
 



 معهد الكويت لألبحاث العلمية
  ( (2020/2حملة التوظيف

 

 ديثي التخرجحالمؤهالت الجامعية: 
 التخصصات الفئة الوظيفية

 الوظائف المهنية

 درجة البكالوريوس:

 المحاسبة 
 التمويل 
 اإلدارة 
 ريادة أعمال 

      الهندسة الصناعية                   
 إدارة نظم المعلومات 
 تسويق 
 الموارد البشرية 

 إدارة أعمال 

 المؤهالت الجامعية: لذوي الخبرة
 سنوات الخبرة التخصصات الفئة الوظيفية

 الوظائف المهنية
 

 درجة الماجستير:
 سنة في نفس المجال 51ال تقل عن 

 التسويق  اإلعالم  اإلدارة 
 درجة البكالوريوس:

 ال تقل عن سنة في نفس المجال
 المحاسبة 
 التمويل 
 اإلدارة 

 التسويق 
 ادارة نظم المعلومات 
 الموارد البشرية 

 
 

 درجة البكالوريوس:
 ال تقل عن سنتين في نفس المجال

 االلكترونيات  علوم الحاسب اآللي  هندسة الكمبيوتر 
ال تقل عن سنننننننننننتين في مجال التحليل والبرمجة  درجة البكالوريوس:

وتطوير وصنننننننننننننيننننا نننة التطبيقنننات ودعم أنظمننننة 
 ,Oracle, ASP.Net)المعلومات ومعرفة في 

MS SharePoint, SQL, CSS Java 
Script) 

 الحاسب اآللي علم  هندسة الكمبيوتر 

 درجة البكالوريوس:
 سنوات في نفس المجال 3ال تقل عن 

 أعمال ريادة                 إدارة أعمال  االدارة 

سننننننننننننوات في إدارة نواعد البيانات  3ال تقل عن  درجة البكالوريوس:
(Oracle, MSSQL, MySQL والنتركينننننننب )

والترنينة والنسنننننننننننننس االحتيناطي واالسنننننننننننننترداد في 
(Linux, Unix) 

 علوم الحاسب اآللي  هندسة الكمبيوتر 

 درجة البكالوريوس:
 سنوات في نفس المجال 4ال تقل عن 

 هندسة الكمبيوتر  علوم الحاسب اآللي  االلكترونيات 

سنننوات في مجال تحليل السننوق  51ال تقل عن  درجة البكالوريوس:
 إدارة أعمال  وخطط عمل التنمية ودراسة الجدوى االنتصادية



 الشروط
 .نقاط( أو ما يعادلها 3/4خصص عن )( أال يقل المعدل العام والت5
 ( أن يكون المتقدم حاصاًل على مؤهله العلمي من جامعة الكويت أو احدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.2
عمل لدى يدرجة البكالوريوس لفئة الوظائف المهنية أو لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية من بعد حصوله على  أال يكون مسجال( لوظائف حديثي التخرج: يشترط 3

 .جهة أخرى حتى تاريس انتهاء اإلعالن
 يتطلب اجتياز المتقدمين اختبار اللغة االنجليزية واختبارات التخصص العلمي والمقابلة الشخصية.( 4
 .يرجى عدم الحضور شخصيًا للمعهد اإلجراءات االحترازية للتباعد االجتماعيو وتطبيقًا للقرارات الحكومية الخاصة بالتدابير ( 1

 على العنوان االلكتروني الخاص بمعهد الكويت لألبحاث العلمية على المتقدمين المستوفين للشروط أعاله التقدم لتعبئة طلباتهم عن طريق االنترنت )فقط(
WWW.KISR.EDU.COM 

 فقط( PDFالمستندات المطلوب ارفاقها مع طلب التوظيف )بصيغة 
 ( البطانة المدنية.5
 + كشف الدرجات.( الشهادة الدراسية 2
 ( معادلة الشهادات العلمية للجامعات والمعاهد المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.3
 ( سيرة ذاتية محدثة.4
 ( شهادة )لمن يهمه األمر( حديثة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.1
 .)لذوي الخبرة فقط( ب( شهادات الخبرة العملية موضحًا بها التدرج الوظيفي + شهادة رات6

 .استالم الطلب ال يعني نبوله في التعيين 
 .سوف يتم استبعاد الطلبات  ير المستوفية للشروط المذكورة أعاله، والطلبات  ير المرفقة بكامل المستندات 
 يعتبر ذلك بمثابة االعتذار.المرشح  سوف يتم إرسال بريد الكتروني أو االتصال هاتفيًا بالمتقدمين مستوفي الشروط، وفي حال عدم رد 
 .االخالل بأي شرط من شروط التعيين يعرض المرشح إلى إلغاء طلب التوظيف دون الحاجة إلى إبال ه 
  لك تحديد ذمالحظة: يطبق معهد الكويت لألبحاث العلمية عامل استحقاق لتقييم خبرات المتقدمين لقياس مدى تقاربها مع الخبرة المطلوبة ويترتب على

 ى الوظيفي والدرجة بما يتناسب مع الخبرة بعد عامل االستحقاق.المسم
 30/9/2020حتى  9/9/0202فترة تقديم الطلبات من 

 24898111لمزيد من االستفسارات يرجى االتصال على هاتف 
 (8526 – 6113 – 6295 – 8669داخلي ) 

 


