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قسم البعثات والربامج الخاصة:
يقــوم القســم باألمــور التنظيميــة كافــة ومتابعــة برنامــج ( البعثــات واإلجــازات الدراســية واملنــح ) لتطويــر
العاملــن يف املراكــز البحثيــة والقطاعــات التقنيــة والفنيــة مــن جهــة ،وتلبيــة جــزء مــن احتياجــات املعهــد مــن
القــوى العاملــة املؤهلــة مــن جهــة أخــرى .باإلضافــة إىل الربامــج التدريبيــة:
1 .البعثات واإلجازات الدراسية.
2 .الدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي.
3 .التدريب العميل والتطوير املوجه.
4 .برنامج أبحاث الدراسات العليا.
5 .الدورات التدريبية الطالبية الصيفية والربيعية.
هدف البعثات الدراسية:
الحصــول عــى درجــة علميــة عليــا وفقــا ملــا تتطلبــه مصلحــة العمــل يف املعهــد ،ومبــا يتفــق مــع خطــط
ومشــاريع املراكــز البحثيــة والقطاعــات املعنيــة يف املعهــد  ،وتحقيــق الطموحــات الفرديــة للعاملــن.
هدف اإلجازات الدراسية:
منــح املعهــد للموظفــن ممــن ال يحــق لهــم الحصــول عــى بعثــة دراســية أو منحــة فرصــة لنيــل مؤهــل عــال
يــي شــهادة دراســة الثانويــة أو مــا يعادلهــا يف أحــد مجــاالت التخصــص ،وفقــا ملــا تتطلبــه مصلحــة العمــل
يف املعهــد ،ومبــا يتفــق مــع خطــط ومشــاريع املراكــز البحثيــة والقطاعــات املعنيــة يف املعهــد ،ولتحقيــق
الطموحــات الفرديــة للموظفــن.
الدرجات العلمية للبعثات الدراسية ومجاالتها ومددها:
متنــح البعثــات فقــط للحصــول عــى درجتــي املاجســتري أو الدكتــوراه أو مــا يعادلهــا يف مجــاالت الهندســية أو
العلــوم أو االقتصــاد أو اإلدارة أو غريهــا مــن املجــاالت التــي يحتاجهــا املعهــد ،ويجــوز أن تكــون البعثــة داخــل
الكويــت أو خارجهــا.
 -درجة املاجستري

