
   

 
                                                             معهد الكويت لألبحاث العلمية                          

 4/8102إعالن توظيف 
 فرص عمل للكويتيين فقط

 )الخريجيـن الجــدد(
: يعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية عن حاجته لشغل الوظائف ذات التخصصات التالية  

 

 الشروط المطلوبة
 . التعليم العالي ةالمتقدم حاصال على مؤهله العلمي من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة لدى وزار أن يكون  

الوظائف لنظام األربع نقاط أو ما يعادله، فيما عدا تخصصات )الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا( و  نقاط( وفقا 3أن ال يقل المعدل العلمي العام والتخصصي للمتقدم عن) 
 نقاط( أو ما يعادله. 86.2/4الفنية حيث يشترط أن ال يقل المعدل العلمي العام والتخصص عن )

/ مشارك  أبحاث  مساعد(نقاط لوظيفة  (9( من )0( بمستوى)IELTS( نقطة أو اختبار )011يقل عن)  المتقدم حاصال على نتيجة اختبار ) توفل ( بما ال أن يكون 
 عدا وظائف الباحثين. اللغة االنجليزية للوظائف األخرى اختبار اجتيازيتطلب ( فقط، و أبحاث

 .إلى المقابالت الشخصية المتقدمين الختبارات في التخصص العلمي إضافة يتطلب اجتياز 

 
 

من تاريخ نشر اإلعالن على العنوان اإللكتروني التالي     أسابيع 3صورة عن البطاقة المدنية والمؤهل العلمي وكشف الدرجات وذلك خالل موعد أقصاه  بها تقدم الطلبات مرفقا  
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 أوال : حملة الشهادات الجامعية
 (البكالوريوس)درجة  مساعد أبحاث(  أ

 الفيزياء، هندسة البترول،، الكمبيوتر )البرمجة(هندسة الكيمياء، الجيولوجيا، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، 
 ، االستشعار عن بعدالجغرافيةنظم المعلومات ، علم المعادن، االقتصاد الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية،

 
 ( مشارك أبحاث )درجة الماجستير( ب

 هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية، ،الهندسة الميكانيكية
 الكيمياء، علم األحياء، علوم بيئيةالهندسة البيولوجية، الهندسة البيئية،  ،االقتصاد، نظم المعلومات الجغرافية

 
 (الدكتوراه)درجة  باحث مساعد(  ج

  الهندسة اإلنشائية، الهندسة المدنية
 

 (البكالوريوس)درجة  وظائف مهنية عامة(  د
 ، نظم المعلومات االداريةتسويقال، اللغة االنجليزية ،اللغة العربيةاإلدارة، 

 
 بعد الثانوية العامة( الدبلوم )سنتينشهادات ثانيا : حملة 

 ،العمليات الميكانيكيةالكيمياء الحيوية، ، االلكترونياتالهندسة الميكانيكية، الكيمياء، الهندسة المدنية، 
 ، هندسة البترولالصناعات البترولية، يالمايكرو بيولوج، األحياء، الزراعة، االستزراع المائي، علوم البحار

 



 

   معهد الكويت لألبحاث العلمية 

 0/8102إعالن توظيف 
 فرص عمل للكويتيين فقط

)ذوي الخبرات العملية(     
 يعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية عن حاجته لشغل الوظائف ذات التخصصات التالية :

 مستشار -1
علمي ممتاز وقدرات جيدة للعمل  سنة في نفس المجال. ويكون لديه سجل 11درجة الدكتوراه في العالقات الدولية العلوم السياسية وخبرة عملية ال تقل عن  -

 الجماعي
 أخصائي أبحاث أول -2

سنوات في استخدام التقنيات والبرمجيات في مجال نظم المعلومات  11درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية / االستشعار عن بعد وخبرة عملية ال تقل عن  -
رئيسي، واالشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، ولديه أبحاث علمية ومنشورة في مجلة علمية ومشاركة الجغرافية، وتنفيذ المشاريع كرئيس مشروع أو باحث 

