
 

 إعـــــــــالن 
 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظیفـع

 
 عن شغر الوظیفة التالیة :  بلدیة الكویتتعلن 

 ( مستوى مراقب ) الخدماترئیس مكتب رئیس قطاع الوظیفة : 
 الخدماتقطاع القطاع : 

القIIة بكافIIة حصر وتبویب القIIوانین واللIIوائح والقIIرارات المنظمIIة للعمIIل ذات الع -1اختصاصات الوظیفة : 
إعIIIداد مشIIIروعات القIIIوانین واللIIIوائح والقIIIرارات المنظمIIIة لعمIIIل إدارات -2اإلدارة التIIIي تتبIIIع القطIIIاع.

متابعIIة جمیIIع -4دراسة المشIIروعات التIIي تعIIرض علIIى نائIIب المIIدیر العIIام وإبIIداء الIIرأي فیھIIا.-3القطاع.
القیIIام بكافIIة -6المIIدیر العIIام. التنسIIیق بIIین اإلدارات التابعIIة لنائIIب-5مراسIIالت مكتIIب نائIIب المIIدیر العIIام.

إعداد التقاریر واإلحصائیات الدوریة عن سیر العمل -7األعمال اإلداریة الخاصة بمكتب نائب المدیر العام.
التنسIIیق والمتابعIIة فیھIIا یتعلIIق بتنفیIIذ القIIرارات والتوصIIیات الخاصIIة بالعمIIل -8بمكتب نائب المدیر العIIام.

 وكافة اللجان ذات العالقة بالقطاع.

تقدیم طلبات الترشیح وفقا للنمIIوذج الخIIاص بالترشIIیح فIIي  أعالهفعلى الراغبین في التقدم للترشیح للوظیفة * 
 ى الشروط التالیة : مستوف میكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفترة ما بین " 

ال تقIIل بیIIة تدری ةدورجIIامعي تخصصIIي أو دبلIIوم تخصصIIي أو مؤھIIل  یكIIون المتقIIدم حاصIIل علIIى أن .1
 .مدتھا عن سنتان بعد الثانویة 

سIIنوات  4)  سIIنوات فعلیIIة فIIي مجIIال العمIIل لحملIIة المؤھIIل الجIIامعي + تضIIاف 8خبرة ال تقIIل عIIن ( .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
) مIIن قIIانون 28وقع علیھ عقوبة تأدیبیة من العقوبات المنصIIوص علیھIIا فIIي المIIادة (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

للوظیفIIة المرشIIح لھIIا وفIIق التIIدرج الطبیعIIي فIIي  –مباشIIرة  –حاصال على الوظیفIIة األدنIIى أن یكون  .6
أمضIIى مIIزاوال لمھIIام الوظیفIIة مزاولIIة وقIIد السلم الوظیفي المعمIIول بIIھ فIIي الIIنظم واللIIوائح المرعیIIة 

 فعلیة مدة ال تقل عن سنتین.
و خطIIة العمIIل و  األخیIIرتینالتي قام بھا خالل السنتین  اإلنجازات أھمیرفق المتقدم تقریر یتضمن  أن .7

و  األداءو جوانب التطویر التي سIIوف یقIIوم بھIIا فIIي المسIIتقبل بمIIا یحقIIق رفIIع مسIIتوى  األعمال أھم
ر و احIIد العناصII اإلشIIرافیةاالرتقIIاء بIIھ و تكIIون تحIIت نظIIر لجنIIة اختیIIار و تقیIIیم شIIغل الوظIIائف 

 اللجنة . أمامفي التقییم  األساسیة
لIIن  بأنIIھعلمIIا  – للنموذج المعIIد لIIذلك 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


