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 االرشادات العامة لمتدجيل
 .ظيرا( 12)حتى الداعة (  8/  10 / 2020)  الخسيسويدتسر الى يؽم (  20/  9 / 2020)  األحديبدأ التدجيل يؽم  1

 لمحرؽل عمى ورقة القبؽل ووصل التدجيل. كرغبة اولى فقطيذىب الطالب الى الجامعة/الكمية التي يرغب التقديػ فييا  2

 .( 7/  10/  2020) السؽافق  األربعاءأخر مؽعد لتقديػ اختبارات الجامعة/الكمية لمحرؽل عمى ورقة القبؽل ىؽ يؽم  3

 .www.puc.edu.kwيكؽن التدجيل عبر مؽقع األمانة العامة لسجمس الجامعات الخاصو االلكتروني  4

 في مقر الجامعة/الكمية. يدوياً عمى ان يكؽن تدجيل باقي الفئات ( الحاصميؼ عمى الثانؽية)يدسح بالتدجيل الكترونيًا لفئة  5

 تػ اختيارىا. كمية يسكؼ لمطالب اختيار اكثر مؼ تخرص في كل جامعة اوو مختمفة كحد ادنى وقت التدجيل  جامعات/كميات 3يذترط اختيار  6

 قبؽل طمب التقديػ ال يعشي القبؽل في البعثات الداخمية. 7

 قبؽلو ممغيًا. اعتبربعد إعالن الشتائج عمى الطالب مراجعة الجامعة/الكمية السقبؽل فييا الستكسال األوراق السطمؽبة وإال  8

 القدرات يتؽجب مراجعة السشذأة لمحرؽل عمى ورقة القبؽل. امتحانفييا  اجتازإذا تػ قبؽل الطالب في مشذأة تعميسية أخرى غير التي  9

 لمطالب السشدحب/السفرؽل مؼ البعثات الداخمية التدجيل مرة أخرى لمبعثات الداخمية في نفس الفئة.ال يدسح  11

 يمتزم الطالب بكل ما يردره مجمس الجامعات الخاصة مؼ قرارات. 11

 عام التدجيل في البعثة الداخميةاألوراق السطمؽب رفعيا لش
 البطاقة السدنية لمطالب. 1

 لؽلي أمر الطالب.البطاقة السدنية  2

 .انقطاعكذف درجات الثانؽية العامة متزسشًا تدمدل األعؽام الدراسية دون  3

 ورقة القبؽل مؼ الجامعة/الكمية السراد االلتحاق بيا. 4

 صؽرة مؼ وصل التدجيل. 5

 .األجشبية()لخريجي الثانؽيات شيادة لسؼ ييسو األمر مؼ إدارة التعميػ الخاص بسعادلة شيادة الثانؽية  6

 .)لخريجي الثانؽية العامة مؼ السسمكة العربية الدعؽدية(إختبار القدرات وإختبار التحريمي  7

 .)ألبشاء الكؽيتيات فقط(صؽرة مؼ شيادة ميالد الطالب والبطاقة السدنية لؽالدتو  8
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 البعثات الداخمية في نعامالتدجيل  طريقة
 

 .( لمدخؽل عمى نعام التدجيل usernameيشذئ الطالب إسػ مدتخدم )  1
 

 (.طبقًا لجؽاز الدفر ( واإلنجميزية ) طبقًا لمبطاقة السدنية يدخل اإلسػ بالمغتيؼ العربية )  2
 

 رقػ الياتف الشقال والبريد اإللكتروني. إدخال 3
 

 جامعات/كميات مختمفة كحد ادنى. 3السطمؽبة بذرط ان تكؽن في  رغباتاليحدد  4
 .مؼ السسكؼ أن يزيد فرصة القبؽلوأكثر مؼ مشذأة تعميسية أكثر مؼ رغبة  إختيار

 

 ( مؼ اليؽم األخير لمتدجيل.ظيرًا  12يدسح لمطالب بتغيير رغباتو حتى الداعة )  5
 

 (. KB 900( عمى ان ال يتجاوز حجػ السمف عؼ )  PDFة ) غييزيف السدتشدات السطمؽبة بر 6
 

 تيا.السدتشدات واضحة ويسكؼ قراءمؼ ان التأكد  7
 

 إدخال السعمؽمات والتأكد مؼ صحتيا مدئؽلية الطالب، ويتحسل السداءلة القانؽنية تجاه ذلغ. 8
 

 (. إرسال الشسؽذجالزغط عمى كمسة )  9
 

 فترة التدجيل. انتياءطباعة ورقة تأكيد التدجيل واالحتفاظ بيا حتى  11
 .انعر الرفحة الثالثة 

 

 .) ساعة 24( تشبو بؽجؽد نؽاقص، عميغ إستيفاء الشؽاقص خالل )  SMSحال إستالمغ لرسالة قريرة )  11
 

 .ومؽاقع التؽاصل اإلجتساعي لالمانة العامة ي والرحافةيتػ اإلعالن عؼ الشتائج عبر الرسائل القريرة والسؽقع اإللكترون
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 ورقة تأكيد التدجيل السراد طباعتيا لزسان التدجيل

 

 
 


