تعلن شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية
والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية
عن توفر وظائف طبية ووظائف طبية مساندة لذوي الخبرة
فترة اإلعالن واستقبال الطلبات إعتبارا من يوم  2021/1/31لغاية يوم 2021/2/14
المتطلبات الدنيا

التسلسل

الوظيفة

المهام

1

طبيب اختصايص
طب طبيعي

يشارك يف تقديم خدمة متخصصة
ومتكاملة يف تشخيص وعالج مرىض
مستشفى األحمدي يف مجال الطب
الطبيعي.

·شهادة بكالوريوس يف الطب والجراحة باإلضافة إىل شهادة
الزماله الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف الطب
الطبيعي أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة بدرجة اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادله.

12

2

طبيب اختصايص
أنف وأذن وحنجرة
(سمعيات)

تقديم خدمة شاملة متخصصة
يف مجال السمعيات يف تخصص
األنف واألذن والحنجرة مبا يف ذلك
التشخيص والعالج والعمليات
يف الحاالت التي تتطلب التدخل
الجراحي للمرىض يف مستشفى
األحمدي.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزماله
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف األنف واألذن
والحنجرة أو ما يعادلها.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
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3

طبيب اختصايص
أنف وأذن وحنجرة
(عام)

تقديم خدمة شاملة متخصصة يف
مجال األنف واألذن والحنجرة مبا يف
ذلك التشخيص والعالج والعمليات
يف الحاالت التي تتطلب التدخل
الجراحي للمرىض يف مستشفى
األحمدي.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزماله
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف األنف واألذن
والحنجرة أو ما يعادلها.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.

4

طبيب اختصايص
أطفال (عام)

يشارك يف تقديم خدمة متخصصة
ومتكاملة يف تشخيص وعالج
جميع أمراض األطفال يف مستشفى
األحمدي مبا فيها األطفال الخدج
وحديثي الوالدة.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف طب األطفال أو ما
يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

5

طبيب اختصايص
(أشعة)

توفري التخطيط واملراقبة لخدمات
التشخيص االختصايص لألشعة يف
مستشفى األحمدي ,ويقوم بطلب
الخدمات االشعاعية املطلوبة
للمساعدة يف الوصول إىل التشخيص
الطبي املناسب.

6

طبيب اختصايص
أمراض نساء ووالدة
(عقم)

يشارك يف تقديم خدمات متخصصه
ومتكاملة يف تشخيص وعالج امراض
النساء والوالدة والعقم يف مستشفى
االحمدي.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزماله
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف امراض النساء والوالده
والعقم أو ما يعادلها.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.

7

طبيب اختصايص
مخترب
(الكيمياء الحيوية)
()Biochemistry

يقوم باإلرشاف عىل وحدة الكيمياء
الحيوية باملخترب ويرشف مبارشة عىل
النتائج النهائية لجميع الفحوصات
الكيميائية.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف علوم الكيمياء الحيوية
أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

8

طبيب اختصايص
مخترب
(علم امراض الخاليا)
()Cytology

يقوم باإلرشاف عىل وحدة امراض
الخاليا باملخترب ويرشف مبارشة عىل
النتائج النهائية لجميع فحوصات
امراض الخاليا.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف علم امراض الخاليا
أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

9

طبيب اختصايص
مخترب
(علم االحياء
الدقيقة)
()Microbiology

يقوم باإلرشاف عىل وحدة االحياء
الدقيقة باملخترب ويرشف مبارشة عىل
النتائج النهائية لجميع الفحوصات
املجهرية.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف علم امراض االحياء
الدقيقة أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

10

طبيب اختصايص
مخترب
(علم امراض
االنسجة)
()Histopathology

يقوم باإلرشاف عىل وحدة امراض
الدم باملخترب ويرشف مبارشة عىل
النتائج النهائية لجميع الفحوصات
الدم.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف علم امراض االنسجة
أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

11

طبيب اختصايص
مخترب
(علم امراض الدم)
()Hematology

يشارك يف تقديم خدمة متخصصة
ومتكاملة يف تشخيص وعالج جميع
األمراض الباطنية يف مستشفى
األحمدي.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف علم امراض الدم أو
ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف االشعة أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

الوظيفة

التسلسل

المهام

طبيب اختصايص
أمراض باطنية
(عام)
طبيب اختصايص
امراض باطنية
(جهاز هضمي وكبد
ومناظري)

المتطلبات الدنيا

يشارك يف تقديم خدمة متخصصة
ومتكاملة يف تشخيص وعالج جميع
األمراض الباطنية يف مستشفى
األحمدي.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة الزمالة
الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف االمراض الباطنية أو
ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
أو ما يعادلها.

