وزارة التعـلـيـم العـالـي

وظيفة رئيس مكتب – ملحق ثقافي
تعلن وزارة التعليم العالي عن حاجتها للعمل في سفارات وقنصليات دولة الكويت في المكاتب الثقافية الخارجية التالية ( :دبي -
البحرين – األردن  -مصر – ايرلندا – لندن – واشنطن – استراليا ) ،لشغل الوظائف التالية  :رؤساء مكاتب ثقافية وملحقين ثقافيين
فعلى الراغبين في شغل إحدى هذه الوظائف التقدم عبر الموقع االلكتروني لل وزارة فقط دون الحاجة لمراجعة الوزارة  ،علما بأن
موعد التسجيل سيبدأ من يوم األحد  4112/5/18إلى يوم الخميس .4112/5/44
شروط التقديم :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
.1

أن يكون المتقدم كويتي الجنسية .
أن يجيد اللغة االنجليزية قراءة وكتابة .
أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه .
أن تكون لديه خبرة عملية ال تقل عن  6سنوات بعد الحصول على شهادة الدكتوراه .
أن يكون شاغل لوظيفة عضو هيئة تدريس في إحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت ( جامعة الكويت –
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) باإلضافة إلى معهد الكويت لألبحاث العلمية .
أن ال يكون قد صدرت بحقه عقوبة ماسة بالشرف واألمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
التأكد من جميع البيانات المدخلة والمستندات المرفقة .
يفضل أن يكون متخرجا من البلد الذي يرغب العمل فيه .

المستندات المطلوبة :
.2
.3
.4
.5
.6

صورة عن البطاقة المدنية .
صورة عن المؤهل العلمي البكالوريوس – الماجستير  -الدكتوراه .
بيان الحالة الوظيفية والمالية للمتقدم صادرة ومعتمدة من جهة العمل .
بيان الحالة االجتماعية للمتقدم صادرة ومعتمدة من جهة العمل .
السيرة الذاتية ومختصر عنها ال يتعدى ثلث صفحات .

مالحظة  :يجب أن تكون المستندات على هيئة ملف إلكتروني  ،PDFو أن ال يزيد حجم الملف عن 099كيلو بايت .
خطوات التقديم :
-1
-2
-3
-4

الدخول إلى الموقع االلكتروني www.mohe.edu.kw
التسجيل االلكتروني .
اختيار نظام التوظيف .
إتباع اإلرشادات حسب ما هو موضح في النظام .

أوال  :الدعم الفني  :في حال وجود أي استفسار حول استخدام النظام االلكتروني يرجى االتصال خلل أوقات الدوام الرسمي من
الساعة  0صباحا إلى الساعة  1ظهرا على هواتف الدعم الفني التالية :
 22257375 22257374أو إرسال بريد إلكتروني  recruitment_support@mohe.edu.kwخلل أوقات الدوام
الرسمي .
ثانيا  :الدعم اإلداري  :في حال وجود أي استفسار حول شروط التقديم يرجى االتصال خلل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 0
صباحا إلى الساعة  1ظهرا على هواتف الدعم الفني التالية 22257391 :