 .بأوراق عمل في مؤتمرات وورش عمل
 أبحاث أخصائي أبحاث مشارك/ مشارك -3

سنوات )لمسمى مشارك  1مشارك( وخبرة ال تقل عن درجة الدكتوراه / الماجستير في البيولوجيا وخبرة عملية ال تقل عن سنتين )لمسمى اخصائي أبحاث  -
جراءا ياسية ذات ت التشغيل القأبحاث( كضابط / مدير سالمة في أحد المختبرات البحثية والمختبرات التجارية أو المصانع ولديه القدرة على تطوير دليل السالمة وا 

 .(ICDLدة )الصلة وإلدارة وتوجيه وتدريب العاملين. ويفضل ان يكون حاصل على شها
 / باحث مشاركأخصائي أبحاث مشارك -4

 .سنتين في نفس المجالوخبرة عملية ال تقل عن  الهيدرولوجيافي  الدكتوراهدرجة  -
 .سنتين في نفس المجالوخبرة عملية ال تقل عن  إدارة الموارد المائيةفي  الدكتوراهدرجة  -
 .سنتين في نفس المجالوخبرة عملية ال تقل عن  معالجة المياهفي  الدكتوراهدرجة  -

 باحث مساعد -1
 سنوات في نفس المجال. 2درجة البكالوريوس في طب البيطرة وخبرة عملية ال تقل عن  -

 باحث مشارك -6
 .الطاقة الشمسيةفي  سنوات 0وخبرة عملية ال تقل عن  الفيزياء / االلكترونياتفي  الماجستيردرجة  -
 الطاقة الشمسية.في  سنتينوخبرة عملية ال تقل عن  الفيزياء / االلكترونياتفي  الدكتوراهدرجة  -
 .نفس المجالسنة في  ال تقل عن وخبرة عملية التغذية المجتمعية / الصحة العامةدرجة الدكتوراه في  -

 مشارك باحث باحث مساعد / -2
 نفس المجال.في  سنةوخبرة عملية ال تقل عن  الرياضية النمذجة الفيزيائية / النمذجةفي  الدكتوراه درجة  -

 مشارك أبحاث -2
 .في نفس المجال سنتينعن  لقت الوخبرة عملية الفيزياء /استشعار عن بعد في  البكالوريوسدرجة  -
 .في نفس المجال سنتينعن  لوخبرة عملية ال تقاالقتصاد في  البكالوريوسدرجة  -
 في نفس المجال سنتينعن  لوخبرة عملية ال تقنظم المعلومات الجغرافية في  البكالوريوسدرجة  -
في نفس  سنتينن ع لوخبرة عملية ال تق بيئيةالهندسة الكيميائية /الهندسة البيولوجية /الهندسة البيئية /الكيمياء /علم األحياء /علوم في  البكالوريوسدرجة  -

 .المجال
دارة الملفات ذات  02180و 9110نظم إدارة الجودة )ايزو في  سنوات 0عن  لوخبرة عملية ال تقالبيولوجيا في  الماجستيردرجة  - وغيرها( وبخاصة التدقيق وا 

 .الصلة
 

 فني أبحاث -9
 .في نفس المجال سنوات 3وخبرة عملية ال تقل عن  علم األحياءفي  الدبلومدرجة  -
 .تشغيل وصيانة ومعايرة األجهزة اإللكترونية والمعدات في المختبرات مجالفي  سنوات 3ي وخبرة عملية ال تقل عن نف دبلوم -
 .في نفس المجال سنوات 3وخبرة عملية ال تقل عن  الكيمياء الحيويةفي  الدبلومدرجة  -
 .في نفس المجال سنوات 3وخبرة عملية ال تقل عن  الزراعةفي  الدبلومدرجة  -
 .في نفس المجال سنوات 3وخبرة عملية ال تقل عن  البحار االستزراع المائي /علومفي  الدبلومدرجة  -
 .في نفس المجال سنوات 3وخبرة عملية ال تقل عن  الكيمياءفي  الدبلومدرجة  -
 .مجال تحليل الصخور المكمنية والحقن الفيضيفي  سنوات 1وخبرة عملية ال تقل عن  هندسة البترول لإلنتاج والتصديرفي  الدبلومدرجة  -
 