يشارك يف تقديم خدمة متخصصة
ومتكاملة يف تشخيص وعالج أمراض
الباطنية واملتعلقة بالجهاز الهضمي
والكبد واملناظري يف مستشفى
األحمدي.

·شهادة بكالوريوس يف الطب والجراحة باإلضافة إىل شهادة
الزمالة الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف امراض الجهاز
الهضمي والكبد واملناظري أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة بدرجة اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
اومايعادلها .

يشارك يف تقديم خدمة متخصصة
ومتكاملة يف تشخيص وعالج أمراض
الباطنية واملتعلقة يف امراض الكىل
يف مستشفى األحمدي.

·شهادة بكالوريوس يف الطب والجراحة باإلضافة إىل شهادة
الزمالة الربيطانية او البورد األمرييك/الكندي يف امراض الكىل
أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة بدرجة اختصايص من وزارة الصحة.
· 9سنوات خربة عملية منها  3سنوات بعد الحصول عىل الزمالة
اومايعادلها .

يقوم بعمل جميع الخدمات الطبية
الالزمة من فحص وتشخيص وعالج
لجميع املرىض يف طب األسنان.

·شهادة بكالوريوس يف جراحة الفم واألسنان باإلضافة إىل
شهادة املاجستري يف نفس التخصص أو ما يعادلها.
· 5سنوات خربة يف التخصص منها سنة واحدة بعد الحصول عىل
املاجستري أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى مسجل من وزارة الصحة.
· شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة
املاجستري يف طب األمراض الباطنية أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى مسجل من وزارة الصحة.
· 5سنوات خربة يف التخصص منها سنة واحدة بعد الحصول عىل
املاجستري أو ما يعادلها.
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طبيب اختصايص
امراض باطنية
(كىل)

15

طبيب مسجل
أسنان
(عام)

16

طبيب مسجل
امراض باطنية

يقوم مبعالجة ومعاينة جميع املرىض
املحولني لقسم أمراض الباطنية
وذلك يف العيادات املتخصصة ،كام
يقوم بإدخال املرىض اىل املستشفى
ومعالجتهم مبا تقتضيه الحاجة
باإلضافة إىل األعامل األخرى املناطة
إليه.

17

طبيب مسجل طب
العائلة

يقوم مبعاينة الحاالت املرضية يف
قسم الرعاية األولية والعمل عىل
استقرارها ويقوم بتحويل املرىض
إىل ذوي االختصاص حسب حالة
املريض.

· شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة
املاجستري يف طب العائلة أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى مسجل من وزارة الصحة.
· 5سنوات خربة يف مجال التخصص منها سنة واحدة بعد
الحصول عىل املاجستري اوما يعادلها

18

طبيب مسجل اشعة

يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية
املتكاملة املتعلقة بقسم االشعة
داخل مستشفى االحمدي.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة املاجستري
يف االشعة أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى مسجل من وزارة الصحة.
· 5سنوات خربة يف مجال التخصص منها سنة واحدة بعد
الحصول عىل املاجستري او ما يعادلها

طبيب مامرس عام

يوفر الرعاية الطبية يف املرافق
الطبية املخصصة .يفحص ويشخص
املرىض يف هذه املرافق ويصف
العالج الالزم .كام يساعد يف تنفيذ
برامج الطب الوقايئ التي وضعتها
الرشكة.

·شهادة بكالوريوس يف الطب والجراحة.
· 7سنوات خربة يف مستشفى عام او مركز طبي تخصيص.
·ترخيص مزاولة املهنة من وزارة الصحة.

طبيب صحة مهنية

يساعد يف التخطيط والتنسيق،
ويتوىل ويرشف عىل جميع األنشطة
الطبية املهنية ذات الصلة يف املصايف
واملنشئات املرتبطة بها .يساعد يف
الوقاية او الحد من مخاطر األمراض
أو اإلصابات أو العجز أو الوفاة.

·شهادة بكالوريوس يف الطب والجراحة.
·شهادة يف الصحة املهنية أو دبلوم يف الصحة املهنية أو ما
يعادلها.
· 7سنوات خربة منها  3سنوات يف الصحة املهنية والصناعية
·ترخيص مزاولة املهنة من وزارة الصحة.

يوجه ويرشف عىل أنشطة العاملني
املكلف بهم عىل أساس النوبة.
يرشف عىل ويشارك عند زيادة
أعباء العمل يف عالج جميع حاالت
الطارئة والجراحية والطبية واألطفال
وحاالت أمراض النساء والوالدة.

·شهادة بكالوريوس طب وجراحة باإلضافة إىل شهادة املاجستري
يف الحوادث والطوارئ أو تخصص طبي دقيق
· 5سنوات من الخربة يف التخصص يجب أن تكون سنة واحدة
منها بعد الحصول عىل درجة املاجستري أو ما يعادلها.
·ترخيص مزاولة املهنة من وزارة الصحة.

