�الثقافي�قد�يعرض�بعثتك�لإللغاء�عمال

يرجى�التقديم�على�طلب�اإلجازة�من�خالل�الرابط�التالي:

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=cDFWT1RcIoc  
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يجب�االنتباه�إلى�أ�مية�التركيز�خالل�دراستك�على�تحسين�درجة�االيلتس�(UKVI IELTS)��لكى�تتمكن�من�الحصول�على�قبول

جامعي�لاللتحاق�بالسنة�التم�يدية�(Foundation)�حيث�ينصح�المكتب�الثقافي�بالحصول�على�درجة�(5.0)�للحصول�على�قبول

للسنة�التم�يدية�مع�العلم�أن�العديد�من�الجامعات�تشترط�درجات�أعلى�حسب�التخصص.

يمكن�للطالب�التقدم�لالختبار�حسب�الرغبة�غير�أن�المكتب�ينصح�بعدم�حجز�االختبار�إال�بعد�وصول�الطالب�لمستوى

المتوسط�(Intermediate)�على�األقل�حتى�يحصل�على�نتائج�مناسبة.�وعند�التسجيل�لالمتحان�عليك�اختيار�النوع�التالي

 (IELTS for UKVI Academic)�أما�بالنسبة�للحجز�فيمكنك�مراجعة�الرابط�التالي:

 

يقوم�المكتب�الثقافي�بتعويض�الطالب�عن��3اختبارات�كحد�أقصى�خالل�مرحلة�اللغة�فقط�بعد�أن�يقوم�الطالب�بتقديم�طلب

من�خالل�الرابط�التالي�حيث�يتم�تحويل�المبلغ�إلى�الحساب�البنكي�خالل��7أيام�من�استالم�الطلب�بشرط�تحميل�جميع

المستندات�المطلوبة.

 

 .(HOME OFFICE)غير�معتمدة�لدى�وزارة�الداخلية�البريطانية��(PTE)و��(TOEFL)يرجى�العلم�أن�اختبارات�

 

(IELTS)الحصول�على�درجة�االيلتس���� 

������تغيير�عدد�الساعات�لبرنامج�اللغة
ال�يسمح�المكتب�الثقافي�للطالب�بتخفيض�عدد�الساعات�الدراسية�األسبوعين�عن��21ساعة�حيث�تعتبر�الحد�األدني�من

الساعات�الدراسية.�يسمح�للطالب�بزيادة�عدد�الساعات�الدراسية�في�األسبوع�حيث�تصل�إلى��25ساعة�كحد�أقصى�وفي

كلتا�الحالتين�يجب�التواصل�مع�المشرف�األكاديمي�ب�ذا�الخصوص.  

 

 
������تغيير�المع�د�/�الجامعة�وشروطھ

يحق�لطالب�اللغة�تغيير�المع�د�مرة�واحدة�خالل�دراستھ�وذلك�بعد�أن�يكون�أن�ى�دراسة�ثالثة�أش�ر�كحد�أدنى�في�مع�ده

الحالي�ويتم�النظر�ب�ذا�الشأن�بعد�مراسلة�المشرف�األكاديمي�الذي�سيقوم�بتزيد�الطالب�بنموذج�طلب�الموافقة�على

تغيير�المع�د�حيث�سيذكر�الطالب�أسباب�التغيير�وسيقوم�بتزويدنا�بقبول�من�المع�د�الجديد�وسيتع�د�بأن��ذا�التغيير

سيكون��و�التغيير�الن�ائي�خالل�مرحلة�دراسة�اللغة.�بعد�الموافقة�على�طلب�التغيير�سيقوم�المشرف�األكاديمي

�دون�تبليغ�المع�د
ً
بالتواصل�مع�المع�د�الحالي�وتبليغ�م�بإيقاف�البرنامج�الدراسي�حيث�ال�يجوز�إيقاف�البرنامج�فورا

بأسبوعين�على�األقل�قبل�اإليقاف�وإال�سيتحمل�الطالب�مسؤولية�ذلك.

أما�بالنسبة�لطلبة�اللغة�الملتحقين�في�الجامعات�فيتوجب�علي�م�التوقيع�على�تع�د�في�بداية�العام�األكاديمي�قبل�االلتحاق
ً
بالدراسة�حيث�يتع�د�الطالب�بااللتزام�بالدراسة�في�الجامعة�وعدم�االنسحاب�أو�التغيير�حتى�ن�اية�الفصل�الدراسي.�علما

بأنھ�يحق�ل�م�التغيير�بعد�ان�اء�فصل�دراسي�واحد�في�الجامعة�الحالية�حيث�ال�يحق�ل�م�االنسحاب�أو�التغيير�قبل�انت�اء

الفصل�واال�سيضطر�الطالب�إلى�دفع�باقي�األقساط�الدراسية.�وبتم�النظر�ب�ذا�الشأن�بعد�مراسلة�المشرف�األكاديمي

الذي�سيقوم�بالتواصل�مع�الجامعة�ب�ذا�الشأن.                  

 

 

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/book

https://www.youtube.com/watch?v=nxbExIUFyAk
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�والذين�حصلوا�على�فيزا�مدت�ا�ستة�أش�ر�أو�أقل،�من�األ�مية�أن�يتم�تجديد�الفيزا
ً
للطالب�الذين�أعمار�م�أقل�من��18عاما

�وينصح�المكتب�الثقافي�القيام�بذلك�أثناء�وجود
ً
عند�مقاربت�ا�على�االنت�اء�وقبل�انت�اء�ا�في�حال�تجاوز�الطالب�لسن��18عاما

الطالب�في�الكويت�خالل�العطل�الرسمية.�من�الضروري�قبل�المغادرة�أن�يحصل�الطالب�على�قبول�دراسي�جديد�ورسالة

الفيزا�من�المع�د/�الجامعة�ويتم�تصديق�ا�من�المكتب�الثقافي.

 

 �����الفيزا�وتجديد�ا

����������التقديم�على�المصادقة�على�قبول�السنة�التم�يدية

عند�حصول�طالب�اللغة�على�قبول�للسنة�التم�يدية�يقوم�بالتقديم�على�طلب�المصادقة�على�القبول�على�موقع�المكتب

�وفي
ً
الثقافي.�يجب�أن�يكون�القبول�الدراسي�من�أحد�الجامعات�المعتمدة�لدينا�حسب�دليل�الجامعات�وغير�مشروط�أكاديميا

نفس�تخصص�الطالب�المبتعث�لدراستھ.

��و�القبول�الذي�تصدره�الجامعة�والذي�يبين�أن�الجامعة�قبلت�الطالب�من�دون�أى�شرط
ً
القبول�غير�المشروط�أكاديميا

أكاديمي�والذي�عادة�على�الطالب�تحقيقھ�خالل�فترة�معينة.�ويجب�أن�يشير�القبول�إلى�االختصاص�الذي�سيدرسھ�الطالب�في

الجامعة�بعد�السنة�التم�يدية�مع�اإلشارة�إلى�تاريخ�بداية�السنة�التم�يدية�ون�ايت�ا.�يجب�أن�يحتوى�القبول�على�الرمز

األكاديمي�لدرجة�البكالوريوس�(JACS Code)�وشعار�الجامعة�االم�على�القبول�الدراسي�باإلضافة�إلى�ختم�الجامعة.

