
فرص عمل للكويتيني )من حملة املؤهالت الجامعية/الدبلوم( من ذوي الخربة

اإلعالن رقم )2023/1(  
تعلن وحدة التحريات املالية الكويتية عن توفر فرص عمل للكويتيني من حملة املؤهالت الجامعية/الدبلوم، وذلك يف التخصصات/مجاالت الخربة/سنوات الخربة التالية:

مجال الخربة املطلوبةاملؤهل املطلوباملجموعة الوظيفية

• االملام بقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديالته، والقوانني ذات الصلة.ليسانس حقوقأمانة رس اللجنة الوطنية
• االملام بالقانون رقم 106 لسنة 2013 يف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب والئحته التنفيذية وتعديالتهام.

• االملام باملعايري الدولية يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
• إعداد وتطوير السياسات.

• إعداد البحوث والدراسات الفنية.

إدارة التحليل املايل

)مراقبة التحليل الفني(

بكالوريوس )محاسبة - اقتصاد 
- متويل(

• مسئول االلتزام يف املؤسسات املالية.• التفتيش والرقابة عىل املؤسسات املالية.         • التحري املايل والجرائم املالية.

إدارة التحليل املايل

)مراقبة التحليل االسرتاتيجي(

بكالوريوس )محاسبة - اقتصاد - 

متويل - إحصاء(

• إدارة املخاطر والتحليل االسرتاتيجي لدى املؤسسات املالية.

إدارة الشئون املالية واإلدارية

)مراقبة الشئون املالية(

امليزانية والحسابات:بكالوريوس )محاسبة(
• إعداد وتنفيذ مرشوع امليزانية سنويا وإعداد الحساب الختامي.

• استخدام نظام إدارة مالية الحكومية GFMIS )وزارة املالية(.
• متابعة مراسالت بنك الكويت املركزي وإعداد التسويات البنكية الشهرية.

• رصف مستحقات املوظفني وإعداد القيود املحاسبية.
• اإلملام بتعاميم وزارة املالية.

• استخدام النظم املتكاملة للخدمة املدنية.

التدقيق الداخيل:
• مراجعة الرشوط العامة للمناقصات واملامرسات والعقود.

• مراجعة استامرات الرصف والقيد والتوريد والتقارير الدورية.
• مراجعة الحساب الختامي واملذكرة اإليضاحية.

إدارة الشئون املالية واإلدارية

)مراقبة الشئون اإلدارية(

بكالوريوس إدارة أعامل

)املوارد البرشية - تنظيم وأفراد(

بكالوريوس إدارة عامة

• شئون املوظفني.

• إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وأنظمة تقييم األداء.

• أنظمة األجور واملزايا.

• استخدام النظم املتكاملة للخدمة املدنية.

بكالوريوسإدارة أمن وتقنية املعلومات

)هندسة كمبيوتر - علوم 

كمبيوتر - علوم معلومات(

الربمجة:
  WEB DEVELOPMENTو خربة يف #Microsoft C خربة يف الربمجة بلغة •

.MS SQL Server و T-SQL و لغة MVC و ASP.NET باستخدام تقنية

 MS Team Foundation باستخدام Source Code خربة يف العمل عىل حفظ •
Object Oriented Development و الربمجة باستخدام أسلوب

تحليل وتصميم النظم:
.MS SQL Server خربة يف التعامل مع قواعد بيانات •

• تحديد املتطلبات املستفيد ووصفها واعداد وثيقة تجميع املتطلبات.
• خربة يف اجراء الدراسة التحليلية واعداد الوثيقة الخاصة بالتوصيف التفصييل.

• خربة يف تصميم قواعد البيانات واعداد وثيقة التوصيف الفني الخاصة
Object Oriented Design خربة يف تصميم الربامج باستخدام أسلوب •

• خربة يف وضع خطة عمل التطوير ومتابعتها باستخدام منهجيات التطوير 
Agile Software Dev مثل Software Life Cycle املعتمدة

إدارة قواعد البيانات:
.MS SQL Server خربة يف مجال إدارة قواعد البيانات •

.MS SQL Server تركيب برامج قواعد البيانات والتحديثات والتصحيحات لـ •

• إنشاء وتعديل ومراجعة بنية قواعد البيانات وإدارة املستخدمني والصالحيات 
الخاصة بهم ومراقبة وتحسني أداء قواعد البيانات.

