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 إعـــــــــالن 
 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظیفـع

 
 عن شغر الوظیفة التالیة :  بلدیة الكویتتعلن 

 ( مستوى مراقب )مدیر فرع بلدیة محافظة العاصمةرئیس مكتب الوظیفة : 
 محافظتي العاصمة ومبارك الكبیر .القطاع : 

فIIرع البلدیIIة فIIي تحدیIIد احتیاجIIات الفIIرع مIIن دارات المعنیIIة بالتنسIIیق مIIع اإل -1اختصاصIIات الوظیفIIة : 
التطIIویر والتنسIIیق مIIع إدارة  العمالة والبعثات واألجازات الدراسیة والدورات التدریبیة والترشیح لھا بالتعاون

القیام بمھمة التنسیق بین إدارات الفرع واإلدارات المركزیة البلدیة في كIIل مIIا یطلIIب مIIن -2التدریب.اإلداري و
IIرع.بیانات ومعلومIIن الفIIات عIIا -3ات أو دراسIIرع ورفعھIIاط إدارات الفIIن نشIIة عIIة الدوریIIاریر المتابعIIداد تقIIإع

-5تنظIIیم مقIIابالت مIIدیر الفIIرع للمIIراجعین وكافIIة الجھIIات فIIي تعاملھIIا مIIع فIIرع البلدیIIة.-4للجھIIات المختصIIة.
یIIة وذلIIك بالتنسIIیق مIIع متابعة كافIIة األمIIور المالیIIة واإلداریIIة المتعلقIIة باحتیاجIIات ومتطلبIIات العمIIل بفIIرع البلد

 اإلدارات المعنیة بالفرع وقطاع الشئون المالیة واإلداریة بھذا الخصوص.

 

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 تدریبیIIة  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 60ة (الخدمة المدنیة والماد
 .) من نظام الخدمة المدنیة 70) و (68المنصوص علیھا في المادتین (

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

 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
و احIIد العناصIIر  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 * 

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

 و هللا  ولي التوفیق ،،،،
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