تتم�المصادقة�على�القبول�الدراسي�خالل��5أيام�عمل�إذا�كانت�كل�المستندات�المطلوبة�متوفرة�على�الموقع�وعند�االنت�اء

من�إجراءات�تصديق�القبول�سيتم�إرسال�رسالة�الضمان�المالي�إلى�الجامعة�مباشرة�ورسالة�لمن�ي�مھ�االمر�(ألغراض

الفيزا)�إلى�الطالب�باإلضافة�إلى�رسالة�أخرى�تستخدم�ألغراض�السكن�والبنك�أو�أي�أغراض�أخرى.�سيقوم�المشرف

.(CAS Letter)األكاديمي�بإخطار�الطالب�بضرورة�التواصل�مع�الجامعة�للحصول�على�صورة�من�رسالة�الفيزا�

للمزيد�من�المعلومات�حول�كيفية�التقديم�على�طلب�المصادقة�على�قبول�السنة�التم�يدية�يرجى�مراجعة�الرابط�التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=BDa877NLepE

وبإمكان�الطالب�القيام�ببحث�خاص�بعد�االطالع�على�موقع�المكتب�الثقافي�والنقر�على�رابط�دليل�الجامعات�البريطانية

لمعرفة�الجامعات�المعتمدة�في�تخصصھ.�ينصح�بزيارة�الجامعة�واستشارة�ممثل�اتحاد�الطلبة�في�المنطقة�ألخذ�معلومات

.
ً
عامة�عن�المنطقة�والجامعة�بشكل�عام�أيضا
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ال�يحق�لطالب�اللغة�إيقاف�برنامج�اللغة�الدراسي�في�المع�د�أو�المدرسة�إال�بعد�إكمالھ�فترة�دراسية�مدت�ا�ثالثة�أش�ر�كحد

أقصى�وبعد�حصولھ�على�المعدل�المطلوب�في�درجة�االيلتس�(UKVI IELTS)�وقبول�غير�مشروط�للسنة�التم�يدية.�ويتم�النظر

ب�ذا�الشأن�بعد�مراسلة�المشرف�األكاديمي�الذي�سيقوم�بعمل�اإلجراءات�الالزمة�التي�تشمل�تصديق�القبول�الدراسي

وإخطار�المع�د�بإيقاف�البرنامج�بأسبوعين�على�األقل�قبل�إيقاف�برنامج�اللغة�حيث�ال�يحق�للطالب�إيقاف�البرنامج�دون

موافقة�المكتب�الثقافي�والمع�د�وإال�سيتحمل�الطالب�مسؤولية�ذلك.

أما�بالنسبة�لطالب�اللغة�الملتحقين�بالجامعات�فإنھ�ال�يحق�ل�م�إيقاف�برنامج�اللغة�إال�بعد�انت�اء�الفصل�الدراسي�في

الجامعة�حيث�سيقوم�الطالب�بالتواصل�مع�المشرف�األكاديمي�الذي�سيقوم�باإلجراءات�الالزمة�كما�جاء�أعاله. 

 

 ����������إيقاف�برنامج�اللغة

�����������مخصصات�ن�اية�مرحلة�اللغة

يستحق�الطالب�الذي�استوفي�الشروط�االكاديمية�لن�اية�مرحلة�اللغة�بعد�أن�أكمل�مدة��3ش�ور�دراسية�كحد�أدنى�وحصل

على�المعدل�المطلوب�في�اختبار�(UKVI IELTS)�وقبول�غير�مشروط�للسنة�التم�يدية�في�أحد�الجامعات�المعتمدة�لتخصص

الطالب،�مخصص�مالي�يشمل�مخصصات�ش�رين�وتذكرة�سفر�بما�يتفق�مع�لوائح�وزارة�التعليم�العالي�ب�ذا�الشأن.�تصرف

�ذه�المخصصات�عادة�بعد�أن�يقوم�المكتب�بالمصادقة�على�قبول�السنة�التم�يدية�وإخطار�المع�د�بإيقاف�البرنامج�الدراسي

خالل�أسبوعين�من�تاريخ�تصديق�القبول�حيث�يتم�أيضا�اخطار�الطالب�لكي�يستعد�لمغادرة�المملكة�المتحدة. 

 

�����������إيقاف�المخصصات�المالية�وتجميد�البعثة�الدراسية

فور�استكمال�إجراءات�إيقاف�برنامج�اللغة�وصرف�مخصصات�ن�اية�المرحلة�يتم�إيقاف�المخصص�الش�ري�للطالب�وتجميد

بعثتھ�الدراسية�لحين�قدومھ�في�العام�األكاديمي�التالي�لاللتحاق�ببرنامج�السنة�التم�يدية.

في�حال�أكمل�الطالب�دراسة�اللغة�لعام�أكاديمي�كامل�ولم�يحصل�على�درجة�االيلتس�المطلوبة�وقبول�السنة�التم�يدية�فإنھ

يتم�إيقاف�مخصصھ�الش�ري�وتجميد�بعثتھ�لحين�استيفائھ�للشروط�.                                                                                                                         

ال  تحتسب      فترة�التجميد�في�مرحلة�اللغة�ضمن�مدة�التجميد�في�الدراسة�األكاديمية.
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�لما�جاء�في�لوائح�وزارة�التعليم�العالي�المادة�رقم�(7)�البند�رقم�(2)�يحق�للطالب�تغيير�تخصصھ�الدراسي�مرة�واحدة
ً
وفقا

خالل�البعثة�الدراسية�و�ذا�بعد�إن�اء�مرحلة�السنة�التم�يدية�بنجاح.��في�حاالت�محددة�وضمن�شروط�موضوعة�من�اللجنة

األكاديمية�بالمكتب�الثقافي�بلندن�يتم�النظر�في�طلبات�تغيير�التخصص�لطالب�اللغة�إذا�كانت�في�نفس�الدائرة�األكاديمية

بعد�استكمال�م�لشروط�برنامج�اللغة�و�ذا�بعد�التواصل�مع�المشرف�األكاديمي�حيث�يتوجب�على�الطالب�الحصول�على

قبول�دراسي�غير�مشروط�في�التخصص�المراد�التحويل�لھ�وأن�يقوم�بتقديم�طلب�التحويل�على�موقع�المكتب�الثقافي�ومن

ثم�يتم�عرض�الحالة�على�اللجنة�األكاديمية�للمكتب�الثقافي�ألخذ�الموافقة�المبدئية�وفي�بعض�الحاالت�يقوم�المكتب

بمخاطبة�التعليم�العالي�ب�ذا�الشأن.�ويقوم�المكتب�الثقافي�بعد�استالم�قرار�وزاري�بالموافقة�على�التغيير�بالمصادقة�على

القبول�الدراسي.