• تنفيذ ومتابعة عمليات النسخ االحتياطية واسرتجاع البيانات وأرشفتها.

الشبكات:
• خربة يف املتابعة والعمل يف جميع األمور الفنية الخاصة بالبنية التحتية.

• مسئول عن تصميم، وتركيب، وصيانة البنية التحتية والشبكة.

.CISCO إدارة ومتابعة أجهزة الشبكة والجدار الناري من نوع •
• التخطيط وتقديم التوصية فيام يخص البنية التحتية، أجهزة الشبكة، أنظمة 

متابعة الشبكة والتخطيط الهيكيل للشبكة وتقييم أداء وفاعلية للشبكة.

الخوادم:
 Server Administration متابعة جميع األمور الفنية الخاصة بالخادمات •

.SAN Switches وأجهزة الشبكة الخاصة بها SAN Storage وأجهزة التخزين
• التخطيط وتقديم التوصية فيام يخص الخادمات وأجهزة التخزين وأجهزة 

الشبكة الخاصة بها وتقييم أداء وفاعلية الخادمات وأجهزة التخزين.

• مسئول عن تصميم، وتركيب، وصيانة الخادمات وأجهزة التخزين وأجهزة الشبكة 
الخاصة بها وإدارتها.

 MS( إدارة املستخدمني، املجموعات، واألجهزة املتصلة بالشبكة عن طريق •
)MS Exchange( وإدارة الربيد اإللكرتوين عىل تقنية )Activity Directory

)VMware ESXi( و )MS Hyper-V( إدارة البيئة االفرتاضية عىل تقنية •

تدقيق النظم والتطبيقات:
• وضع ومتابعة وتنفيذ اعامل التدقيق الداخيل وفقاً لخطة وبرنامج التدقيق. 

• التخطيط املالئم وتحليل العمليات الخاضعة للتدقيق.
• معرفة جيدة مبعايري التدقيق الداخيل واملعايري الدولية.

• معرفة مبنهجية التدقيق الداخيل املبنية عىل املخاطر.
• إعداد أوراق عمل التدقيق وملف التدقيق وبرنامج التدقيق.

• القدرة عىل صياغة وكتابة التقارير ذات الصلة بأعامل التدقيق الداخيل.

أمن املعلومات:
 Web خربة يف تقييم واختبار وإصالح الثغرات الخاصة بأنظمة املواقع اإللكرتونية •

Application Security assessment, pen testing, remediation
• خربة يف تقييم واختبار وإصالح الثغرات بأنظمة الشبكة والجدار الناري 

Network and Firewall security assessment, pen testing, remediation

• خربة يف إدارة أنظمة الحامية من Antivirus و XDR و Email Filters و 
.Black Box and White Box Testing وإجراء اختبارات Proxy Servers

• خربة يف تقييم وتعريف وتأمني الخوادم Server Security وتأمني الحاسبات 

assessment, configuration, hardening وذلك بعمل PC Security الشخصية

الدعم الفني:
• تقديم الدعم للحاسبات الشخصية والطابعات الشخصية واملركزية وأجهزة املسح 

الضويئ الشخصية واملركزية وتشغيلها وإصالح األعطال.

• تقديم الدعم للشبكات وإيصال وتعريف األجهزة املختلفة.
• تقديم الدعم للربمجيات وتركيبها وتعريفها عىل الحاسبات الشخصية.

.Helpdesk Support Systems اإلملام باستخدام برامج الدعم الفني •

دبلوم سكرتارية وإدارة مكتبيةالسكرتارية

دبلوم إدارة

• استالم الربيد الصادر والوارد وتصنيفه عىل اإلدارات املعنية واألرشفة االلكرتونية.
• إدخال وحفظ البيانات والخدمات اإلدارية والسجل العام.

