
 

لبعثة (ERA – Electronic Recruitment Application) كتروني لمرحبا بكم فى موقع التوظیف اال
 ائفنا الحالیھ.م لوظوشكرا ألھتمامكم بالتقدی لوالیات المتحدة االمریكیھ في دولة الكویتا

 

ترویج مبدأ المساوة و التنوع و توفیر فرص عمل  ىعل الكویتتحرص بعثة الوالیات المتحدة االمریكیھ في 
متكافئھ ، عادلھ ومنصفة لجمیع المتقدمین بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدین أو الجنس أو األصل أو 

 السن أو اإلعاقة أو االنتماء السیاسي أو الحالة االجتماعیة أو التوجھ الجنسي.

 

 تحت قسم "كیفیھ التقدیم" بدقـة: نرجو مراجعھ اجراءات التقدیم  حظـةمال

 

ھذا التطبیق سیرسل رسالھ الى بریدك االكترونى تلقائیا لتاكید استالم االستماره الخاصھ بك بعد االنتھاء من 
اغالق الوظیفھ و بالتالى لن یتم االتصال بك إذا لم یتم  قدمین الذین تم اختیارھم بعد التقدیم. سیتم ابالغ المت

 لمراجعھ.اختیار استمارتك ل
 

سوف یتم معاملة المعلومات المقدمھ عن طریق ملء استمارة الطلب على االنترنت ألغراض التوظیف فقط، 
االلتزام بتحرى الدقھ والصدق فى جمیع  تم الكشف عنھا إلى أي طرف ثالث.  وعلى المتقدمین ولن ی

المعلومات المقدمھ عن طریق ملء استمارة الطلب على االنترنت ، و ذلك ألن أي بیان كاذب سیؤدي إلى 
 استبعاد المرشحین من عملیة االختیار.

  



 

 

 ما ھي الوظائف المتوفرة حالیا
 

 (ERA)یجب أن تكتمل جمیع التطبیقات باستخدام برنامج التطبیق التوظیف اإللكتروني 
 

 كیفیة التقدیم

 عبر الموقع: یتم االعالن عن الوظائف

 /kwt/vacancysearch/searchVacancies.hmsera-https://erajobs.state.gov/dos 

م الیھا عن طریق یحدد الوظیفھ التي ترغب التقد ،ثم اضغط على الرابط للوصول الى قائمھ الوظائف المتاحھ
 .مراجعھ اعالن الوظیفھ

صھ بك كتروني قبل ان تبدأ كتابھ االستمارة الخاونیھ، البد ان یكون لدیك برید اللتستطیع تقدیم استمارة الیكتر
 المطلوبھ للوظیفھ جاھزه.والوثائق یجب ان تكون كل معلوماتك 

  
 أین یمكنني التقدم بطلب للحصول على وظیفة

 
 .من اي حاسوب مربوط باالنترنیت

 
 قبل التقدیم

 
العمل في سمات اساسیة لیكون عضو ناجحا في  8على المقدیمین للوظائف خارج الوالیات المتحدة اثبات 

 الوالیات المتحدة االمریكیة او القنصلیة.سفارة 

 سمات للتوظیف خارج الوالیات المتحدة 8یرجى التاكد من التعرف عن 
 

 :حظةمال

 االعتبار. عین االستمارات الغیر كاملھ لن یتم النظر الیھا ولن تؤخذ فى   -

 االختیار.المرشح من عملیھ ؤدي الى استبعاد عدم تقدیم المستندات المطلوبھ سی  -

 اثناء تحویل  للتكون لدیھم اقامة صالحة وقابلة جمیع المتقدمین من جمیع الجنسیات یجب ان   -
 .مھم للوظائفیتقد 
 
  يلن یتم قبول ا يات المحددة لوظیفة معینة وبالتالالستماراكتب الموارد البشریة یستقبل فقط م  -
 .استمارات عامة او غیر محددة 

https://erajobs.state.gov/dos-era/kwt/vacancysearch/searchVacancies.hms

