دليل التقدم بطلب
توظيف عبر البوابة
اإللكترونية للخدمة
المدنية

التخرج!
مبروك
ّ

المقدم من الوطني هو دليلك للتقدم
هذا الكتيب
َّ

بطلب توظيف في الجهات الحكومية عبر ديوان
الخدمة المدنية.

التسجيل

القبول

كيفية التسجيل:
 .1ادخل إلى الموقع اإللكتروني

www.csc.gov.kw
 .2اختر

تسجيل الباحثين عن عمل
 .3أدخل البيانات التالية:

الرقم المدني

رقم الهاتف النقال

شركة االتصاالت

البريد اإللكتروني

تنفيذ
إذا كانت البيانات المعروضة غير صحيحة ،اضغط على “تعديل البيانات”
ثم قم بتحميل المستندات المطلوبة

موافق

سيتم إرسال الرقم السري
برسالة نصية قصيرة إلى رقم
هاتفك النقال .يرجى االحتفاظ به
لمتابعة عملية التسجيل

شروط التسجيل:
•أن يكون المتقدم كويتي الجنسية
•أال يقل العمر عن  18سنة
ً
مسجال لدى المؤسسة العامة للتأمينات
•أال يكون المتقدم
االجتماعية
ً
مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية،
•أال يكون المتقدم
معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
أو جامعة الكويت

فترات التسجيل:
تم تقسيم فترات التسجيل لعام  2022على النحو التالي:
الفترة  25 :1فبراير  11 -مارس
الفترة  24 :2يونيو  8 -يوليو
الفترة  2 :3سبتمبر  16 -سبتمبر
الفترة  16 :4ديسمبر  30 -ديسمبر

المستندات المطلوبة للتسجيل*:
 .1شهادة المؤهل مصدقة.
 .2صورة من البطاقة المدنية.
 .3شهادة ُ
عادلة:
الم َ
•اعتماد الشهادات من داخل البالد:
المؤهالت الجامعية ودبلوم سنتين بعد الثانوية العامة يتم
معادلتها من ِقبل مجلس الجامعات الخاصة
•اعتماد الشهادات من خارج البالد:
المؤهالت الجامعية ودبلوم سنتين بعد الثانوية العامة يتم
معادلتها من ِقبل وزارة التعليم العالي
 .4شهادة كشف الدرجات للمؤهل الدراسي.
 .5نموذج طلب استكمال البيانات األساسية.
*التسجيل يتم بدون مستندات للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

في حال تم اختيارك للعمل في إحدى الجهات الحكومية ،سيتم
إبالغك بالترشيح من خالل:

رسالة نصية قصيرة يتم
إرسالها إلى هاتفك النقال

الموقع اإللكتروني

www.csc.gov.kw
الصحف المحلية

ً
يوما من قبولك للترشيح ،يجب عليك القيام بالتالي:
خالل 15
 .1زيارة الجهة التي تم ترشيحك لها.
 .2إجراء الفحص الطبي.
 .3تسجيل البصمات في وزارة الداخلية.
 .4إصدار شهادة تحويل الراتب من خالل خدمة الوطني عبر الموبايل.

وتخير
حول راتبك
ّ
ّ

الوطني معك في كل خطوات
حياتك ويتمنى لك مسيرة
مهنية مليئة باإلنجازات.

ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ:

Follow Us:

اضغط هنا

لمعرفة المزيد