 فني خدمة أجهزة -01
 سنوات في نفس المجال 3وخبرة عملية ال تقل عن  اإللكترونياتفي  الدبلومدرجة  -

 مهندس صيانة ميكانيكية -00
والقدرة على برامج  .سنوات بعمليات التصميم واإلنتاج والتشغيل في الورش الفنية 3وخبرة عملية ال تقل عن  الهندسة الميكانيكيةدرجة البكالوريوس في  -

CAD/ CAM /CAE 

 مهندس صيانة كهربائية -08
 .سنوات في مجال الصيانة الكهربائية 3وخبرة عملية ال تقل عن  الهندسة الكهربائيةدرجة البكالوريوس في  -

 مهندس تخطيط انشائي -0803
 .سنوات في تخطيط وجدولة وتنفيذ مشاريع المباني 3 عملية ال تقل عن الهندسة المدنية وخبرة في درجة البكالوريوس -

 محلل تعويضات -14
 في نفس المجال. سنة ال تقل عن عملية وخبرة نظم المعلومات اإلدارية في درجة البكالوريوس -

 مسؤول عالقات عامة -11
 .المجال نفس في سنة ال تقل عن عملية وخبرة التسويق /االدارة في درجة البكالوريوس -

 محرر عربي -16
 في نفس المجال. وخبرة عملية ال تقل عن سنة اللغة العربيةفي  البكالوريوس درجة -

 ميكانيكي -11
في عمليات التشغيل المختلفة والعمل على كافة أجهزة التشغيل والمخارط ومكائن التشغيل  سنوات 3وخبرة عملية ال تقل عن  الميكانيكافي  الدبلوم درجة -

 .(Blue printوالتفريز. والمعرفة التامة بقراءة المخططات والرسم الهندسي )
 لحام -11

 .والعمل على كافة أجهزة القطع والثني واللحامسنوات بعمليات اللحام المختلفة  3درجة الدبلوم في اللحام / لحام المعادن وخبرة عملية ال تقل عن  -
 مصمم مطبوعات -19

 سنوات في نفس المجال 4عن  تقلتصميم المطبوعات ونشرات اعالمية وخبرة عملية ال  الفن التجاري أو في سنة تدريب بعد الثانوية -
 مندوب مشتريات -81

جازة قيادة  3سنة( أو ما يعادلها وخبرة عملية ال تقل عن  08الثانوية العامة ) شهادة - سنوات في المشتريات والمراسالت بين البنوك والدوائر الحكومية. وا 
 كويتية صالحة ومعرفة في السوق المحلية 

 
 

 الشروط المطلوبة

 التعليم العالي .  ةالجامعات أو المعاهد المعتمدة لدى وزار  أن يكون المتقدم حاصال على مؤهله العلمي من جامعة الكويت أو إحدى -

والوظائف الفنية حيث يشترط أن ولوجيا( فيما عدا تخصصات )الكيمياء، الفيزياء، الجيلنظام األربع نقاط أو ما يعادله،  نقاط( وفقا 3أن ال يقل المعدل العلمي العام والتخصصي للمتقدم عن) -
 ( أو ما يعادله.نقاط 86.2/4م والتخصص عن )ال يقل المعدل العلمي العا

 فقط، (مشارك أبحاث(نقاط لوظيفة  (9( من )0( بمستوى)IELTS( نقطة أو اختبار )011يقل عن)  المتقدم حاصال على نتيجة اختبار ) توفل ( بما ال أن يكون -

 عدا وظائف الباحثين. اللغة االنجليزية للوظائف األخرى اختبار ويتطلب اجتياز
 مي إضافة إلى المقابالت الشخصية.يتطلب اجتياز المتقدمين الختبارات في التخصص العل     -      

 
 

من تاريخ نشر اإلعالن على العنوان اإللكتروني التالي    أسابيع 3ف الدرجات وذلك خالل موعد أقصاه صورة عن البطاقة المدنية والمؤهل العلمي وكش تقدم الطلبات مرفقا بها
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