            للمزيد�من�المعلومات�حول�طلب�تغيير�التخصص،�يرجى�مراجعة�الرابط�التالي:

                    

 

 ���������تغيير�التخصص�األكاديمي�قبل�بدء�مرحلة�السنة�التم�يدية

��������������التواصل�مع�المشرف�األكاديمي

التواصل�مع�المشرف�األكاديمي�عبر�الموقع�االلكتروني�أو�البريد�االلكتروني��و�الوسيلة�األسرع�واألفضل�مع�العلم�أن�الرد

على�أي�رسالة�الكترونية�لن�يستغرق�أكثر�من��48ساعة�عمل�من�تاريخ�استالم�ا.�وفي�حال�تم�ارسال�الرسالة�من�خارج

الموقع�الرجاء�تحديد�االسم�بالكامل�والرقم�المدني�حتى�يمكن�التعرف�على��وية�الطالب.�في�حالة�األمور�العاجلة

واالستثنائية�يمكنك�التواصل�مع�المشرف�األكاديمي�عبر�ال�اتف.

في�بعض�األحيان�يحصل�خطأ�غير�مقصود�بالعنوان�االلكتروني�المسجل�للطالب�أو�يقوم�الطالب�بتغيير�عنوانھ�البريدي�دون

�الرسائل�االلكترونية�على�بريدك�(Junk Email)�وال�تتمكن�من�قراءت�ا�عن�طريق�ج�از
ً
إعالم�المشرف�كما�أنھ�قد�تصلك�أحيانا

ال�اتف�(Smart phone)�وبالتالي�ننصح�بأن�يقوم�الطالب�بقراءة�الرسائل�من�خالل�الكومبيوتر�والتأكد�من�أن�البيانات

الشخصية�التي�أدخل�ا�على�الموقع�محدثة�وصحيحة.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=9KVYflL2mkk
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 يتوجب�على�الطالب�الُمستجد�التسجيل�على�موقع�الملحق�الثقافي�KSIMS،�وإنشاء�حساب�خاص�بھ�ليتسنى�لھ�رفع�معلوماتھ

الشخصية�والتقديم�على�الطلبات�األكاديمية�والمالية.�يرجى�إنشاء�الحساب�الشخصي�على�موقع�الملحق�التالي:

 

 

 

           لإلطالع�على�كيفية�إن�اء�عملية�التسجيل�والمعلومات�المطلوبة،�يرجى�مشا�دة�الفيديو�في�الرابط�التالي:

         

 

 

         عندما�تتم�الموافقة�على�عملية�التسجيل�من�قبل�المشرف�األكاديمي،�يستطيع�الطالب�بالتقدم�على�طلب�تصديق�قبولھ.

بالنسبة�للطالب�المستمر�من�مرحلة�اللغة،�ينبغي�تحديث�البيانات�الشخصية�على�الموقع�كمعلومات�جواز�السفر�في�حال

تجديده،�والتأشيرة�الدراسية�الجديدة�إضافة�إلى�رقم�ال�اتف.

Registration on KSIMS�:التسجيل�على�الموقع��������� 

Foundation Offer Approval�:التقديم�على�مصادقة�قبول�السنة�التم�يدية��

يتوجب�على�الطالب�الحصول�على�قبول�غير�مشروط�ومن�جامعة�معتمدة�للتخصص�المبتعث�إليھ�لدراسة�السنة�التم�يدية

�إلى�التعليمات�الموجودة�في
ً
إبتداًء�من�ش�ر�سبتمبر�أو�يناير،�وعليھ�التقدم�بطلب�تصديق�قبولھ�على�موقع�الملحق،�إستنادا

الرابط�المرفق:

 

 

      المستندات�المطلوبة�لطلب�تصديق�القبول:

1.�قبول�غير�مشروط�من�جامعة�معتمدة�من�قبل�الج�از�الوطني�لالعتماد�االكاديمي�في�الكويت�للدراسة�في�تخصص

االبتعاث

2.�ورقة�إستمارة�موافقة��Consent Formمعبئة�وموقعة�من�قبل�الطالب

3.�صورة�عن�ش�ادة�إمتحان�اللغة���IELTSوبنتيجة��5او�ما�فوق

4.�صورة�عن�قرار�اإلبتعاث�مع�اسم�التخصص

5.�صورة�عن�ش�ادة�الثانوية�(ومعادلت�ا�اذا�كانت�خاصة)  

 

 ��������طالب�السنة�التم�يدية

  https://www.youtube.com/watch?v=B3PSE5bv5ag&t=9s

 
https://www.youtube.com/watch?v=BDa877NLepE

https://www.youtube.com/watch?v=BDa877NLepE
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 يتوجب�على�الطالب�التأكد�من�أن�ورقة�القبول�الدراسي�التي�حصل�عليھ�تستوفي�الشروط�التالية:

1.�الشعار�الرسمي�للجامعة�األم

2.�ختم�الجامعة�الرسمي�والتوقيع

3.�مطابقة�المعلومات�الشخصية�لمعلومات�الطالب�المبتعث
ً
4.�قبول�غير�مشروط�أكاديميا

5.�تطابق�التخصص�في�ورقة�القبول�مع�تخصص�الطالب�المبتعث

6.�إعتماد�الجامعة�من�قبل�وزارة�التعليم�العالي�في�الكويت�لدراسة��ذا�التخصص

7.�وجود�معلومات�البرنامج�الدراسي�للسنة�التم�يدية:�اإلسم،�تاريخ�البدء،�تاريخ�اإلنت�اء،�الرسوم�الجامعية

8.�وجود�معلومات�البرنامج�الدراسي�لمرحلة�البكالوريوس�والذي�يستطع�الطالب�اإللتحاق�بھ�عند�إكمال�السنة�التم�يدية

بنجاح

.(JACS Code)9.�يجب�أن�يشمل�القبول�على�الرمز�األكاديمي�لدرجة�البكالوريوس�

Foundation Offer Conditions�:شروط�القبول�لدراسة�السنة�التم�يدية��� 

Offer Approval and Visa Application�:تصديق�القبول�والتقدم�بطلب�التأشيرة���

يبعد�تصديق�القبول،�سيتواصل�المشرف�األكاديمي�مع�الطالب�ويزوده�بورقة�إعتماد�القبول���Offer Approvalوخطاب�إلى

من�ي�مھ�األمر��To Whom It May Concern Letter (TWIMC))،�صادرة�عن�المكتب�الثقافي�وموج�ة�إلى�السفارة�البريطانية

لغرض�التقدم�بطلب�تأشيرة�دراسية.�كما�سيقوم�المرشد�األكاديمي�بإرسال�رسالة�الضمان�المالي

 (Financial Guarantee letter)�إلى�الجامعة�لتقوم�بإصدار�ال�CAS letter.�يتوجب�على�الطالب�التواصل�مع�جامعتھ�بأقصى

سرعة�للحصول�على��ذه�الرسالة�إلستخدام�ا�بالتقدم�بطلب�الحصول�على�التأشيرة.

