متطمبات التقدم لإللتحاق لدى الكمية األسترالية في الكويت

 -1شهادة الثانوية.

• لخريجي المدارس الحكومية والخاصة (العربية):

 -نسخة طبق األصل من شهادة الثانوية بالمغة العربية مصدقة من و ازرة التربية "طبق األصل".

 -نسخة طبق األصل من شهادة الثانوية بالمغة اإلنجميزية مصدقة من و ازرة التربية "طبق األصل".

• لخريجي المدارس األجنبية الخاصة (األمريكية  ،الهندية  ،الباكستانية وغيرها):
 -نسخة من شهادة الثانوية.

 نسخة أصمية من معادلة الشهادة الثانوية الصادرة من اإلدارة العامة لمتعميم الخاص موجهة إلى الكميةاألسترالية في الكويت.

• لخريجي المدارس البريطانية:

 نسخة من شهادات الثانوية اإلنجميزية (.)IGCSE نسخة أصمية من معادلة الشهادة الثانوية الصادرة من اإلدارة العامة لمتعميم الخاص موجهة الى الكميةاألسترالية في الكويت.

• لخريجي المدارس من خارج دولة الكويت:
 -نسخة من شهادة الثانوية.

 نسخة أصمية من معادلة الشهادة الثانوية الصادرة من اإلدارة العامة لمتعميم الخاص موجهة إلى الكميةاألسترالية في الكويت.

 -2صورة صالحة عن جواز السفر (بما فيها صفحة اإلقامة لموافدين).
 -3صورة صالحة عن البطاقة المدنية.
 -4عدد ( )1صورة شخصية (.)4x6

 -5عمى جميع المتقدمين لإللتحاق بالكمية التسجيل الختبار القبول أو تقديم إحدى الشهادات المذكورة أدناه:
 -نسخة أصمية من شهادة اآليمتس (المعدل األدنى المطموب )3

 نسخة أصمية من شهادة التوفل (المعدل األدنى المطموب )17*المعدل األدنى المطموب  -القسم العممي  %65ما يعادل .2.25

*المعدل األدنى المطموب  -القسم األدبي  %66ما يعادل .2.66

* رسوم غير مرتجعة قيمتها  36د.ك تدفع عند تقديم طمب اإللتحاق.

* رسوم غير مرتجعة قيمتها  25د.ك تدفع لمتسجيل في اختبار تحديد المستوى لمغة اإلنجميزية.
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Admission requirements
1. High School Certificate:
• For Government and Arabic Private School Graduates:
- One true copy of the High School Certificate in Arabic authenticated by the
Ministry of Education.
- One true copy of the High School Certificate in English authenticated by the
Ministry of Education.
• For Foreign Private School Graduates (American, Indian, Pakistani, etc.):
- One copy of the High School Transcript.
- One original Equivalency Letter issued by the Private Education Department
addressed to the Australian College of Kuwait.
• For British School Graduates:
- One copy of the IGCSE certificates.
- One original Equivalency Letter issued by the Private Education Department
addressed to the Australian College of Kuwait.
• For Graduates from outside of Kuwait:
- One copy of the High School Transcript.
- One original Equivalency Letter issued by the Private Education Department
addressed to the Australian College of Kuwait.
2. Valid passport copy (including residency page for non-Kuwaitis).
3. Valid Civil ID copy.
4. One photograph (4x6).
5. All applicants must register for the Admissions English Test that is
administered by ACK or submit one of the following certificates:
- IELTS English Certificate (Minimum score required is 3)
- TOEFL Internet Based English Certificate (Minimum score required is 71)
*Minimum GPA required - Science section is 65% equivalent to 2.25.
*Minimum GPA required - Arts section is 60% equivalent to 2.00.
*Non-refundable application fee of KD30 is to be paid at the time of
application submission.
*Non-refundable English Placement Test fee of KD25.
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