EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT
CULTURAL DIVISION
3500 International Drive, N.W., Washington, D.C. 20008 Telephone (202) 364-2100 FAX (202) 363-8394/ (202) 362-4379

INTENSIVE ENGLISH RULES AND REGULATIONS
FOR MINISTRY OF HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP STUDENTS
1.

Students are allowed a maximum of one year (12 months) of
intensive English studies in order to obtain international TOEFL
or IELTS score required for full academic admission to your
major.
2. Scholarships will be suspended after one year if student does
not obtain full academic or conditional/bridge (6 academic
credits + 6 ESL) admission at an approved university for their
major.
3. Students who obtain academic admission while enrolled in
English language studies must complete the term. An exit
report from the intensive English program is required as proof
of completion. Failure to complete the intensive English
term/session may result in repayment of salaries received for
the term he withdrew/or did not complete
4. Students in intensive English must attend classes’ every day
and fulfill all required course work. It is the responsibility of
the student to be aware of the attendance policies/rules at
their respective English programs. Exceeding the allowed
absences per term is a serious violation of your student (F-1)
visa.
5. Students who miss more than 20% of class for the term will
need to repay the salary received exceeding the 20% of
absences allowed.
6. Dismissal from the intensive English program due to excessive
absences will result in suspension from scholarship and
repayment of all tuition and salaries paid.
7. Dismissal from your intensive English program will result in the
termination of your I-20 and per U.S. immigration rules will be
required to leave the country within two (2) weeks. Any
violation of U.S. immigration rules has severe consequences
and could result in arrest, face possible jail time and/or
deportation.
8. To receive summer salaries (July, and August) , students must
fulfill one of the following requirements:
a. Be enrolled in intensive English program for the
summer term (and complete the term).
OR
b. Obtained full academic admission and completed all
levels of intensive English program.
9. To receive June salary, students must fulfill one of the
following requirements:
a. Student must have completed all levels of intensive
English program, obtained full academic admission
OR
b. Attend the intensive English program during summer.
10. Students are eligible for an ESL Ticket if they meet one (1) of
the following conditions:
a. Completed successfully twelve (12) months of Intensive
English Studies + Academic Admission
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:قواعد ولوائح وزارة التعليم العالي لطلبة البعثات الملتحقين في برامج اللغة االنجليزية المكثقة
)ً شهرا12( يسمح للطالب المستجدين بدراسة اللغة االنجليزية المكثفة لمدة عام كامل
 للحصول، بهدف تحقيق المعدل المطلوب في اختبارات االيلتز أو التوفل،كحد أقصى
.على قبول أكاديمي غير مشروط في التخصص الموفدين من أجله

-1

تجمد البعثة بعد مرور عام إذا لم يحصل الطالب على قبول أكاديمي غير مشروط أو
 وحدات لغة6 +  وحدات أكاديمية6 مشروط (برامج المعابر) أي (دراســـــــــة
.انجليزية مكثفة) من جامعة معتمدة في مجال التخصص

-2

في حال حصول الطالب على قبول أكاديمي أثناء التحاقه في برامج اللغة االنجليزية
 حيث أن، عليه االستمرار في دراسة اللغة وتقديم ما يثبت استكمال البرنامج،المكثفة
عدم استكماله برنامج اللغة قد يؤدي إلى المطالبة باسترجاع كافة الرواتب التي صرفت
.له خالل الفصل الذي لم يستكمله أو انسحب منه

-3

على الطالب الملتحقين في برامج اللغة االنجليزية االنتظام في الدراسة والمواظبة على
 ومن واجبات الطالب معرفة اللوائح.الحضور اليومي وأداء جميع الواجبات المطلوبة
 حيث أن الغياب عن الحد المسموح به،الخاصة بالحضور اليومي وأهميتها وااللمام بها
) قد يترتب عليها اتخاذ اجراءات قانونية منF1( في الفصل الواحد يعد خرقاً لتأشيرة
.)SEVIS( قبل إدارة الهجرة االمريكية

-4

 للفصل الواحد يُلزم الطالب بدفع كافة الرواتب%20 في حال تدني نسبة الغياب عن الـ
. %20 التي صرفت له بعد تعدي نسبة أيام الغياب الــ

-5

في حال فصل الطالب من برنامج اللغة االنجليزية المكثفة نتيجة الغياب المستمر يتم
.تجميد بعثته ويطالب بدفع كافة المصاريف الدارسية والرواتب التي تقاضاها

