
 
نـالييـن املـراقبيـاز املــجه  

 

 إعالن توظيف للكويتيني فقط )حديثي التخرج(
 يعلن جهاز املراقبني املاليني عن توفر فرص عمل وفق الشروط والتخصصات التالية :

 

 املؤهالت اجلامعية: حديث التخرج 

 العلمياملؤهل  الوظيفة اجملموعة الوظيفية

 الوظائف الفنية املساندة

 حماسب 

 بكالوريوس: 

 .احملاسبة  -

 التمويل واملنشآت املالية. -

 باحث قانون

 بكالوريوس: 

 .انونق  -

 باحث إداري

 بكالوريوس: 

 اإلدارة والتسويق.  -

 اإلدارة العامة. -

 الطرق الكمية ونظم املعلومات. -

 االقتصاد. -

 اعالمباحث 

 بكالوريوس:

 .اعالم -

 .عالقات عامة -

 حديث التخرج مؤهالت الدبلوم )بعد الثانوية العامة(: 

 املؤهل العلمي الوظيفة اجملموعة الوظيفية

 الوظائف املهنية املساعدة

 سكرتري

 دبلوم:

دبلوم ختصصي يف جمال السكرتارية أو دورة يف نفس اجملال ال تقل عن سنتني بعد الثانوية من  -

 املعتمدة من اجلهات الرمسية بالدولة.إحدى الكليات أو املعاهد 

 مساعد مشغل حاسب آلي

 دبلوم:

دبلوم ختصصي يف جمال علوم الكمبيوتر من إحدى الكليات أو املعاهد املعتمدة من اجلهات  -

 الرمسية بالدولة.

 قانونكاتب 

 دبلوم:

عن سنتني بعد الثانوية من إحدى الكليات أو املعاهد  يقلال جمال القانون يف ي دبلوم ختصص -

 املعتمدة من اجلهات الرمسية بالدولة

 أمني خمزن 

 دبلوم:

دبلوم ختصصي يف جمال املخازن أو دورة يف نفس اجملال ال تقل عن سنتني بعد الثانوية من احدى  -

 الكليات أو املعاهد املعتمدة من اجلهات الرمسية بالدولة

  

 العامة للقبولالشروط 

 أن يكون املتقدم كوييت اجلنسية. .1

وبالنسبة ملؤهل الدبلوم )أو ما يعادله( من اهليئة العامة   ،أن يكون املتقدم حاصل على املؤهل اجلامعي من جامعة الكويت او من احدى اجلامعات املعرتف بها مصدقا من اجلهات املختصة بالدولة    .2

 للتعليم التطبيقي والتدريب أو أحد املعاهد املعرتف بها.

 .دلهأو ما يعا حلملة مؤهل الدبلوم وان ال يقل املعدل العام عن جيد جدا ،نقاط أو ما يعادله حلمله املؤهل اجلامعي 4نقاط من نظام  2.67أال يقل معدل التخرج عن  .3

( 9التني وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم )    أال يكون قد سبببق احلكم عليه بعقوبة مقيدة لليرية يف جناية او يف جر ة خمله بالشببرف أو اةمانة مان يكن قد رد اليه اعتبارا يف احل                     .4

 .1971لسنة 

 ان يكون الئقا صييا ةداء الوظيفة. .5

 الشروط اخلاصة للقبول

 خربا عملية مسجلة لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سواء قبل او بعد احلصول على املؤهل املطلوب.أال يكون له  -

 (.15/10/2022( سنة حلملة شهادة الدبلوم وذلك حتى )26( سنة حلمله الشهادة اجلامعية و )28اال يزيد سن املتقدم عن ) -

 وما بعدا. 2018/2019لعام الدراسي أن يكون املتقدم قد حصل على املؤهل املطلوب منذ ا -

 لدخول املقابلة الشخصية وفقا للقواعد والضوابط املعتمدة باجلهاز. شرطلشروط الوظائف املعلن عنها الختبارات حتريريه ويكون اجتيازها  املستوفني املتقدمنيخيضع كافة  -

 لطلب الوظيفة تعرضه اىل الغاء طلب تسجيله دون احلاجة اىل إبالغه.االخالل بأي شرط من الشروط العامة واخلاصة الواجب توافرها يف املتقدم  -

 معايري املفاضلة

صلني  تعيني يتم سوف  - سب  الوزن  جمموع من النهائية الدرجات اعلى على احلا صصية    التيريرية لالختبارات الن صية    واملقابلة التخ شخ سب  وذلك التخرج ومعدل ال  للتعيني املطلوب العدد ح

 .وتعديالته 2001 لسنة( 4) رقم املدنية اخلدمة جملس لقرار وفقا املفاضلة يتم النهائية النتائج تساوي حال ويف باجلهاز

 املستندات املطلوبة

شهادة اجلامعية من غري جام         - شهادة املعادلة من وزارة التعليم العالي للياصلني على ال شهادة املؤهل العلمي وكشف الدرجات " مع  شهادة الدبلوم من    عة الكويتصورة من  وللياصلني على 

 غري اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ".

 صورة من شهادة اجلنسية والبطاقة املدنية وشهادة امليالد. -

 على أن يكون تاريخ الشهادة خالل فرتا اإلعالن(.)شهادة " ملن يهمه اةمر " حديثة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -

 صادرة من هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية تفيد عدم ممانعتها من التعيني للذكور. شهادة -

 صورة شخصية حديثة. -

 

 طريقة التقديم:

 (.15/10/2022( اىل )  25/9/2022 من )  الفرتةخالل  (WWW.SBFC.GOV.KW) تقدم الطلبات عرب املوقع االلكرتوني للجهاز -

 الواردة أعالا عند التقديم. واملستنداتسيتم استبعاد الطلب يف حال عدم استيفاء الشروط  -

 .من وظيفة أكثرعلى  للمتقدم التقديمال جيوز  -

 استالم الطلب ال يعين قبوله. -

 

 15/10/2022حتى  25/9/2022فرتة تقديم الطلبات اعتبارا من 

http://www.sbfc.gov.kw/

