النرشة اليومية

مكتب العالقات العامة والاعالم

المواضيع:

كمية الكؾيت لمعمؾم والتكشؾلؾجيا مدتسخة في استقبال طمبات الخاغبيؽ بالجراسة

•

2

Monday, June 10,
2019

كمية الكويت لمعموم والتكنولوجيا مستمرة في استقبال طمبات الراغبين بالدراسة
أعمشت كمية الكؾيت لمعمؾم والتكشؾلؾجيا أن الكمية مدتسخة في قبؾل طمبات الخاغبيؽ بااللتحاق لمجراسة فيها عمى نفقتهؼ
الخاصة ،حيث بجأت الكمية باستقبال طمبات الخاغبيؽ بالحرؾل عمى بعثة داخمية مؽ قبل مجمذ الجامعات الخاصة
ومدتسخة لغاية  20الجاري ،لحلػ نأمل مؽ الخاغبيؽ بالحرؾل عمى البعثة الجاخمية اإلسخاع في زيارة حخم الجامعة،
وتقجيؼ طمبات التدجيل مع السدتشجات السظمؾبة في السؾاعيج السحجدة حتى ال يفؾتهؼ مؾعج التقجيؼ ،وكحلػ إجخاء
امتحان القجرات (السدتؾى) في كل مؽ مادة الفيدياء والخياضيات والمغة اإلنجميدية.
وأوضحت الكمية في بيانها أن معجالت التقجيؼ لمبعثة والتي حجدها مجمذ الجامعات الخاصة لخخيجي العمسي هي
 %80لتخرص بكالؾريؾس هشجسة اإللكتخونيات واالتراالت وتخرص هشجسة الكسبيؾتخ و %75لتخرص
بكالؾريؾس عمؾم الكسبيؾتخ ،لحا عمى الخاغبيؽ في التقجيؼ مخاجعة الجامعة وتقجيؼ اختبار تحجيج مدتؾى في اقخب
وقت ،وذلػ كخظؾة اولى لمتقجيؼ لمبعثة الجاخمية.
وبالشدبة لألوراق السظمؾبة لمتدجيل هي شهادة الثانؾية األصمية وصؾرة طبق األصل مرجقة مؽ و ازرة التخبية٣ ،
صؾر شخرية حجيثة ،صؾرة البظاقة السجنية ،صؾرة الجؾاز.
وختست الكمية بيانها في حال وجؾد بعض االستفدارات بخرؾص التدجيل يخجى التؾاصل عمى  1810010أو عؽ
طخيق البخيج اإللكتخوني info@kcst.edu.kwأو زيارة مبشى الجامعة الكائؽ في مشظقة الجوحة.
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«بؾكدهل» :التدجيل لمبعثات حتى  20الجاري
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كذفت كمية بؾكدهل الكؾيت عؽ بجء التدجيل في البعثات الجاخمية ،واستقبال طمبات االلتحاق لمفرل الجراسي
الثاني  2019-2018حتى  20الجاري ،في بخامج الجبمؾم التي تؾفخها الكمية في عجد مؽ التخررات في مجاالت
اإلدارة والفشؾن التظبيقية.
وذكخت الكمية ،في بيان صحافي امذ ،أنها ستفتح أبؾابها كل يؾم مؽ األحج الى الخسيذ ،مؽ الدابعة ونرف
صباحا الى الخابعة عهخا ،ويؾم الدبت مؽ التاسعة صباحا الى الثالثة عه اخ خالل فتخة البعثات الجاخمية.
واشارت إلى أنها تأسدت عام  ،2007وخخجت أكثخ مؽ  1200طالبة في مختمف التخررات ،و %60مؽ
خخيجاتها استكسمؽ دراستهؽ في درجة البكالؾريؾس مؽ خالل االتفاقيات مع الجامعات الخاصة السؾجؾدة في الكؾيت:
الكمية االستخالية وجامعة الخميج لمعمؾم والتكشؾلؾجيا ،والجامعة االميخكية بالكؾيت والجامعة السمكية لمبشات في
البحخيؽ ،إضافة الى اتفاقيات أخخى مع جامعات عالسية مثل األكاديسية األميخكية لألفالم في نيؾيؾرك.
ولفتت إلى انها تؾفخ العجيج مؽ التخررات في مجال إدارة األعسال عامة ،التدؾيق ،إدارة الخجمات السرخفية –
بشؾك ،الترسيؼ الجخافيكي ،الترسيؼ الجاخمي والجيكؾر ،وترسيؼ السؾاقع اإللكتخونية ،وشهجت االقدام االكاديسية

تظؾ ار كبي اخ في هيكمة بخامجه األكاديسية بسا يؾفخ تكؾيشا عمسيا متسي اد لمظالبات المؾاتي يخغبؽ في االلتحاق بدؾق
العسل أو تكسمة دراستهؽ العميا وزيادة فخصتهؽ في نقل مؾاد إلى السؤسدات الجامعية األخخى داخل وخارج الكؾيت.
وتدتقبل الكمية جسيع الظالبات مؽ مختمف الجشديات ،وتؾفخ تدهيالت مالية خاصة لمظالبات المؾاتي لجيهؽ معجالت
عالية لتتأكج مؽ حرؾل جسيع الظالبات عمى الفخصة لالرتقاء بالعمؼ ،وتعتبخ السشاهج الجراسية في الكمية أكاديسية،
تعتسج عمى الشؾاحي العسمية أكثخ مؽ الشغخية ،مسا يجعل مخخجاتها مهيأة لتمبية احتياجات سؾق العسل.
وأوضحت الكمية أنها تؾفخ بخنامج الجراسة السدائية في تخرص الترسيؼ الجاخمي والجيكؾر والترسيؼ الجخافيكي،
ابتجاء مؽ سبتسبخ  ،2019وهؾ نفذ البخنامج الحي يجرس في الفتخة الرباحية ،حيث قخرت الكمية تسجيج فتخة دوامه
لمفتخة السدائية ،لتسكيؽ الظالبات السؾعفات مؽ الجراسة خالل خارج أوقات الجوام الخسسي.
واضافت أن أعزاء الهيئة التجريدية في الكمية هؼ نخبة مؽ أفزل األكاديسييؽ الحيؽ لجيهؼ خبخة عسمية وأكاديسية،
وقج كخمؾا في أكثخ مؽ مشاسبة عمى صعيج الخميج والكؾيت لسذاركتهؼ الفعالة في معارض ومؤتسخات عجيجة.
وأشارت الى أنها تعسل عمى دعؼ هجف الجولة التشسؾي في الكؾيت ،مؽ خالل تظؾيخ رأس السال البذخي ،واالستجابة
بذكل مدتسخ الحتياجات سؾق العسل بسا يخجم االقتراد الكؾيتي.
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