-6

)I-20( في حال فصل الطالب من برنامج اللغة االنجليزية المكثفة يتم الغاء االقامة
 وفي هذه الحالة يتحتم على الطالب،حسب قوانين ولوائح إدارة الهجرة االمريكية
 ويترتب على أي خرق للوائح وقوانين،مغادرة البالد خالل اسبوعين من تاريخ الفصل
إدارة الهجرة االمريكية عواقب وخيمة قد تصل الى اعتقال الطالب وحبسه أو ترحيله
.من البالد

-7

يحق للطالب الحصول على راتب فصل الصيف (شهري يوليو وأغسطس) عند توافر
:أحد الشروط اآلتية

-8

)اإللتحاق ببرنامج لغة إنجليزية مكثف خالل فصل الصيف ( واإلنتهاء من دراسته

)أ

أو
.الحصول على قبول أكاديمي كامل وإستكمال كافة مستويات برنامج اللغة
:للحصول على راتب شهر يونيو يجب على الطالب
يتم صرف راتب الصيف عند إستكمال كل مستويات اللغة اإلنجليزية المكثفة والحصول
.على قبول أكاديمي
أو

)ب
-9
)أ

EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT
CULTURAL DIVISION
3500 International Drive, N.W., Washington, D.C. 20008 Telephone (202) 364-2100 FAX (202) 363-8394/ (202) 362-4379
b.
c.

Completed successfully 7 months of Intensive English
Studies + Academic Admission.
Completed successfully one term of intensive English +
Academic Admission + Completed one academic term
and earned minimum 12 academic credits with a 2.00
GPA.

I _________________________________________________ hereby
acknowledge that I have read and understood Intensive English
Rules and Regulations for Ministry of Higher Education Scholarship
Students and I promise to abide by the above-rules and regulations.

.اإللتحاق ببرنامج اللغة اإلنجليزية خالل الفصل الصيفي
:يحق للطالب الحصول على تذكرة اللغة اإلنجليزية في الحاالت التالية

)ب
-10

 الحصول على قبول+  شهر في دراسة اللغة اإلنجليزية المكثفة بنجاح12 إستكمال مدة
.أكاديمي

)أ

.  الحصول على قبول أكاديمي+ إستكمال فترة سبعة أشهر في اللغة بنجاح

)ب

 الحصول على قبول+ إستكمال فصل واحد في دراسة اللغة اإلنجليزية المكثفة بنجاح
 وحدة بمعدل12  إستكمال فصل دراسي أكاديمي والحصول على مااليقل عن+ أكاديمي
.2.00 تراكمي

)ت

أنا _________________________________ أقر أني قرأت وفهمت قواعد
ونظم برنامج اللغة االنجليزية لوزارة التعليم العالي لطالب البعثات الدراسية وأتعهد بأن
.التزم بالقواعد واألنظمة المذكورة أعاله

Student’s Signature ____________________________________
___________________________________ توقيع الطالب
Cultural Division ID# ____________________________________

Date Signed ___________________________________________
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_______________________________________ الرقم
_______________________________________ التاريخ

EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT
CULTURAL DIVISION
3500 International Drive, N.W., Washington, D.C. 20008 Telephone (202) 364-2100 FAX (202) 363-8394/ (202) 362-4379
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP RULES AND REGULATIONS
FOR
STUDENTS IN INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (ESL STUDIES)
1.

Students are allowed a maximum of one year (12 months) in an approved intensive English program in order to obtain minimum TOEFL or
IELTS scores required for full academic admission*.

2.

Only international TOEFL/IELTS tests will be recognized, institutional TOEFL is not acceptable. A maximum of three (3) TOEFL/IELTS test fees
will be covered by the scholarship. Student must provide copy of official test score and receipt to be reimbursed for the test fee.

3.

After twelve (12) months of ESL studies students are expected to obtain full academic admission or conditional/bridge admission (6 credits ESL
+ 6 credits academic) at an approved university for their major.

Attendance
Students in intensive English must attend classes’ everyday and fulfill all required course work. It is the responsibility of the student to be aware of
the attendance policies/rules at their respective English programs. Exceeding the allowed absences per term is a serious violation of your student
(F-1) visa.
Students who miss more than 20% of class for the term will need to repay the salary received exceeding the 20% of absences allowed according to
MOHE scholarship rules and regulation, Article #17, item #19.
Dismissal
Dismissal from the intensive English program due to excessive absences will result in suspension from scholarship and repayment of all tuition
and salaries paid.
Dismissal from intensive English program due to excessive absences might ends in the termination of your I-20 and per U.S. Immigration rules will
be required to leave the country within two (2) weeks. Any violation of U.S. Immigration rules has severe consequences and could result in arrest,
possible jail time and/or deportation.
Summer Salaries
To receive Summer Salaries (June. July & August), students must fulfill one of the following requirements:
1. Be enrolled in intensive English program for the summer term (and complete the term).
2. Obtained full academic admission and completed all levels of intensive English program.
For June salary, students must fulfill one of the following requirements:
3. Completed all levels of intensive English program and obtained academic admission.
4. Be enrolled in the intensive English program during summer.
ESL Ticket
To be eligible for the ESL ticket allowance you must meet one of the following conditions:
1.
2.
3.