سنتان

 -درجة الدكتوراة

أربع سنوات

الدرجة العلمية لإلجازات الدراسية ومجاالتها ومدتها:
متنــح اإلجــازات الدراســية للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس وملــدة أربــع ســنوات يف مجــاالت الهندســة أو
العلــوم أو االقتصــاد ،ويجــوز أن تكــون اإلجــازة الدراســية داخــل الكويــت أو خارجهــا للعاملــن يف املراكــز البحثيــة
وقطــاع العلــوم والتكنولوجيــا.
مواعيد التقديم للبعثات واإلجازات الدراسية:
• يتم فتح باب الرتشيحات للبعثات الدراسية مرتني خالل العام يف املواعيد التالية:
  1أبريل لفصل الربيع  1أكتوبر لفصل الخريف• يتم اإلعالن عن فتح باب الرتشيح لإلجازات الدراسية مرة واحدة فقط يف  1أكتوبر لفصل الخريف.
• يتم إقفال باب الرتشيح للبعثات واإلجازات الدراسية يف املواعيد التالية:
  15أبريل لفصل الربيع  15أكتوبر لفصل الخريفبرامج وأنشطة قسم البعثات والربامج الخاصة
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الرشوط العامة للرتشيح للبعثات واإلجازات الدراسية:
	•أن يكون املرشح من الكويتيني العاملني يف املراكز البحثية والقطاعات.
	•تقتــر بعثــات الدكتــوراة عــى العاملــن يف املراكــز البحثيــة وإدارة االقتصــاد التقنــي ودائــرة النظــم
والربمجيــات.
	•يكــون الرتشــيح مــن قطــاع اإلدارة واملاليــة والخدمــات املســاندة وقطــاع التســويق والعمليــات التجاريــة مــرة
واحــدة يف الســنة (فصــل الخريــف).
	•أن ال يزيد سن املرشح عن  40سنة عند تقييم طلب الرتشيح.
رشوط املرشح للحصول عىل درجة املاجستري:
	•أن ال يقــل املعــدل الــدرايس العــام لدرجــة البكالوريــوس عــن ( )3نقــاط مــن خريجــي الجامعــات التــي تتبــع
نظــام األربــع نقــاط.
	•أن ال يقل معدل تقييم األداء للمرشح آلخر سنة عن (  ( ) M+باملستوى املطلوب )
	•أن يكــون قــد أمــى مــدة ال تقــل عــن ســنتني يف خدمــة املعهــد عنــد بــدء الدراســة ،ويســتثنى مــن هــذا
الــرط الحاصلــون عــى معــدل درايس عــام لدرجــة البكالوريــوس ال يقــل عــن (  ) 3.67نقــة مــن خريجــي
الجامعــات التــي تتبــع نظــام األربــع نقــاط فيشــرط قضاؤهــم مــدة ســنة واحــدة يف املعهــد قبــل تقديــم
طلــب الرتشــيح.
رشوط املرشح للحصول للحصول عىل درجة الدكتوراه:
	•أن ال يقــل املعــدل الــدرايس العــام لدرجــة املاجســتري عــن (  ) 3.33نقطــة مــن خريجــي الجامعــات التــي تتبــع
نظــام األربــع نقــاط أو مــا يعادلــه.
	•أن ال يقل معدل تقييم األداء للمرشح آلخر سنة عن ( ( )M+باملستوى املطلوب).
	•أن يكــون قــد أمــى مــدة ال تقــل عــن ســنتني يف خدمــة املعهــد عنــد طلــب البعثــة  ،ويســتثنى مــن ذلــك
الحاصلــون عــى معــدل درايس عــام لدرجــة املاجســتري ال يقــل عــن ( )3,67نقطــة من خريجــي الجامعــات التي
تتبــع نظــام األربــع نقــاط ،فيشــرط قضاؤهــم مــدة ســنة واحــدة يف املعهــد قبــل تقديــم طلــب الرتشــيح.
كــا يســتثنى مــن ذلــك الحاصلــون عــى درجــة املاجســتري مــن املعهــد حيــث يشــرط قضاؤهــم يف املعهــد
مــدة ســتة أشــهر عــى األقــل قبــل الرتشــيح للبعثــة .كــا يســمح للحاصلــن عــى بعثــات دراســية لنيــل درجــة
املاجســتري مبتابعــة الدراســة للحصــول عــى درجــة الدكتــوراة دون الحاجــة للعــودة إىل املعهــد عــى أن يتــم
الرتشــيح مــن قبــل املركــز املعنــي.
رشوط املرشح للحصول عىل درجة البكالوريوس:
	•أن يكون املرشح من حملة شهادة الدبلوم.
	•أن ال يقل املعدل الدرايس عن ( )3نقاط من خريجي املعاهد التطبيقية التي تتبع نظام األربع نقاط.
استيفاء املوظف ملدد الخدمة املطلوبة:
 خمس سنوات فأكرث لإلجازة الدراسية مبرتب كامل. أربع إىل دون الخمس سنوات لإلجازة الدراسية بنصف مرتب. -ثالث سنوات لإلجازة الدراسية بدون مرتب.
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 أن ال يقل معدل تقييم األداء للمرشح آلخر سنتني عن ( ( )M+باملستوى املطلوب)يف حالــة قبــول الرتشــيح مــن اللجنــة يجــب عــى املرشــح تقديــم رســالة القبــول الجامعيــة غــر املرشوطــة
واملعتمــدة مــن املكتــب الثقــايف قبــل التواريــخ التاليــة:
  15أبريل لفصل الخريف  15أكتوبر لفصل الربيع	•يتــم النظــر يف طلبــات املرشــحني واختيــار املرشــحني لفصــل الربيــع يف  15نوفمــر ولفصــل الخريــف يف 15
مايــو مــن كل عــام.
الجامعات املعتمدة يف الخارج:
	•يجــب أن تحصــل الجامعــات الربيطانيــة عــى معــدل يبلــغ (  ) 75نقطــة عــى األقــل يف املســتوى الثالــث
والرابــع حســب تصنيــف www.ref.ac.uk
	•يجــب أن تكــون الجامعــات األمريكيــة ضمــن املســتوى مــن  100 – 1يف املجــال العلمــي املطلــوب وحســب
تصنيــف www.usnews.com/rankings
	•تحفــز لجنــة البعثــات موظفــي املعهــد عــى الدراســة يف الجامعــات املرموقــة وذات املســتوى املتميــز
يف كل مــن اليابــان ،ســنغافورة ،ماليزيــا ،كوريــا ،أســراليا ونيوزيلنــدا ،والتــي تعتمــد عــى اللغــة االنجليزيــة
كمصــدر رئيــي يف التدريــس.
	•رضورة التأكــد بــأن الجامعــة معتمــدة كذلــك مــن وزارة التعليــم العــايل بالتخصــص مــن خــال املوقــع
األكادميــيwww.Nbaq.edu.kw:
العرض املريئ من مرشحي درجة الدكتوراة:
يلتــزم املرشــح للحصــول عــى بعثــة دراســية لنيــل درجــة الدكتــوراة بعــد حصولــه عــى رســالة القبــول الجامعيــة
غــر املرشوطــة بتقديــم عــرض مــريئ موجــز إىل اللجنــة يوضــح فيــه التــايل:
 السرية الذاتية. أهم إنجازاته يف املعهد. الربنامج الدرايس املقرتح وعالقته مبشاريع املعهد. نبذه عن املرشف العلمي يف الجامعة.املستحقات املالية للمبتعث:
يتحمل املعهد النفقات التالية:
	•املرتــب الشــهري الشــامل ( املرتــب األســايس والعــاوة االجتامعيــة ،عــاوة غــاء املعيشــة ،املكافــأة
الخاصــة ،الدعــم املــايل ،بــدل التمثيــل والعــاوة الخاصــة إن وجــدا) للمبتعثــن داخــل الكويــت.
	•املرتــب الشــهري الشــامل مخصــوم منــه  25%مــن إجــايل مجمــوع املرتــب األســايس ،عــاوة غــاء
املعيشــة ،املكافــأة الخاصــة ،الدعــم املــايل ،بــدل التمثيــل والعــاوة الخاصــة إن وجــدا مضافــاً إىل ذلــك
العــاوة االجتامعيــة ومخصصــات بعثــة شــهرية كالتــايل:
  480د.ك للمبتعثني إىل الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوروبا ودول العربية وأسرتاليا واليابان.  408د.ك للمبتعثني إىل البالد األخرى.	•يرصف مبلغ  1800د.ك عن الشهر السابق للبعثة الدراسية للدارسني خارج الكويت.
	•كافة الرسوم الدراسية وبدل الكتب بواقع  400د.ك سنوياً.
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	•مصاريف طباعة الرسالة بقيمة  250د.ك لرسالة املاجستري و  350د.ك لرسالة الدكتوراه.
	•مصاريف رشاء حاسوب شخيص ال يتجاوز  500د.ك .
	•املصاريــف الدراســية لجميــع أوالد املبتعــث املرافقــن لــه بعــد إكــال ســن الرابعــة وحتــى نهايــة املرحلــة
الثانويــة ومصاريــف التحــاق الــزوج /الزوجــة بالدراســة حتــى نهايــة املرحلــة الثانويــة باإلضافــة إىل مصاريــف
تعلــم لغــة البلــد بحــد أقــى  6أشــهر.
	•نفقات العالج الطبي للمبتعث وأفراد عائلته املرافقني ( الزوج /الزوجة واألوالد).
املستحقات املالية للمجاز دراسياً:
يتحمل املعهد النفقات التالية:
	•املرتــب الشــهري الشــامل ( املرتــب األســايس والعــاوة االجتامعيــة ،عــاوة غــاء املعيشــة ،املكافــأة