يرجى�العلم�بأنھ�على�الطالب�التقدم�بطلب�تأشيرة�دراسية�جديدة���Tier 4وذلك�لإللتحاق�بدراسة�السنة�التم�يدية�في�المملكة

المتحدة.
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 بعد�الوصول�إلى�المملكة�المتحدة،�يتوجب�على�الطالب:

1.  اإللتزام�بقوانين�دائرة�ال�جرة�البريطانية�طوال�فترة�اإلقامة.

2.�التوجھ�مباشرة�إلى�مدينة�الدراسة�والتواصل�مع�الجامعة�للقيام�بإجراءات�التسجيل

3.�تحديث�البيانات�الشخصية�على�موقع�الملحق

4.�التواصل�مع�المشرف�وإبالغھ�بالوصول�إلى�مقر�الدراسة�وإتمام�عملية�التسجيل�في�الجامعة

5.�التسجيل�لدى�مركز�الشرطة�خالل��7أيام�عمل�من�تاريخ�الوصول�إلى�أراضي�المملكة�المتحدة�(إتبع�التعليمات�الواردة

على�التأشيرة)

6.�يتوجب�على�الطالب�الحصول�على�بطاقة�اإلقامة��BRPخالل��10أيام�من�تاريخ�وصولھ�إلى�المملكة�المتحدة

 

Post-Arrival to UK�:بعد�الوصول�إلى�المملكة�المتحدة����
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   ُيصرف�للطالب�المبتعثين�مخصصات�الزواج�للزوج�أو�الزوجة�باإلضافة�إلى�مخصصات�لألطفال.�يشترط�لبدء�صرف

مخصصات�الزواج�تزويد�المشرف�األكاديمي�بالوثائق�التالية:

1.�صورة�عن�قرار�وزارة�التعليم�العالي�بضم�الزوج/ة

2.�صورة�عن�جواز�سفر�الزوج/ة�والتأشيرة�وختم�الدخول.�يرجى�التنويھ�بان�التاشيرة�تكون�من�نوع��Tier 4االلتحاق�بطالب

دراسة.

       ولبدء�صرف�مخصصات�األطفال،�يرجى�تزويد�المشرف�األكاديمي�باألوراق�التالية�لكل�طفل/ة:

1.�صورة�عن�قرار�وزارة�التعليم�العالي�بضم�الطفل/ة

2.�صورة�عن�جواز�سفر�الطفل�والتأشيرة�وختم�الدخول

��لمزيد�من�المعلومات.�يرجى�مراجعة�الرابط�التالي:

 

Marriage Allowance�:مخصصات�الطالب�المتزوجون�وأفراد�األسرة����

ة: م�يديَّ
َّ
ة�الت

َ
ن ب�السَّ

َّ
�����واجبات�طال

ة.��ناك�العديد�من راسيَّ ة�والبعثة�الّدِ راسيَّ �مع�قوانين�الفيزا�الّدِ
ً
ة�االلتزام�بالحضور�تماشيا م�يديَّ

َّ
ة�الت

َ
ن يجب�على�طالب�السَّ

قافي�بمتابعة
َّ
ة.�يقوم�المكتب�الث راسيَّ ب�البعثة�بقوانين�بعثت�م�الّدِ

َّ
قافي�لضمان�التزام�طال

َّ
تي�يتخذ�ا�المكتب�الث

َّ
االجراءات�ال

 .
ً
�أو�فصليا

ً
ا ة�عن�كثب�ش�ريَّ م�يديَّ

َّ
ة�الت

َ
ن ة�لطالب�السَّ �ريَّ

َّ
ة�الش التقارير�األكاديميَّ

 

http://www.kcouk.org/financial-allowances/
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الب�عن�85%�بشكل�مباشر.�ويستمر�المكتب�بإصدار�اإلنذارات
ّ
ل�في�حال�انخفضت�نسبة�حضور�الط �إصدار�اإلنذار�األوَّ    يتمُّ

�لخطاب�إلى�وزارة
ً
الب�إلى�الـ�85%�وما�فوق.�عندما�يصُدر�اإلنذار�الثالث�يكون�ذلك�مصاحبا

ّ
ما�لم�تصل�نسبة�حضور�الط

�على تي�تنصُّ
َّ
�البدء�بتطبيق�المادة�(١٧)�بند�(١٩)�من�الئحة�البعثات�ال

ً
�أيضا عليم�العالي�لوضع�م�بصورة�وضع�الطالب�ويتمُّ

َّ
الت

الب.�وفي�حال�استمر�الغياب�يقوم�المكتب�بمخاطبة�الوزارة�ألخذ�قرار�بشأن
َّ
ة�للط �ريَّ

َّ
صات�الش خصم�جزء�من�الُمخصَّ

البعثة�الدراسية.

(Tier 4)المسؤولة�عن�اصدار�تأشيرات�ال��(UKVI)لقوانين�دائرة�ال�جرة�البريطانية��
ٌ

�عدم�االلتزام�بالحضور�مخالف
ّ

كما�أن

الب�األجانب�(International Students)�حضور�90%�من�الحصص
ُّ
ھ�يجب�على�الط

ّ
ب.�وتنص�قوانين�ال�جرة�على�أن

ّ
للطال

الي�مع�دائرة
َّ
�مشاكل�مع�المع�د�أو�الجامعة�وبالت �ألّيِ

ً
الب�االلتزام�بالحضور�تجنبا

ُّ
ة.�وبناًء�على�ذلك،�يجب�على�الط راسيَّ الّدِ

ال�جرة.

ة
َّ
�في�ا�وضع�خط ة�الحضور�يتمُّ الب�إلى�جلسات�لمناقشة�قضيَّ

ُّ
�في�إصدار�إنذارات�واستدعاء�الط �للمع�د�أو�الجامعة�الحقُّ

امعة�إلى الب�بالحضور�بعد�اإلنذارات�وجلسات�النقاش�يلجأ�المع�د�أو�الجَّ
ّ
الب�لتحسين�الحضور.�في�حال�عدم�التزام�الط

