معهد الكويت لألبحاث العلمية
حملة التوظيف ()2021/2-1
المؤهالت الجامعية :حديثي التخرج (للكويتيين فقط)
التخصصات

الفئة الوظيفية
درجة الدكتوراه:
وظائف الباحثين
واالخصائيين

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة البيئية

 علم الفيروسات

 التغذية المجتمعية

 الهندسة المدنية
 العلوم الصحية

 علم النبات /تأهيل البيئة
 إدارة البناء
الوظائف المهنية

المساندة لألبحاث

 االقتصاد

 الهندسة الجيوتقنية

 ملوثات الغذاء وتقييم المخاطر

 الكيمياء الحيوية

 تحليل التركيبة الجينية للعينات البيولوجية

 تحليل التركيبة األيضية للعينات البيولوجية

 الهندسة الوراثية /المعلوماتية الحيوية
 إدارة النفايات

 تحليل وتخزين البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في
مجال الهندسة أو علم األحياء

درجة الماجستير:
 الطاقة المتجددة

 الهندسة الوراثية /المعلوماتية الحيوية
 تربية النباتات



 هندسة مدنية

إدارة البيئة البحرية

درجة البكالوريوس:
 الجيولوجيا

 نظم المعلومات الجغرافية
الوظائف المهنية

المساندة لألبحاث

 السالمة والصحة الصناعية
 تحليل التركيبة الجينية
 هندسة البترول

 السالمة البيئية والبيولوجية

 الهندسة الكيميائية

 علم هندسة وتنسيق المناظر الطبيعية



 علم الحيوان

الهندسة المدنية

درجة البكالوريوس:
 الهندسة الصناعية

 الهندسة المدنية

 هندسة اإللكترونيات /الكهربائية

الفئة الوظيفية

التخصصات
درجة الدكتوراه:

واألخصائيين

 علم الخلية واألحياء الجزئية

 الفيزياء

المؤهالت الجامعية :لذوي الخبرة

وظائف الباحثين

 علوم الزراعة

 علوم البيئة

 الهندسة اإلنشائية

الفنية

 بيولوجيا النبات

 علم المواد

 علوم الكمبيوتر

 الكيمياء

الوظائف المهنية

 الميكروبيولوجي

 هندسة الكمبيوتر



علوم الكمبيوتر



العلوم /الهندسة



هندسة الكمبيوتر



الهندسة الميكانيكية

(للكويتيين فقط)

سنوات الخبرة
ال تقل عن  20سنة في نفس المجال
ال تقل عن  10سنوات في نفس المجال

درجة الدكتوراه:



الهندسة البيئية

علوم المواد /هندسة المواد

درجة الدكتوراه:


هندسة ميكانيكية



الهندسة المدنية

ال تقل عن  5سنوات في نفس المجال

ال تقل عن سنة في نفس المجال

وظائف الباحثين
واألخصائيين

درجة الدكتوراه:
األمن الغذائي





العلوم البيئية والموارد الطبيعية

ال تقل عن سنتين في نفس المجال

درجة الماجستير:
الوظائف المهنية

المساندة لألبحاث

 علم تصنيف النبات
 علوم البيئة

 علوم الكمبيوتر
الوظائف المهنية

المساندة لألبحاث

 علم المناعة واألمراض االلتهابية

ال تقل عن سنتين في نفس المجال

 الهندسة الكيميائية

ال تقل عن  3سنوات في نفس المجال

 هندسة الكمبيوتر

درجة الماجستير:

ال تقل عن  10سنوات في نفس المجال

 التغذية
درجة البكالوريوس:

الوظائف المهنية

المساندة لألبحاث



العلوم الفيزيائية والكيميائية



الكيمياء



الجيولوجيا





الهندسة المدنية



الهندسة النووية




الفنية



الميكروبيولوجي

نظم المعلومات الجغرافية



الوظائف المهنية

ال تقل عن  7سنوات في نفس المجال

الهندسة اإلنشائية

هندسة البترول




الجيولوجيا



علوم الكمبيوتر

هندسة الكمبيوتر

السالمة والصحة الصناعية



الهندسة الكيميائية



الكيمياء



هندسة اإللكترونيات  /الكهربائية



الهندسة الميكانيكية

ال تقل عن سنتين في نفس المجال

ال تقل عن سنة في نفس المجال

ال تقل عن سنة في نفس المجال

المؤهالت الجامعية :لذوي الخبرة (أولوية التعيين للكويتيين)