الخاصــة ،الدعــم املــايل ،بــدل التمثيــل والعــاوة الخاصــة إن وجــدا) للمجازيــن دراســياً مبرتــب كامــل.
	•نصف املرتب الشهري الشامل للمجازين دراسياً بنصف مرتب.
	•ال يتحمل املعهد أية نفقات للحاصلني عىل إجازات دراسية بدون مرتب.
	•تكاليف السفر أسوة باملبتعثني.
	•كافة الرسوم الدراسية وبدل الكتب بواقع  400د.ك سنوياً.
	•نفقات العالج الطبي.
نفقات السفر:
يتحمــل املعهــد نفقــات الســفر للمبتعــث وألفــراد عائلتــه (الــزوج  /الزوجــة وثالثــة مــن األوالد ممــن هــم دون ســن
الثامنــة عــرة) يف الدرجــة الســياحية:
 عىل الخطوط الجوية الكويتية أو بواسطتها. تكاليــف شــحن (  20كلغــم ) أمتعــة زائــدة مصاحبــة عنــد املغــادرة و(  30كلغــم ) عنــد العــودة بعــد إمتــامالدراســة بنجــاح ولــكل فــرد مــن أفــراد عائلتــه املرافقــن ،باإلضافــة إىل نفقــات شــحن األمتعــة الزائــدة غــر
املصاحبــة بــرا ً أو بحــرا ً أو جــوا ً ،ومبــا ال يزيــد عــن (  200د.ك ) للحاصلــن عــى املاجســتري و( 300د.ك) للحاصلــن
عــى الدكتــوراة والتــي يتــم التعويــض عنهــا عنــد تقديــم اإليصــاالت.
التدريب العميل والتطوير املوجه:
رشوط االلتحاق بالربنامج:
أ .يتــم اســتقبال الرتشــيحات مــن اإلدارات البحثيــة والتقنيــة املســاندة مرتــن يف الســنة ،واعتامدهــا مــن قبــل
اللجنــة.
ب .تكون متابعة سري الربنامج مع الجهة املنظمة حسب التايل:
 للربنامج من شهر حتى  4أشهر تكون املتابعة يف منتصف الفرتة وعند انتهاء الربنامج. للربنامج من  4أشهر فأكرث تكون املتابعة كل شهرين وعند انتهاء الربنامج.ج .يشرتط خدمة ال تقل عن سنة واحدة عند الرتشيح أو سـنة بعد الحصول عىل درجة علمية.
د .أن يتضمن الربنامج التدريبي خطة واضحة ومفصلة للمتدرب من قبل جهة التدريب ومعتمدة من اإلدارة.
ه .أن يكــون الربنامــج التدريبــي ذا طابــع علمــي وعمــي ،عــى أن ال يتوافــر هــذا الربنامــج ضمــن برامــج التدريــب
الداخــي واملحــي.
و .أن يكــون املتقــدم مــن الكــوادر الوطنيــة العاملــة يف اإلدارات البحثيــة أو التقنيــة املســاندة ،ويشــرط اعتــاد
نائــب املديــر العــام املختــص.
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ز .مــدة الربنامــج التدريبـــي ال تقــل عــن أســبوعني وال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر ،للعامـــلني مــن فئــات الباحثــن
واملهنيــن والفنيــن يف املعهــد.
ح .كام يجوز للجنة النظر يف الطلبات ذات املدد التي تزيد عن املدد املذكورة أعاله.
ط .أن يتــم التدريــب يف جامعـــات أو مؤســـسات أو مراكــز علميـــة طبقــا لربنامــج تدريبـــي مــدرج خــارج الكويــت
ومعتمــد مــن قبــل اللـــجنة.
ي .أن يتم اختيار املرشحني من قبل اللجنة وفقا للمعايري التالية:
1 .أولوية تقديم الطلبات .
2 .احتياجات مشاريع األبحاث إىل التدريب العميل املقرتح .
3 .أهمية املشاريع وحجم الدعم املايل لها .
4 .توصيات املسئول اإلداري املبارش للمرشح .
ك .يشــرط قضــاء املتــدرب يف املعهــد فــرة ال تقــل عــن  6أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الربنامــج التدريبـــي الــذي
التحــق بــه.
حقوق وواجبات املتدربني :
أ .يحــق للموظــف التمتــع بإجــازة ملــدة يومــن قبــل املهمــة التدريبيــة وبعدهــا للفــرات التــي ال تزيــد عــن ســتة
أشــهر .ويحـــق للموظــف التـــمتع بإجـــازة ملــدة أســـبوع قبــل وبعــد املهـــمة التدريبية التي تتعدى ســتة أشــهر.
ب .يحق للموظف التمتع بتأمني صحي .
ج .عــدم مغــادرة مقــر التدريــب إال مبوافقـــة الجهــة املنظـــمة للربنامــج التدريـــبي واللجنــة ،أمــا يف حالــة حــدوث
ظروف قاهرة