َّ
للط

الب�وتطلب�منھ�مغادرة�البالد�خالل�فترة�تحدد�ا�دائرة
ّ
لغي�فيزا�الط

ُ
راسة�وتبليغ�دائرة�ال�جرة�لكي�ت الب�من�الّدِ

ّ
سحب�الط

ة.  ة�الحضور�بشكٍل�غايٍة�في�الجديَّ الب�أخذ�قضيَّ
ُّ
ال�جرة.�لذا�يجب�على�الط

��������اإلنذارات

غيير:
َّ
ة�وشروط�الت ة�األكاديميَّ

َ
ن ���تغيير�التخصص�األكاديمي�قبل�أو�بعد�ن�اية�السَّ

ة�بنجاح. م�يديَّ
َّ
ة�الت

َ
ن �واحدة�فقط،�خالل�مدة�بعتثھ�بعد�االنت�اء�من�السَّ

ً
صھ�الدراسي�مرة �للطالب�تغيير�تخصُّ -         يحقُّ

ة�الواجب راسيَّ ة�وذلك�الختالف�المساقات�الّدِ م�يديَّ
َّ
ة�الت

َ
ن الب�إلى�طلب�تغيير�تخصص�م�قبل�البدء�بالسَّ

ُّ
-��يلجأ�بعض�الط

عليم
َّ
وجھ�الى�وزارة�الت

َّ
الب�الت

ّ
ص�آلخر.�في��ذه�الحالة�ينبغي�على�الط تي�تختلف�من�تخصُّ

َّ
ة�وال م�يديَّ

َّ
ة�الت

َ
ن دراست�ا�خالل�السَّ

العالي�إذا�كان�تحويل�االختصاص�من�فرع�أكاديمي�إلى�آخر.�

ة انوية�العامَّ
َّ
ل�الث الب�على�معدَّ

ّ
قافي�وحصول�الط

َّ
تي�تشمل�موافقة�الوزارة�والمكتب�الث

َّ
حويل�ال

ّ
الب�شروط�الت

ّ
إذا�استوفى�الط

الب
ّ
ص�الط �تحويل�تخصُّ خصص�المراد�باإلضافة�إلى�حصولھ�على�قبول�دراسي�(غير�مشروط)�يتمُّ

َّ
ذي�يؤّ�لھ�لدراسة�الت

َّ
ال

الب.�
ّ
زمة�لدعم�الط

ّ
سائل�الال �تصديق�قبولھ�وإصدار�الرَّ

ً
قافي،�وأخيرا

َّ
ة�على�موقع�المكتب�الث وبياناتھ�األكاديميَّ

ل�إلى �المساقات�تشمل�العديد�من�التخصصات)�تؤّدي�أو�تؤّ�ِ
ّ

ة�كسنٍة�عاّمة�(أي�أن م�يديَّ
َّ
ة�الت

َ
ن الب�السَّ

ّ
���في�حال�درس�الط

ة�بنجاح. م�يديَّ
َّ
ة�الت

َ
ن �بعد�إن�اء�السَّ �التحويل�يتمُّ دراسة�أكثر�من�تخصص�فإنَّ
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قافي�لتغيير�الّجامعة�أو�الكلّية�من�خالل�التقديم�على�طلب�التغيير�من�خالل�موقع
ّ
    يجب�الحصول�على�موافقة�المكتب�الث

المكتب�الثقافي.

�يجب�أن�يحصل�على�قبول�غير�مشروط�من�إحدى
ُ

ة�بنجاح�حيث م�يديَّ
َّ
ة�الت

َ
ن -�يحق�للطالب  تغيير�الجامعة�بعد�إن�اء�السَّ

غيير.
َّ
قديم�من�خالل�الموقع�على�عملية�الت

َّ
امعات�الُمعتَمدة�ويقوم�بالت الجَّ

الب.
ّ
غيير�لن�يؤثر�على�موعد�تخرج�الط

َّ
�الت الب�تغيير�الّجامعة�في�حال�أنَّ

َّ
�للط -�������يحقُّ

غيير�لكن�بعد
َّ
�لھ�الت الب�وطلبھ�تغيير�الّجامعة�بسبب�صعوبة�اإلعادة�في�نفس�الجامعة،�فإنھ�يحقُّ

ّ
-��في�حال�رسوب�الط

قافي.
َّ
ة�في�المكتب�الث جنة�األكاديميَّ

ّ
عرض�الحالة�على�الل

غيير�وفي��ذه�الحالة�يتمُّ
ّ
انية�يجب�أن�يكون�لديھ�أسباب�ُمقنَعة�وقوّية�للت

َّ
الب�بطلب�تغيير�الّجامعة�للمرة�الث

ّ
في�حال�قام�الط

ة��5البند��4من�لوائح�البعثات).  عليم�العالي�ب�ذا�الشأن�(المادَّ
َّ
قافي�ومخاطبة�وزارة�الت

َّ
األخذ�بتوصية�لجنة�المكتب�الث

ھ:
ُ
����������تغيير�الّجامعة�وشروط

اسبين: الب�الرَّ
ُّ
ات�الط

َّ
������ُمستحق

جاح:
َّ
نوا�من�الن

َّ
ك ذين�لم�يتمُّ

َّ
الب�ال

ُّ
ة�على�الط قافي�بتطبيق�الخصومات�الماليَّ

َّ
         يقوم�المكتب�الث

ذين�لم�يجتازوا�السنة�التم�يدية�بنجاح�وذلك�عند�العودة
َّ
ة�ال م�يديَّ

َّ
نوية�لطالب�المرحلة�الت صات�السَّ �صرف�الُمخصَّ ���ال�يتمُّ

نوية)،�وفي�حال�تم�صرف�ا�قبل�استالم�النتائج�فإن إلعادة  في�العام�التالي�وال�تصرف�مستحقات�التذكرة�(تذكرة�العودة�السَّ

�من�مخصصات�الطالب�عند�عودتھ�لإلعادة.
ً
المكتب�يقوم�بخصم�ا�الحقا

اسب�ألش�ر�الصيف. ة�للطالب�الرَّ �ريَّ
َّ

صات�الش �بتطبيق�خصومات  بنسبة�25%�من�قيمة�الُمخصَّ
ً
��يقوم�المكتب�أيضا

 

لمزيد�من�المعلومات.�يرجى�مراجعة�الرابط�التالي:
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ة�وعقوبت�ا�في�الّجامعة: ������الغّش�والتجاوزات�األكاديميَّ

�الت�اون�مع�ا�من�قبل تي�ال�يتمُّ
َّ
ة�و�و�من�األمور�الخطيرة�ال   يعتبر�الغّش�بأنواعھ�أحد�أ�م�التجاوزات�أو�المخالفات�األكاديميَّ

تي�تحاسب�علي�ا�بشكل�صارم.
َّ
الجامعات�وال

ة�ما�يلي�كأمثلة: تشمل��ذه�التجاوزات�أو�المخالفات�األكاديميَّ

�����الغّش�باستخدام�أدوات�غير�مسموح�ب�ا�في�داخل�قاعة�االمتحان�(الموبايل،�كتاب،�أوراق،�قصاصات�ورقّية�صغيرة�...