• إجادة الطباعة عريب وإنجليزي.

• إدارة أعامل السكرتارية والطباعة.
• إجادة استخدام الربامج اآللية املتعلقة بأعامل املكاتب

.)Windows-Excel-Word-Power Point(    

رشوط املفاضلة:
يتم املفاضلة بني املرشحني املجتازين للمقابلة الشخصية يف حال 

تساوي نتيجة املقابلة وفقا للمعايري التالية:
1. الحاصل عىل تقدير 90% وما أعىل للمؤهل.

2. األقدم يف الحصول عىل املؤهل.
3. األكرب سناً.

4. يقدم املتزوج عىل األعزب.

يشرتط يف املتقدمني اآليت: 
1. سنوات الخربة املطلوبة 5 سنوات لجميع الفئات عىل أن تكون بعد املؤهل الدرايس املطلوب للوظيفة، وأن تكون ذات عالقة بالوظيفة املطلوبة. 

2. )لحملة املؤهل الجامعي( أن يكون حاصالً عىل الشهادة الجامعية من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل مبعدل درايس ال 
يقل عن جيد جداً. 

3. )لحملة مؤهل الدبلوم( أن يكون حاصالً عىل شهادة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو من إحدى املعاهد املعتمدة من قبل الجهات الرسمية بالدولة 
مبعدل درايس ال يقل عن جيد جداَ.

4. أال يزيد سن املتقدم عن 35 سنة، وذلك بتاريخ نرش هذا اإلعالن لجميع الفئات.
5. اجادة استخدام الحاسب اآليل وإجادة اللغة اإلنجليزية.

يخضع جميع املتقدمني املستوفني للرشوط الواردة أعاله ملا ييل:
املرحلة األوىل: اختبارات تحريرية )شخصية - ذكاء وجداين - لغة إنجليزية(، ويشرتط اجتياز اختبارات هذه املرحلة لالنتقال للمرحلة الثانية.

املرحلة الثانية: اختبارات تحريرية مهنية تخصصية )جامعي(، اختبار عميل )دبلوم(، ويشرتط اجتياز اختبارات هذه املرحلة لالنتقال للمرحلة الثالثة.
املرحلة الثالثة واألخرية: مقابلة شخصية )وسيتم بناًء عليها اختيار املرشحني للعمل وفقاً للحاصلني عىل الدرجات األعىل ومبا يتالءم مع احتياجات الوحدة(.

موعد تقديم الطلبات واملستندات املطلوبة:
سيتم فتح باب تقديم الطلبات عىل املوقع االلكرتوين للوحدة www.kwfiu.gov.kw ، وذلك اعتباراً من بداية يوم الثالثاء املوافق 2023/3/14 حتى نهاية يوم الثالثاء املوافق 2023/3/28، عىل أن يتم تحميل املستندات التالية بصيغة 

:)MB 4 فقط مع طلب التوظيف )واال يتعدى حجم امللف الواحد PDF
• صورة البطاقة املدنية.

• )لحملة املؤهل الجامعي( صورة الشهادة الجامعية من جامعة الكويت أو الجامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل باإلضافة إىل كشف الدرجات.
• )لحملة مؤهل الدبلوم( صورة شهادة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو من إحدى املعاهد املعتمدة من قبل الجهات الرسمية بالدولة باإلضافة إىل كشف الدرجات.

• صورة شهادة حديثة )مدد االشرتاك( من املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
• سرية ذاتية مخترصة ال تتجاوز الصفحتني.

• صورة شهادة التدرج الوظيفي.
• صورة شخصية.

• لن يعتد إال بالطلبات التي يتم تقدميها بواسطة املوقع االلكرتوين للوحدة وذلك خالل الفرتات املحددة بهذا اإلعالن.
• سيتم استبعاد الطلبات غري املستوفية للرشوط واملستندات املذكورة أعاله.

• وسيلة االتصال الوحيدة مع املتقدمني للعمل بالوحدة هي الربيد اإللكرتوين، إلبالغ املرشح بوضع الطلب الخاص به واجتيازه للمراحل املشار إليها من عدمه.

KwFIU