فيجــب عــى املتدرب إبــاغ اللجنــة بذلك.

د .يلتزم املتدرب باملحافظة عىل سمعة الكويت وكرامتها ،وأن يحرتم قوانني البلد املوفـد إليه .
ه .يلتزم املتدرب بتزويد دائرة تنمية القوى العاملة بعنوان إلكرتوين قبل مشاركـته يف الربنامج التدريـبي.
و .يلتــزم املتــدرب بإعــداد تقريــر مفصــل وتقدميــه إىل إدارتــه بعــد إكــال الربنامــج التدريـــبي ،وتقديــم محــارضة
حــول الربنامــج خــال فــرة ال تتعــدى شــهرا ً مــن تاريــخ عودتــه للعمــل .
القواعد واملخصصات املالية:
أ .يتحمل املعهد رسوم الربنامج التدريـبي ونفقات السفر للمتدرب بالدرجة السياحية.
ب .يتحمل املعهد تكـاليف شـحن (  20كلغم ) أمـتعة زائدة مصاحبة عند املغادرة والـعودة للمتدرب .
ج .يرصف للمتدرب مخصصـات يومية تعادل مخصصات برنامج التدريب الخارجي املعتمدة.
معالجة حاالت عدم إكامل الربنامج التدريـبي :
أ .يف حالــة عــدم متـــكن املتــدرب مــن إكمـــال الربنامــج التدريـــبي املعتمــد أو انســـحابه أو إلغائــه من قبــل الجهة
املنظمــة بسبـــب تــدين أداء املتـــدرب ،يتحمـــل املتـــدرب املصاريف التي أنفقها املعـــهد ويتوجــب عليه العودة
إىل عملــه خــال أســبوع مــن تاريـــخ االنســـحاب أو اإللغــاء وإال اعتــر منقطــع عــن العمــل وتطبــق يف حقـــه الئحـــة
شـــئون املوظفني .
ب .يجــوز للجنــة النظــر يف طلبــات اإلعفــاء مــن ســداد املصاريــف املرتتبــة عــى عــدم إكمـــال املتــدرب الربنامــج
التدريبــي بســبب ظــروف قاهــرة خارجــة عــن إرادتــه  ،ويجــوز للجنــة أن ترفــع توصيــة إىل الســيد /املديــر العــام
إلعفــاء املتــدرب مــن ســداد جميــع املصاريــف أو نســبة معينــة منهــا .
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الدراسة خارج أوقات العمل الرسمي
أوالً  :السياسات :
يهتــم هــذا الربنامــج بتشــجيع املوظفــن عــى تطويــر قدراتهــم العلميــة ،وذلــك عــن طريــق منحهــم الفــرص
الســتكامل دراســتهم والحصــول عــى مؤهــات علميــة تتناســب ومجــاالت تخصصاتهم ،وذلك لتحســن مســتواهم
الوظيفــي ولزيــادة اإلنتــاج يف مجــال العمــل بكفــاءة مهنيــة وخــرة علميــة عاليــة .
ثانياً  :النظم و القواعد :
يحــق ملوظفــي املعهــد مــن الفئتــن العلميــة واإلداريــة مبــا ال يتجــاوز نســبة  3%مــن موظفــي كل مركــز أو
قطــاع اســتكامل دراســتهم خــارج أوقــات العمــل الرســمي دون التعــارض مــع أوقــات العمــل املحــددة وفقــاً
للــروط التاليــة :
1 .أن يكــون املوظــف قــد قــى ســنتني عــى األقــل يف خدمــة املعهــد ،و يســتثنى من ذلــك املوظــف الحاصل
عــى تقديــر عــام ال يقــل عــن  3.67حيــث يشــرط قضــاؤه ســنة عــى األقــل يف خدمــة املعهد .
2 .يشــرط حصــول املوظــف عــى موافقــة املســئول املبــارش والرئيــس األعــى وموافقــة املديــر التنفيــذي
للمركــز أو القطــاع واعتــاد املديــر العــام لهــذه املوافقــات .
3 .أن يلتحــق املوظــف فقــط بإحــدى جامعــات دولــة الكويــت الحكوميــة أو الخاصــة املعتمــدة مــن وزارة التعليم
العايل .
4 .أن يــزود املوظــف املعهــد بصــورة مــن الربنامــج الــدرايس املفصــل للمؤهــل والــذي يحتــوي عــى املــواد
الدراســية وعــدد الوحــدات املطلــوب اجتيازهــا للحصــول عــى املؤهــل .
5 .أن يتوافق التخصص محل الدراسة مع مجال عمل املوظف .
6 .أن يكون املؤهل العلمي املطلوب الحصول عليه بحد أقىص درجة املاجستري .
7 .أن ال يقل متوسط تقييم أداء املوظف آلخر سنتني عن املستوى املطلوب .M+
8 .فــرة الدراســة للحصــول عــى مؤهــل البكالوريــوس هــي ســت ســنوات بحــد أقــى وثــاث ســنوات بحــد
أقــى للحصــول عــى مؤهــل املاجســتري .
9 .أن ال يكــون املوظــف قــد طبقــت عليــه إحــدى العقوبــات التأديبيــة ،و يســتثنى مــن ذلــك املوظــف الــذي
طبقــت بحقــه إحــدى العقوبــات التأديبيــة وانقضــت الفــرات املحــددة يف الئحــة التأديــب .
ثالثاً  :حقوق املوظف :
	•يجــوز تعديــل الوضــع الوظيفــي للموظــف بعــد حصولــه عــى املؤهــل العلمــي عنــد فتــح بــاب الرتقيــات عــى
أن يكــون مســتوفياً جميــع رشوط الرتقيــة .
	•يحــق للموظــف متــى توافــرت الــروط املذكــورة يف الفقــرة « ثانيــاً « الحصــول عــى موافقــة املعهــد
الســتكامل الدراســة خــارج أوقــات العمــل الرســمي مرتــن كحــد أقــى ( مــرة للبكالوريــوس والثانيــة
للامجســتري ) خــال خدمتــه يف املعهــد .
	•املوظــف الــذي مل يحصــل عــى موافقــة املعهــد الســتكامل دراســته خــارج أوقــات العمــل الرســمي لــن يتــم
تعديــل وضعــه الوظيفــي بعــد حصولــه عــى املؤهــل العلمــي .
رابعاً  :يف حالة عدم الحصول عىل املؤهل العلمي :
	•ال يحــق للموظــف الحصــول عــى إجــازة دراســية ملــرة ثانيــة يف حــال فشــله يف الحصــول عــى املؤهــل
العلمــي يف اإلجــازة الدراســية األوىل .
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املكاتب الثقافية يف الخارج
Embassy of the state of Kuwait
Cultural Affairs Office
Hyde Park House
60 A Knightsbridge
London Swix 7 JK
Tel: +440 2077 618500
Website: www.kuwaitculturaloffice.org.uk
Kuwait Culture Office
2029 Century Park East Suite 2500
Los Angeles, California 90067
USA
Tel: +1 310 746 4780
Kuwait Culture Office
3500 International Drive
Washington DC 20008
USA
Tel: +1 202 364 2100