إلخ)

�����الغّش�عبر�النظر�إلى�ورقة�زميل�مجاور�أو�محاولة�التحدث�معھ�داخل�االمتحان،

الب،
ّ
�عن�الط

ً
����االستعانة�بشخص�آخر�ألداء�االمتحان�بدال

ھ�من�انجاز
ّ
�االستعانة�بشخص�آخر�لكتابة�تقرير�أو�مقال�دراسي�مقابل�دفع�مبلغ�مالي�لھ�وتقديم��ذا�العمل�على�أن

الب.
ّ
الط

رقة�األدبّية الب�أثناء�كتابة�األبحاث�/�التقارير/�مقاالت�و�و�ما�يعرف�بالسَّ
ّ
تي�استعان�ب�ا�الط

َّ
 عدم�ذكر�أسماء�المصادر�ال

ة�الوسائل.
َّ
ة�كبيرة�ويجب�على�الطالب�تجنب�ا�بكاف ة��ي�مخالفة�أكاديميَّ رقة�األدبيَّ Plagiarism.�السَّ

قص  ولصق�من�ابحاث�وتقارير�ومقاالت.

�تختلف�العقوبة�بين�جامعة�وأخرى�وأبرز��ذه�العقوبات:
ُ

الب�المخالف�حيث
ّ
�الط تقوم�الجامعة�باتخاذ�إجراءات�صارمة�ضدَّ

ة�مع�رسالة�إنذار. ����عالمة�صفر�في�مساق�المادَّ

ة�عام�أكاديمي�كامل. الب�من�الدراسة�لمدَّ
ّ
�����تعليق�وحرمان�الط

الب�لعام�أكاديمي�كامل.
ّ
�����تعطيل�تخرج�الط

ة��ي�الّدرجة�الكاملة. الب�الفعليَّ
ّ
ماح�للطالب�باإلعادة�لكن�مع�إعطاء�درجة�40%�في�المساق�لو�كانت�درجة�الط  السَّ

ل�علمي.   ِ�ّ
َ

الب�أّي�ُمؤ
َّ
امعة�بدون�إعطاء�الط      ��وفي�بعض�الحاالت،�قد�تصل�العقوبة�إلى�الطرد�الن�ائي�من�الجَّ

 

.1

.2

.3

.4
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   ُيصرف�للطالب�المبتعثين�مخصصات�الزواج�للزوج�أو�الزوجة�باإلضافة�إلى�مخصصات�لألطفال.�يشترط�لبدء�صرف

مخصصات�الزواج�تزويد�المشرف�األكاديمي�بالوثائق�التالية:

1.�صورة�عن�قرار�وزارة�التعليم�العالي�بضم�الزوج/ة

2.�صورة�عن�جواز�سفر�الزوج/ة�والتأشيرة�وختم�الدخول

ولبدء�صرف�مخصصات�األطفال،�يرجى�تزويد�المشرف�األكاديمي�باألوراق�التالية�لكل�طفل/ة:

1.�صورة�عن�قرار�وزارة�التعليم�العالي�بضم�الطفل/ة

2.�صورة�عن�جواز�سفر�الطفل�والتأشيرة�وختم�الدخول

������مستحقات�الطالب�المتزوجين�وأفراد�االسرة:

يجب�على�طالب�البكالوريوس�االلتزام�بالتالي:

   قوانين�وزارة�التعليم�العالي�الخاصة�بالبعثة�الدراسية.

االلتزام�بالحضور

      عدم�تغيير�الجامعة�أو�التخصص�دون�موافقة�مسبقة�من�المكتب�الثقافي.

       عدم�القيام�بأي�تغيير�في�البرنامج�الدراسي�دون�موافقة�مسبقة�من�المكتب�الثقافي.

احترام�قوانين�المكتب�الثقافي�(التواصل�الدائم�مع�المشرف�األكاديمي�والحرص�على�إتباع�جميع�االرشادات�المرسلة

للطلبة�و�تحديث�البينات�من�خالل�موقع�المكتب�الثقافي�االلكتروني).��

االلتزام�بقوانين�الجامعة�(التعرف�على�قوانين�الجامعة�من�خالل�قراءة���The Student Handbookو�مراجعة�مكتب

شؤون�الطلبة�في�حال�عدم�ف�م�أي�من�النقاط�المذكورة�في�دليل�الطالب). 

 

����واجبات�طالب�درجة�البكالوريوس 
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 نسبة�الحضور�المطلوبة�للطالب�ال�تقل�عن�%�90وذلك�حسب�لوائح�وزارة�التعليم�العالي�ودائرة�ال�جرة�البريطانية 

.(UKVI HOME OFFICE)

يجب�علي�الطالب�االلتزام�في�حضور�جميع��المحاضرات،�حيث�أن�الجامعات�البريطانية�ال�تت�اون�في�الحضور�وال

تتسا�ل�عن�أي�غياب�غير�مبرر.

بالنسبة�للغيابات�المبررة�وبعذر�طبي،�فلكل�جامعة�حد�معين�ل�ذه�الغيابات،�وتتفاوت�بين�5-7%،�ومن�بعد�ا�ال�يبرر�أي

غياب�.

دائرة�ال�جرة�البريطانية�تتابع�بشكل�جاد�ومستمر�معدل�حضور�الطلبة،�وفي�حال�تدني�مستوى�الحضور،�تقوم�الجامعة

بفصلك�من�الدارسة�وإبالغ�دائرة�ال�جرة�البريطانية،�مما�يترتب�على�ذلك�عدم�الحصول�على�فيزا�دراسية�مستقبال.

 

�على:�"ضرورة�االلتزام وللتذكير�بأن�المادة�الثانية�من�الئحة�بعثات�وزارة�التعليم�العالي�بخصوص�واجبات�طالب�البعثة�تنصُّ

بجميع�القرارات�واللوائح�الصادرة�عن�وزارة�التعليم�العالي�والمكتب�الثقافي.....�والتقيد�بنظم�ولوائح�الجامعة�والكلية�التي

�في�المملكة�المتحدة�بفيزا
ً
يدرس�ب�ا".��كما�أن�ج�ة�دراستك�ملزمة�بإبالغ�إدارة�ال�جرة�في�المملكة�المتحدة�(كونك�متواجدا

طالب)�عن�تغيبك�غير�الُمبّرر.

�������االلتزام�بالحضور:

الب�عن�85%�بشكل�مباشر.�ويستمر�المكتب�بإصدار�اإلنذارات�ما
ّ
ل�في�حال�انخفضت�نسبة�حضور�الط �إصدار�اإلنذار�األوَّ يتمُّ

عليم
َّ
�لخطاب�إلى�وزارة�الت

ً
الب�إلى�الـ�85%�وما�فوق.�عندما�يصُدر�اإلنذار�الثالث�يكون�ذلك�مصاحبا

ّ
لم�تصل�نسبة�حضور�الط

�على�خصم تي�تنصُّ
َّ
�البدء�بتطبيق�المادة�(١٧)�بند�(١٩)�من�الئحة�البعثات�ال

ً
�أيضا العالي�لوضع�م�بصورة�وضع�الطالب�ويتمُّ

الب.�وفي�حال�استمر�الغياب�يقوم�المكتب�بمخاطبة�الوزارة�ألخذ�قرار�بشان�البعثة
َّ
ة�للط �ريَّ

َّ
صات�الش جزء�من�الُمخصَّ

الدراسية.

