
 

 إعـــــــــالن 
 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظیفـع

 
 عن شغر الوظیفة التالیة :  بلدیة الكویتتعلن 

 ( مستوى مراقب ) التطویر والمعلوماترئیس مكتب رئیس قطاع الوظیفة : 
 التطویر والمعلوماتقطاع القطاع : 

المنظمGGة للعمGGل ذات العالقGGة بكافGGة  حصر وتبویب القGGوانین واللGGوائح والقGGرارات -1اختصاصات الوظیفة : 
إعGGGداد مشGGGروعات القGGGوانین واللGGGوائح والقGGGرارات المنظمGGGة لعمGGGل إدارات -2اإلدارة التGGGي تتبGGGع القطGGGاع.

متابعGGة جمیGGع -4دراسة المشGGروعات التGGي تعGGرض علGGى نائGGب المGGدیر العGGام وإبGGداء الGGرأي فیھGGا.-3القطاع.
القیGGام بكافGGة -6اإلدارات التابعGGة لنائGGب المGGدیر العGGام.التنسGGیق بGGین -5مراسGGالت مكتGGب نائGGب المGGدیر العGGام.

إعداد التقاریر واإلحصائیات الدوریة عن سیر العمل -7األعمال اإلداریة الخاصة بمكتب نائب المدیر العام.
التنسGGیق والمتابعGGة فیھGGا یتعلGGق بتنفیGGذ القGGرارات والتوصGGیات الخاصGGة بالعمGGل -8بمكتب نائب المدیر العGGام.

 ذات العالقة بالقطاع. وكافة اللجان

تقدیم طلبات الترشیح وفقا للنمGGوذج الخGGاص بالترشGGیح فGGي  أعالهفعلى الراغبین في التقدم للترشیح للوظیفة * 
 ى الشروط التالیة : مستوف میكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفترة ما بین " 

ال تقGGل تدریبیGGة  ةدورلGGوم تخصصGGي أو جGGامعي تخصصGGي أو دبمؤھGGل  یكGGون المتقGGدم حاصGGل علGGى أن .1
 .مدتھا عن سنتان بعد الثانویة 

سGGنوات  4)  سGGنوات فعلیGGة فGGي مجGGال العمGGل لحملGGة المؤھGGل الجGGامعي + تضGGاف 8خبرة ال تقGGل عGGن ( .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخیرتینیكون المتقدم حاصل على تقریر امتیاز في السنتین  أن .3
 قبل ترشیحھ.  األقلخدمة فعلیة متصلة بالبلدیة مدتھا خمس سنوات على  أمضىالمتقدم قد  أن یكون .4
) مGGن قGGانون 28وقع علیھ عقوبة تأدیبیة من العقوبات المنصGGوص علیھGGا فGGي المGGادة (أن ال یكون قد  .5

) من نظام الخدمة المدنیة مالم یكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة 60الخدمة المدنیة والمادة (
 .) من نظام الخدمة المدنیة 70) و (68یھا في المادتین (المنصوص عل

للوظیفGGة المرشGGح لھGGا وفGGق التGGدرج الطبیعGGي فGGي  –مباشGGرة  –حاصال على الوظیفGGة األدنGGى أن یكون  .6
أمضGGى مGGزاوال لمھGGام الوظیفGGة مزاولGGة وقGGد السلم الوظیفي المعمGGول بGGھ فGGي الGGنظم واللGGوائح المرعیGGة 

 فعلیة مدة ال تقل عن سنتین.
و خطGGة العمGGل و  األخیGGرتینالتي قام بھا خالل السنتین  اإلنجازات أھمیرفق المتقدم تقریر یتضمن  أن .7

و  األداءو جوانب التطویر التي سGGوف یقGGوم بھGGا فGGي المسGGتقبل بمGGا یحقGGق رفGGع مسGGتوى  األعمال أھم
ر و احGGد العناصGG اإلشGGرافیةاالرتقGGاء بGGھ و تكGGون تحGGت نظGGر لجنGGة اختیGGار و تقیGGیم شGGغل الوظGGائف 

 اللجنة . أمامفي التقییم  األساسیة
لGGن  بأنGGھعلمGGا  – للنموذج المعGGد لGGذلك طبقا –شئون الموظفین  إدارة إلىھذا و تقدم الطلبات * 

 عد انتھاء المدة المحددة أعاله .یتم استالم أي من طلبات الترشیح ب
 الشروط . مستوفاةالطلبات الغیر  كما أنھ لن ینظر في

 ،،،،و هللا  ولي التوفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