يوفر الفحوصات الروتينية
وفحوصات مرىض أجنحة مستشفى
االحمدي ويحلل العينات لتوفري
املعلومات املستخدمة يف التشخيص
والوقاية أو العالج من األمراض.

·شهادة بكالوريوس يف تكنولوجيا املختربات الطبية من احدى
الجامعات املعرتف بها.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى تقني مخترب من وزارة الصحة.
· 6سنوات خربة داخل املختربات الطبية بعد الحصول عىل
املؤهل الجامعي.

يقوم مبزاولة مهنة الصيدلة بطريقة
تتفق مع املتطلبات القانونية لدولة
الكويت من إدارة الصيدلية بطريقة
آمنه وفعالة للعقاقري واألدوية
العالجية.

·شهادة بكالوريوس يف الصيدلة من جامعة معرتف بها.
· 6سنوات خربة يف مهنة الصيدلة داخل مستشفى عام أو مركز
صحي تخصيص بعد الحصول عىل املؤهل الجامعي.
·ترخيص مزاولة املهنة مبسمى صيديل من وزارة الصحة.
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طبيب مسجل
طوارئ

22
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تقني مخترب

صيديل

للتقديم يرجى الدخول على الموقع اإللكتروني الخاص بالتوظيف لشركة نفط الكويت .www.kockw.com
على المتقدمين المستوفين للشروط التقدم بتعبئة طلبهم عن طريق الموقع أعاله (فقط) بإتباع الخطوات التالية:
	–عند الدخول إلي الموقع أعاله ،يتم إختيار زر التوظيف أو كلمة  Recruitmentومن ثم الدخول إلى صفحة التوظيف المحلي ،ثم الضغط على مستخدم جديد  ،New Applicantثم إقرا التعليمات التي سوف تظهر لك في الموقع أو الضغط على زر
التعليمات في حال اإلستفسار.
	–سيتم إبالغ جميع المتقدمين في حال قبول طلباتهم أو رفضها وكذلك موعد المقابلة الشخصية عن طريق الدخول إلي موقع الشركة أعاله عن طريق إدخال الرقم المدني وكلمة السر الخاصة بالمتقدم أو متابعة البريد اإللكتروني الخاص بالمتقدم.

الشروط الواجب توافرها:

المستندات المطلوب إرفاقها بالموقع اإللكتروني :

1 .1أن يكون المتقدم مستوفيا للمتطلبات الدنيا للوظيفة المراد التقدم إليها.

1.1شرح مفصل عن السيرة الذاتية.

2 .2أن يكون المتقدم ملما باللغتين العربية واإلنجليزية إلماما تاما.
3 .3القدرة على إستخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته.

4 .4أن تكون الشهادات والمستندات المطلوبة جميعها نسخ أصلية مختومة من الجهات المعنية في البلد التي تخرج منها والسفارة الكويتية في تلك
البلدان (إن وجدت) أو مصدقة من وزارة الخارجية الكويتية وذلك (لغير الكويتيين فقط) باإلضافة إلي معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي وذلك
مع صور من كل منهما (للكويتيين).
5 .5أن ال يكون المتقدم يعمل لدى مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها.

6.6أن ال يكون المتقدم (غير كويتي) يعمل لدى وزارة الصحة.

7.7يتوجب على المتقدمين بطلبات عمل قبل نشر اإلعالن ،التقدم بطلبات عمل جديدة وفقا للشروط أعاله.

8.8يخضع المتقدمين المستوفيين لشروط اإلعالن في تخصصات الطب المساند الختبار اللغة اإلنجليزية ،ويجب عليهم اجتياز نسبة
النجاح المطلوبة ليتم اجراء المقابلة الشخصية.

2.2الشهادة العلمية وكشف الدرجات مع معادلة وزارة التعليم العالي للجامعات األجنبية،
إضافة إلى شهادة اإلختصاص (البكالوريوس – البورد – الماجستير).
3.3البطاقة المدنية (كويتي  /غير كويتي).
4.4جواز سفر (لغير الكويتي).

 5.5شهادات الخبرة والدورات التدريبية.

 6.6نسخة حديثة من كشف الراتب (المزايا إن وجدت).
 7.7صورة شخصية.

 8.8نسخة من ترخيص مزاولة المهنة صادرة من وزارة الصحة الكويتية سارية المفعول.

9.9إقامة قابلة للتحويل (لغير الكويتيين)

مالحظة:

تعطى األولوية للكويتيين ثم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ثم الجنسيات األخرى.
سوف يتم إستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط أعاله.

لإلستفسار يتم اإلتصال على األرقام التالية23871217 / 23871616 / 23871822 / 23871837 :

تابعونا في مواقع التواصل االجتماعي