�لقوانين�دائرة�ال�جرة�البريطانية�(UKVI)�المسؤولة�عن�اصدار�تأشيرات�ال 
ٌ

�عدم�االلتزام�بالحضور�مخالف
ّ

كما�أن

الب�األجانب�(International Students)�حضور�90%�من
ُّ
ھ�يجب�على�الط

ّ
ب.�وتنص�قوانين�ال�جرة�على�أن

ّ
(Tier 4)�للطال

الي�مع�دائرة
َّ
�مشاكل�مع��الجامعة�وبالت �ألّيِ

ً
الب�االلتزام�بالحضور�تجنبا

ُّ
ة.�وبناًء�على�ذلك،�يجب�على�الط راسيَّ الحصص�الّدِ

ال�جرة.

الب
َّ
ة�للط

َّ
�في�ا�وضع�خط ة�الحضور�يتمُّ الب�إلى�جلسات�لمناقشة�قضيَّ

ُّ
�في�إصدار�إنذارات�واستدعاء�الط الجامعة�ل�ا�الحقُّ

امعة�إلى�سحب الب�بالحضور�بعد�اإلنذارات�وجلسات�النقاش�يلجأ�المع�د�أو�الجَّ
ّ
لتحسين�الحضور.�في�حال�عدم�التزام�الط

الب�وتطلب�منھ�مغادرة�البالد�خالل�فترة�تحدد�ا�دائرة�ال�جرة.
ّ
لغي�فيزا�الط

ُ
راسة�وتبليغ�دائرة�ال�جرة�لكي�ت الب�من�الّدِ

ّ
الط

ة.   ة�الحضور�بشكٍل�غايٍة�في�الجديَّ الب�أخذ�قضيَّ
ُّ
لذا�يجب�على�الط

 

����اإلنذارات�وما�يتبع�ا�من�خصومات�مالية: 
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 يمكن�للطالب�تغيير�التخصص�لمرة�واحدة�فقط�خالل�سنوات�البعثة�مع�مراعاة�الشروط�التالية

        الحصول�على�قبول�غير�مشروط�في�التخصص�المراد�التحويل�لھ��(�بشرط�أن�يكون�التحويل�في�نفس�الدائرة

األكاديمية).

             ال�يجوز�تغيير�التخصص�إذا�كان�يؤثر�ذلك�على�موعد�التخرج.

          من�صالحية�المكتب�الثقافي�تغيير�التخصص�للطلبة�في�حال�أن�التخصص�الجديد�يقع�في�نفس�الدائرة�االكاديمية.�أما

إذا�كان�في�دائرة�مختلفة�فيجب�التواصل�مع�الوزارة�مباشرة.

قافي�وحصل�على�قبول�دراسي�(غير�مشروط)
َّ
تي�تشمل�موافقة�الوزارة�والمكتب�الث

َّ
حويل�ال

ّ
الب�شروط�الت

ّ
إذا�استوفى�الط

زمة
ّ

سائل�الال �تصديق�قبولھ�وإصدار�الرَّ
ً
قافي،�وأخيرا

َّ
ة�على�موقع�المكتب�الث الب�وبياناتھ�األكاديميَّ

ّ
ص�الط �تحويل�تخصُّ يتمُّ

الب.�
ّ
لدعم�الط

عليم
َّ
الب�تحويل�للمرة�الثانية�عليھ/علي�ا�التقدم�بالطلب�من�خالل�وزارة�الت

ّ
      ��في�حال�استدعى�األمر�أن�يطلب�الط

قافي�عمل�ما�يلزم.
َّ
ى�للمكتب�الث

َّ
ى�يتسن

ّ
العالي�في�الكويت�ويحصل�على�الموافقة�حت

الي:
ّ
           ولمعرفة�خطوات�التقدم�بطلب�تغيير�االختصاص�على�موقع�المكتب�الثقافي،�اضغط�على�الرابط�الت

 

        ��تغيير�التخصص�األكاديمي�وشروط�التغيير:

������تغيير�الجامعة�وشروط�التغيير:

 يستطيع�الطالب�تغيير�الجامعة�مرة�واحدة�فقط�خالل�فترة�دراستھ�مع�مراعاة�الشروط�التالية:

قافي�لتغيير�الّجامعة�من�خالل�التقديم�على�طلب�التغيير�من�خالل�موقع�المكتب
ّ
يجب�الحصول�على�موافقة�المكتب�الث

الثقافي.

الب.
ّ
غيير�لن�يؤثر�على�موعد�تخرج�الط

َّ
�الت الب�تغيير�الّجامعة�في�حال�أنَّ

َّ
�للط         يحقُّ

غيير�لكن�بعد
َّ
�لھ�الت الب�وطلبھ�تغيير�الّجامعة�بسبب�صعوبة�اإلعادة�في�نفس�الجامعة،�فإنھ�يحقُّ

ّ
   في�حال�رسوب�الط

قافي.
َّ
ة�في�المكتب�الث جنة�األكاديميَّ

ّ
عرض�الحالة�على�الل

        أن�تكون�الجامعة�معتمده��حسب�دليل�الجامعات�على�موقع�المكتب�الثقافي�

       ال�يحق�للطالب�تغيير�الجامعة�في�السنة�الن�ائية

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KVYflL2mkk
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�������طالب�الماجستير

يتوجب�على�الطالب�الُمستجد�التسجيل�على�موقع�الملحق�الثقافي�KSIMS،�وإنشاء�حساب�خاص�بھ�ليتسنى�لھ�رفع�معلوماتھ

الشخصية�والتقديم�على�الطلبات�األكاديمية�والمالية.�يرجى�إنشاء�الحساب�الشخصي�على�موقع�الملحق�التالي:

 

 

        لإلطالع�على�كيفية�إن�اء�عملية�التسجيل�والمعلومات�المطلوبة،�يرجى�مشا�دة�الفيديو�في�الرابط�التالي:

 

 

 

 

         عندما�تتم�الموافقة�على�عملية�التسجيل�من�قبل�المشرف�األكاديمي،�يستطيع�الطالب�بالتقدم�على�طلب�تصديق�قبولھ.

بالنسبة�للطالب�المستمر�من�مرحلة�البكالوريوس،�ينبغي�تحديث�البيانات�الشخصية�على�الموقع�كمعلومات�جواز�السفر�في

حال�تجديده،�والتأشيرة�الدراسية�الجديدة�إضافة�إلى�رقم�ال�اتف.

