
 تعميم لكل الطلبة الكويتيين في كندا

 

على نلفت انتباه جميع الطلبة الكويتيين في كندا إلى تشديد وزارة التعليم العالي 

 .  www.mohe.edu.kwاستخدام النظام االلكتروني للوزارة على الموقع  

 لمن يريد من الطلبة معادلة الشهادة فيجب أن تكون كالتالي:

 ليس لديه ملف إلكتروني في المكتب الثقافي،  أي مراجع أو طالب خريج

حديثا  أو قديما،  ا  ويرغب في تصديق شهادته ومعادلة الشهادة سواء كان متخرج

عليه أن يقوم بتقديم طلب عبر نظام معادلة الشهادات اإللكترونية وذلك عبر الرابط 

ثم اختيار التسجيل اإللكتروني ثم الضغط على خدمة معادلة   المذكور أعاله

  الشهادات إلكترونيا .

  على جميع الطلبة الدارسين حاليا  للحصول على المكافأة االجتماعية :

فادة من المكافأة االجتماعية أن يقدموا إلكترونيا  على نظام والراغبين في االست

ثم اختيار التسجيل   www.mohe.edu.kwالرابط  المكافأة االجتماعية عبر 

 اإللكتروني ثم الضغط على المكافأة االجتماعية مع مراعاة األمور التالية:

 :شروط التقديم للمكافأة االجتماعية -أوال  

 أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أبناء الكويتيات. .1

 الب بطاقة مدنية صالحة.أن تكون للط .2

 أن يكون الطالب دارسا  خارج دولة الكويت وعلى نفقته الخاصة. .3

 أن ال يكون الطالب موظفا . .4

 أن ال يتقاضى الطالب راتبا  أو مساعدة مالية من أي جهة حكومية. .5

أن يقدم الطالب ما يثبت دراسته في إحدى الجامعات المعتمدة لدى الجهاز الوطني  .6

من  الشهادة مصدقةكون وعلى أن تن جودة التعليم ديمي لضمالالعتماد األكا

 .سفارات دولة الكويت( -الجهات الرسمية) المكتب الثقافي

 ( فقط دون الحاجة لمراجعة الوزارة.Onlineالتقديم عبر اإلنترنت) .7

http://www.mohe.edu.kw/
http://www.mohe.edu.kw/


 الفئات التي يحق لها التقديم: -ثانيا  

الذين يدرسون على نفقتهم  الكويتيين وأبناء الكويتيات الخاصين الطالب .1

 على نفقة الديوان األميري والمبرات.الخاصة  أو 

 

 طريقة استخدام النظام: -ثالثا  

ارة الرسمي وهو على الرابط التالي: يتم الدخول عن طرق موقع الوز .1

www.mohe.edu.kw  . 

 اختر نظام المكافأة االجتماعية من التسجيل اإللكتروني بالصفحة الرئيسية. .2

 انشاء حساب إلكتروني خاص بالمكافأة االجتماعية.  .3

 أدخل بياناتك األساسية.  .4

 BK.099وبحجم ال يتجاوز  PDFبصيغة  حمل المستندات المطلوبة  .5

 أرسل الطلب إلى الوزارة إلكترونيا  بالضغط على زر )إرسال(. .6

 

 المستندات المطلوبة: -رابعا  

 سنة(. 21البطاقة المدنية للطالب )و ولي األمر إذا كان سن الطالب أقل من  .1

 البطاقة المدنية ألم الطالب )لغير الكويتيين أبناء الكويتيات(. .2

 شهادة الميالد وجنسية األم) لغير الكويتيين أبناء الكويتيات(.  .3

 نموذج تحويل راتب باسم الطالب )من البنوك داخل الكويت(.  .4

 .مصدق من المكتب الثقافيقبول الجامعة   .5

من الجهات الرسمية )المكتب  مصدقةشهادة قيد الدراسة من الجامعة   .6

 سفارات دولة الكويت(. –الثقافي 

ية )مجمع قسم الرعاية األسر -من وزارة الشئون االجتماعية والعمل شهادة .7

 برج التحرير(، تثبت عدم تقاضي الطالب إعانة اجتماعية. –الوزارات 

عقد الزواج للطلبة الكويتيين المتزوجين من كويتية وفي حال أن الزوجة  .8

 مكافأة كأعزب. كانت غير كويتية تصرف للطالب
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ف المحمولة للطلبة بعد اكتمال األوراق ستصل رسالة نصية للهوات  .0

 المطلوبة وذلك لمراجعة الوزارة لتوقيع التعهد.

 

 مالحظات عامة: 

  الطالب الذي يقوم بالتقديم على المكافأة االجتماعية وتوقيع التعهد قبل تاريخ

 من الشهر يستحق أن تصرف له مكافأة الشهر نفسه. 15

  من الشهر ستصرف له المكافأة  15الطالب الذي يقوم بالتقديم بعد تاريخ

 اعتبارا  من الشهر الذي يليه ولن تصرف بأثر رجعي.

  عهد وليس من تاريخ تقديم الطلب تستصرف المكافأة من تاريخ توقيع ال

 .بالنظام

 سنة يجب على ولي األمر مراجعة الوزارة  21حال الطالب األقل من  في

 أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي عن الطالب أو ولي أمره. طلبلتوقيع ال

  يستثنى مما سبق الطلبة الذين قاموا بالتقديم على المكافأة ولم تبدأ دراستهم

 بعد حيث يتم الصرف لهم اعتبارا  من تاريخ البدء بالدراسة.

 لالستفسار والتواصل:

عبر البريد اإللكتروني  مراسلةالجيل يرجى في حال وجود أي استفسار تجاه التس 

allowance_support@mohe.edu.kw  :أو االتصال على األرقام التالية

 (22257374-22257375الدعم الفني: )

 (22257106المكافأة االجتماعية: )
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