إدارة مركز التدريب
برنامج تدريب و تأهيل املهندسني واملعماريني الكويتيني حديثي التخرج
فرص تدريب للمهندسني واملعماريني الكويتيني حديثي التخرج
يســر الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة أن يعلــن عــن فتــح بــاب االلتحــاق بالدفعــة الثانيــة والثالثيــن لبرنامــج
الصنــدوق لتدريــب وتأهيــل الخريجيــن الجــدد مــن المهندســين والمعمارييــن بكافــة التخصصــات ،و ذلــك لتأهيلهــم للعمــل.
يشترط للمتقدم لهذا البرنامج أن يكون:
1.1كويتي الجنسية
2.2حاصـاً علــى شــهادة جامعيــة معتــرف بهــا فــي أحــد التخصصــات الهندســية أو المعماريــة ولــم يمــض علــى الحصــول
عليهــا أكثــر مــن ســنتين مــن تاريــخ اإلعــان ،وأال يتجــاوز عمــر المتقــدم عــن  26ســنة مــن تاريــخ االعــان
3.3حاصالً على معدل عام  2.67فما فوق ( جيد جدا ) أو ما يعادله
4.4حاصـاً علــى درجــة  450فمــا فــوق فــي اختبــار التوفــل ( )TOEFL EXAMولــم يمــض علــى تاريــخ إجــراء االختبــار
أكثــر مــن ســنتين مــن تاريــخ األعــان ،وفــي حالــة عــدم توفــر نتيجــة االختبــار ســيقوم الصنــدوق بتقديــم االختبــار فــي
موعــد محــدد
5.5أال يكــون مســجالً لــدى المؤسســة العامــة للتامينــات اإلجتماعيــة أو يعمــل لــدى أي جهــة أخــرى ســواء بأجــر أو بــدون
أجــر
مــن المقــرر بــدء البرنامــج فــي يــوم األحــد الموافــق  ،2019/12/01ويســتمر لمــدة ثالثــة عشــر شــهرا ،موزعــة علــى ثــاث
مراحــل ،المرحلــة األولــى تتضمــن محاضــرات وورش عمــل فــي الصنــدوق ،والمرحلــة الثانيــة تتضمــن تدريبـا ً ميدانيـا ً خــارج
دولــة الكويــت ،والمرحلــة الثالثــة تتضمــن تدريبـا ً ميدانيـا ً داخــل دولــة الكويــت ،هــذا وســيتم بعدهــا منــح المتدربيــن شــهادات
اجتيــاز البرنامــج التدريبــي ،كمــا انــه ســيتم منــح المتدربيــن مكافــأة شــهرية قدرهــا  850دك.
علــى الراغبيــن فــي االلتحــاق بالبرنامــج التدريبــي ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط المذكــورة أعــاه تعبئــة طلــب االلتحــاق
بالبرنامــج (باللغــة العربيــة) عــن طريــق الموقــع الكترونــي للصنــدوق  ،WWW.KUWAIT-FUND.ORGموقــع البوابــة
االلكترونيــة الرســمية لدولــة الكويــت  ،WWW.E.GOV.KWثــم الحضــور شــخصيا إلــى إدارة مركــز التدريــب فــي الــدور
الثانــي بمبنــى الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة ،الكائــن فــي المرقــاب شــارع مبــارك الكبيــر مقابــل وزارة
الداخليــة  ،ابتــدا ًء مــن الســاعة  8:30مــن صبــاح يــوم األحــد  01ســبتمبر  2019وحتــى الســاعة  1:30مــن بعــد ظهــر يــوم
االخميــس  19ســبتمبر  ،2019مصطحبيــن معهــم المســتندات التاليــة:
1.1شــهادة إثبــات تخــرج مــع كشــف الدرجــات باللغــة اإلنجليزيــة لخريجــي جامعــة الكويــت أو شــهادة لمــن يهمه األمر كشــف
الدرجــات باللغــة اإلنجليزيــة مــن وزارة التعليــم العالــي للحاصليــن علــى شــهادات جامعيــة مــن خارج دولــة الكويت
2.2السيرة الذاتية
3.3أصل و صورة عن البطاقة المدنية
4.4صورة من جواز السفر
5.5عدد  1صورة شخصية
6.6أصل وصورة عن شهادة الجنسية

مالحظة :لن يتم قبول أي طلبات غير مستوفية للشروط أو غير كاملة المستندات
لالستفسار يرجى االتصال على هاتف:
22999839 - 22999842 - 22999820 - 22999833

www.kuwait-fund.org
KuwaitFundOfficial

KuwaitFund