 

 يشترط�على�الطالب�الراغب�في�استكمال�بعثتھ�لدراسة�مرحلة�الماجستير،�الحصول�على�معدل�(2.1)�فما�فوق�في�ش�ادة

البكالوريوس�واستصدار�قرار�وزاري�بذلك.
ً
 الحصول�على�قبول�غير�مشروط�معتمد�لتخصص�الماجستير�الراغب�في�دراستھ�على�أن�يكون��ذا�التخصص�مماثال

�لھ.
ً
لتخصص�مرحلة�البكالوريوس�أو�امتدادا

        يشترط�أن�يكون�الطالب�قد�نجح�في�كل�سنوات�درجة�البكالوريوس�ولم�يقم�بإعادة�أو�تجميد�أي�سنة�أكاديمية. 

 

Registration on KSIMS�:التسجيل�على�الموقع��� 

�������التقديم�على�الموقع�للمصادقة�على�قبول�الماجستير

 �����شروط�الحصول�على�البعثة�الدراسية�للماجستير

 

  للطالب�الراغب�في�استكمال�بعثتھ�لدراسة�الماجستير،�الحصول�على�قبوٍل�غير�مشروط�،�على�أن�يكون�في�نفس�مجال

تخصصھ�لدرجة�البكالوريوس.�يجب�رفع�القبول�على�موقع�المكتب�الثقافي�العتماده�على�المستندات�المطلوبة�بما�في�ا�خطاب

المعادلة�الصادر�من�وزارة�التعليم�العالي�بخصوص�مؤ�ل�البكالوريوس�الحاصل�عليھ�الطالب�من�خارج�الكويت.

        لإلطالع�على�كيفية�التقدم�بطلب�المصادقة�على�القبول�من�خالل�الرابط�التالي:

 

https://www.kcouk.org/ksims/welcome.htm

https://www.youtube.com/watch?v=B3PSE5bv5ag&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=TnizrAR-OBo
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 �����شروط�القبول�للحصول�على�درجة�الماجستير�في�المملكة�المتحدة 
 

نظًرا�لعدم�وجود�أي�لوائح�رسمية�بموجب�ا�يتعين�على�الجامعات�أن�تطلب�مستندات�محددة�للحصول�على�درجة�الماجستير،

فإن�ا�يمكن�أن�تحدد�المتطلبات�الخاصة�ب�ا.�مع��ذا،�يجب�عليك�االتصال�ب�م�بنفسك�أو�مراجعة�موقع�الويب�الخاص�ب�م

للحصول�على�معلومات�حول�متطلبات�القبول.

�عند�التقدم�للحصول�على�درجة�الماجستير�في�المملكة�المتحدة�مثل:
ً
        �ناك�قائمة�بالوثائق�المطلوبة�عادة

��درجة�البكالوريوس�أو�ما�يعادل�ا

 ش�ادة�خبرة�عمل

  (IELTS)إجادة�اللغة

��الدعم/الضمان�المالي
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 ������المستحقات�المالية�في�ن�اية�برنامج�الماجستير

يصرف�للطالب�الخريجين   تذكرة�عودة�.�راجع�الرابط�التالي:

 

 

 ����التخرج�والتقديم�على�إفادة�التخرج

يجب�على�الطالب�أن�يتقدم�بطلب�إفادة�تخرج�بعد�ان�اء�جميع�متطلبات�التخرج�من�خالل�موقعنا�على�الرابط�التالي�: 

 

 

األوراق�المطلوبة�للتقديم�على�اإلفادة:

�����كشف�الدرجات�الن�ائي�والرسمي�(�موقع�و�مختوم�من�الجامعة)

Award dateرسالة�الى�من�ي�مھ�األمر�من�الجامعة�توضح�

Consent formتعبئة�وتحميل�ال���

��ش�ادة�التخرج

 معا    دلة�ش�ادة�البكالوريوس�الصادرة�من�وزارة�التعليم�العالي 

 

http://www.kcouk.org/financial-allowances/
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النظام�االلكتروني�للمكتب�الثقافي
 KSIMS
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يقدم�موقع�المكتب�الثقافي�الكويتي�(www.kcouk.org)�في�لندن�العديد�من�المعلومات�الم�مة�للطالب�المبتعثين�في�المملكة

المتحدة�كدليل�الجامعات،�والتأمين�الصحي،�واإلعالنات�الم�مة،�إضافة�إلى�كونھ�بوابة�لدخول�الطلبة�إلى�حسابات�م�وتقديم

.( KSIMSراجع�دليل�الطالب�إلستخدام�موقع�)الطلبات�األكاديمية�والمالية�
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االتصال�بالمكتب�الثقافي    
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يرجى�التواصل�مع�المشرف�األكاديمي�بإرسال�رسالة�الكترونية�عن�طريق�بوابة�الطالب�(الموقع�اإللكتروني)�أو�من�خارج

الموقع�عن�طريق�البريد�االلكتروني.�ويرجى�إرفاق�االسم�الكامل�مع�الرقم�المدني�في�الرسالة�اإللكترونية،�مع�العلم�أن�الرد

على�أي�رسالة�أو�طلب�إلكتروني�لن�يستغرق�أكثر�من��48ساعة�عمل�من�تاريخ�استالم�ا.

مالحظة:�في�بعض�األحيان�قد�يحصل�خطأ�غير�مقصود�بالعنوان�اإللكتروني�المسجل�للطالب،�أو�قد�يقوم�الطالب�بتغيير

عنوانھ�اإللكتروني�دون�إعالم�المرشد،�لذا��الرجاء�إبالغ�المكتب�الثقافي�بأي�تغييرات،�كما�يرجى�التأكد�من�استكمال�تحميل

البيانات�الشخصية�وتحديث�ا�على�الموقع�بشكل�صحيح.

في�الحاالت�االستثنائية�أو�العاجلة�يرجى�التواصل�مع�المشرف�األكاديمي�مباشرة�عبر�ال�اتف،�مع�مراعاة�ساعات�العمل�في

المكتب. 

 

أوقات�العمل:

اإلثنين�–�الجمعة:�09:00 – �13:00ثم�14:00 – 16:00

أوقات�العمل�في�ش�ر�رمضان�الكريم:

اإلثنين�–�الجمعة(    يتم�االعالن�من�قبل�السفارة�في�حينھ)

أوقات�العطل:

 أيام�السبت�واألحد�والعطل�الرسمية��في�بريطانيا�والكويت.(�يتم�االعالن�عن�ا).
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عنوان السفارة
KUWAIT EMBASSY

2 ALBERT GATE
KNIGHTSBRIDGE

LONDON
SW1X 7JU

رقم �اتف السفارة:  3400 7590 020

عنوان المكتب الثقا��
CULTURAL OFFICE

60A KNIGHTBRIDGE
LONDON
SW1X 7JX

رقم �اتف المكتب الثقا��: 8500/8550 7761 20 (0)44+
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للتواصل�مع�المكتب�الثقافي 
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Tel:    +44 (0) 2077618500/8550

E-mail:   info@kcouk.org

Technical support e-mail: techsupport@kcouk.org

Website: www.kcouk.org
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