Completed successfully twelve (12) months of intensive English studies + Academic Admission.
Completed successfully seven (7) months of Intensive English Studies + Academic Admission.
Completed successfully one (1) term of intensive English + Academic Admission + completed one academic term and earned minimum 12
academic credits with a 2.00 GPA.

ALL SCHOLARSHIP STUDENTS ARE SUBJECT TO MINISTRY OF HIGHER EDUCATION RULES AND REGULATIONS
FOR COMPLETE RULES AND REGULATIONS PLEASE CHECK OUT www.kuwaitculture.com
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 -1يسمح للطالب المستجدين بدراسة اللغة االنجليزية المكثفة لمدة عام كامل ( 12شهراً) كحد أقصى ،بهدف تحقيق المعدل المطلوب في اختبارات
االيلتز أو التوفل ،للحصول على قبول أكاديمي غير مشروط في التخصص الموفدين من أجله.
 -2تقوم الوزارة بتحمل وتغطية مصاريف التقدم إلختبارات التوفل أو األيلتز ثالث مرات وعلى الطالب تقديم نسخة أصلية من المعدل الحاصل عليه
وفاتورة الدفع حتى يتم تعويضه على المصاريف التي قام بدفعها .يعتمد فقط معدل التوفل أو االيلتز المعترف به دوليا ً أما المعدل المحلي فلن يؤخذ
به ولن يتم اعتماده.
 -3بعد مضي عام ( 12شهراً) على دراسة الطالب لبرنامج اللغة االنجليزية المكثفة ،يكون من المتوقع أن يلتحق في برنامج أكاديمي غير مشروط أو
أحد برامج المعابر ( 6مقررات أكاديمية  6 +مقررات لغة انجليزية مكثفة) بجامعة معتمدة في مجال التخصص.
 -4على الطالب الملتحقين في برامج اللغة االنجليزية االنتظام في الدراسة والمواظبة على الحضور اليومي وأداء جميع الواجبات المطلوبة .ومن
واجبات الطالب معرفة اللوائح الخاصة بالحضور اليومي وأهميتها وااللمام بها ،حيث أن الغياب عن الحد المسموح به في الفصل الواحد يعد خرقا ً
لتأشيرة ( )F1قد يترتب عليها اتخاذ اجراءات قانونية من قبل إدارة الهجرة االمريكية (.)SEVIS
 -5في حال تدني نسبة الغياب عن الـ  %20للفصل الواحد يُلزم الطالب بدفع كافة الرواتب التي صرفت له بعد تعدي نسبة أيام الغياب الــ . %20
 -6في حال فصل الطالب من برنامج اللغة االنجليزية المكثفة نتيجة الغياب المستمر يتم تجميد بعثته ويطالب بدفع كافة المصاريف الدارسية والرواتب
التي تقاضاها.
 -7في حال فصل الطالب من برنامج اللغة االنجليزية المكثفة يتم الغاء االقامة ( )I-20حسب قوانين ولوائح إدارة الهجرة االمريكية ،وفي هذه الحالة
يتحتم على الطالب مغادرة البالد خالل اسبوعين من تاريخ الفصل ،ويترتب على أي خرق للوائح وقوانين إدارة الهجرة االمريكية عواقب وخيمة قد
تصل الى اعتقال الطالب وحبسه أو ترحيله من البالد.
 - -8في حال رغبة الطالب الحصول على رواتب فصل الصيف عليه أن:
أ -يلتحق ببرامج اللغة االنجليزية المكثفة خالل الصيف (وإستكمال الفصل الدراسي)
أو
ب -الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط مع استكمال برنامج اللغة.
 -9يحق للطالب تذكرة اللغة االنجليزية المكثفة عند استيفاء احد الشروط اآلتية:
أ -استكمال مدة  12شهر في برنامج اللغة االنجليزية المكثفة بنجاح  +الحصول على القبول الجامعي.
أو
ب -إستكمال فصل في دراسة اللغة االنجليزية المكثفة بنجاح  +الحصول على القبول الجامعي  +استكمال دراسة فصل أكاديمي والحصول على
 12وحدة أكاديمية على األقل بمعدل تراكمي .2.0
أو
ت -إستكمال فترة  7أشهر ببرنامج اللغة اإلنجليزية المكثفة بنجاح والحصول على القبول الجامعي.
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