149, Avenue Victor Hugo
75116
Paris
Tel: +33 01 4720 7570
Email: kwtculturelparis@mohe.edu.kw
Kuwait Culture Office
P.O.Box 980
Mawson Act, 2607
Australia
Tel: +621 6286 1166
Email: info@kuwaitcultural.org.au
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املكتب الثقايف
لندن

املكتب الثقايف
لوس أنجلوس

املكتب الثقايف
واشنطن

املكتب الثقايف
باريس

املكتب الثقايف
أسرتاليا

دليل قسم البعثات والربامج الخاصة
اسم املوظف
منى الفيلكاوي

املسمى الوظيفي

الرقم الداخيل

مدير دائرة تنمية القوى العاملة

9430
mfailaka@kisr.edu.kw
scholar@kisr.edu.kw

قسم البعثات والربامج الخاصة
رئيس قسم البعثات والربامج الخاصة

9450
ahenezi@kisr.edu.kw

سكرتارية القسم

9432

سامح الهاجري

اخصايئ تدريب 3

9459
shajeri@kisr.edu.kw

رشيفة الكندري

اخصايئ تدريب 2

9588
shkandari@kisr.edu.kw

لولوة الرفاعي

اخصايئ تدريب 2

6505
lrefaei@kisr.edu.kw

مريم الصباح

اخصايئ تدريب 1

9783
mssabah@kisr.edu.kw

أحمد بوفتني

اخصايئ تدريب متدرب

9066
aboftain@kisr.edu.kw

رهف العويض

اخصايئ تدريب متدرب

9721
rawadhi@kisr.edu.kw

أحمد العنزي
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