الفئة الوظيفية

سنوات الخبرة

التخصصات
درجة الدكتوراه:

وظائف الباحثين
واألخصائيين





الهندسة الميكانيكية

هندسة البترول
الكيمياء





الهندسة الكيميائية

الجيولوجيا /علم المعادن

ال تقل عن  5سنوات في نفس المجال

اقتصاد

درجة الدكتوراه:
وظائف الباحثين
واألخصائيين




الهيدرولوجيا /الهيدروجيولوجيا

الجيولوجيا



اقتصاد



علوم /هندسة




الهندسة المدنية

الهندسة الكيميائية

ال تقل عن سنة في نفس المجال

ال تقل عن  3سنوات في نفس المجال

الشروط
 )1أال يقل المعدل العام والتخصص عن ( 4/3نقاط) أو ما يعادلها ،فيما عدا تخصصات (الكيمياء – الفيزياء – الجيولوجيا – الطاقة النووية – علم الوراثة) حيث
يشترط أال يقل المعدل العلمي العام ومعدل التخصص عن ( 4/2.67نقاط) أو ما يعادلها.

 )2أن يكون المتقدم حاصالً على مؤهله العلمي من جامعة الكويت أو احدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة لدى و ازرة التعليم العالي.
 )3لوظائف حديثي التخرج :يشترط أال يكون مسجال لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية من بعد حصوله على درجة البكالوريوس لفئة الوظائف المهنية أو يعمل لدى
جهة أخرى حتى تاريخ انتهاء اإلعالن.

 )4أن يكون المتقدم حاصال على نتيجة اختبار ( )TOEFlبما ال يقل عن ( )500نقطة أو اختبار ( )IELTSبمستوى ( )5من ( )9نقاط لوظيفة) مساعد أبحاث/
مشارك أبحاث( فقط.

 )5يتطلب اجتياز المتقدمين اختبار اللغة االنجليزية واختبارات التخصص العلمي والمقابلة الشخصية.

 )6وتطبيقاً للق اررات الحكومية الخاصة بالتدابير واإلجراءات االحت ارزية للتباعد االجتماعي يرجى عدم الحضور شخصياً للمعهد.
على المتقدمين المستوفين للشروط أعاله التقدم لتعبئة طلباتهم عن طريق االنترنت (فقط) على العنوان االلكتروني الخاص بمعهد الكويت لألبحاث العلمية
WWW.KISR.EDU.COM

المستندات المطلوب ارفاقها مع طلب التوظيف (بصيغة  PDFفقط)
 )1البطاقة المدنية.

 )2الشهادة الدراسية  +كشف الدرجات.

 )3معادلة الشهادات العلمية للجامعات والمعاهد المعتمدة لدى و ازرة التعليم العالي.
 )4سيرة ذاتية محدثة.

 )5شهادة (لمن يهمه األمر) حديثة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 )6شهادات الخبرة العملية موضحاً بها التدرج الوظيفي  +شهادة راتب (لذوي الخبرة فقط).

 )7شهادة أداء الخدمة الوطنية العسكرية أو تأجيلها أو االستثناء أو اإلعفاء منها وفق أحكام القانون رقم ( )20لسنة  2015بشأن الخدمة العسكرية.






استالم الطلب ال يعني قبوله في التعيين.

سوف يتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط المذكورة أعاله ،والطلبات غير المرفقة بكامل المستندات.

سوف يتم إرسال بريد الكتروني أو االتصال هاتفياً بالمتقدمين مستوفي الشروط ،وفي حال عدم رد المرشح يعتبر ذلك بمثابة االعتذار.

االخالل بأي شرط من شروط التعيين يعرض المرشح إلى إلغاء طلب التوظيف دون الحاجة إلى إبالغه.

مالحظة :يطبق معهد الكويت لألبحاث العلمية عامل استحقاق لتقييم خبرات المتقدمين لقياس مدى تقاربها مع الخبرة المطلوبة ويترتب على ذلك تحديد

المسمى الوظيفي والدرجة بما يتناسب مع الخبرة بعد عامل االستحقاق.

فترة تقديم الطلبات من  2021/3/3حتى 2021/3/23

لمزيد من االستفسارات يرجى االتصال على هاتف 24989000
داخلي ( )9127 – 6503 – 6281 – 9678

