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 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 ) مستوى مراقب (مبارك الكبيرمدير فرع بلدية محافظة رئيس مكتب الوظيفة : 
 محافظتي العاصمة ومبارك الكبير .القطاع : 

دارات المعنيااة بفاارع البلديااة فااي تحديااد احتيامااات الفاارع ماان التنساايم ماا  اإ -1اختصاصااات الوظيفااة : 

التطاوير والتنسايم ما  ادار   العمالة والبعثات واألمازات الدراسية والدورات التدريبية والترشيح لهاا بالتعااون
ن القيام بمهمة التنسيم بين ادارات الفرع واإدارات المركزية البلدياة فاي كاا ماا يطلاب ما-2التدريب.اإداري و

اعااداد تقاارير المتابعااة الدورياة عان نشاااط ادارات الفارع ورفعهااا -3بياناات ومعلوماات  و دراسااات عان الفارع.
-5تنظاايم مقااابدت ماادير الفاارع للماارامعين وكافااة المهااات فااي تعاملهااا ماا  فاارع البلديااة.-4للمهااات المختصااة.

لعماا بفاارع البلدياة وبلااك بالتنسايم ماا  متابعاة كافااة األماور الماليااة واإدارياة المتعلقااة باحتياماات ومتطلبااات ا
 اإدارات المعنية بالفرع وقطاع الشئون المالية واإدارية بهبا الخصوص.

 

تقديم طلبات الترشيح وفقاا للنماوبا الخااص بالترشايح فاي   عدهفعلى الراغبين في التقدم للترشيح للوظيفة * 
 ى الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد  نعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفتر  ما بين " 

ال تقااا تدريبيااة   دورمااامعي تخصصااي  و دبلااوم تخصصااي  و مؤهااا  يكااون المتقاادم حاصااا علااى  ن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

ساانوات  4(  سانوات فعلياة فاي مماااا العماا لحملاة المؤهاا الماامعي   ت اا  8خبار  ال تقاا عان ) .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصا على تقرير امتياز في السنتين   ن .3
 قبا ترشيحه.  األقاخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات على   م ىالمتقدم قد   ن يكون .4
( مان قاانون 28وق  عليه عقوبة تأديبية من العقوباات المنصاوص عليهاا فاي المااد  ) ن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد م ى على العقوبة الماد  المحادد  60  )الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و )68المنصوص عليها في المادتين )

للوظيفاة المرشاح لهاا وفام التادرا الطبيعاي فاي  –مباشار   –حاصد علاى الوظيفاة األدناى  ن يكون  .6
 م اى مازاوال لمهاام الوظيفاة مزاولاة وقاد السلم الاوظيفي المعماوا باه فاي الانظم واللاوائح المرعياة 

 فعلية مد  ال تقا عن سنتين.
و خطاة العماا و  األخيارتينتين التي قام بها خدا السان اإنمازات  هميرفم المتقدم تقرير يت من   ن .7

و  األداءو موانب التطوير التاي ساو  يقاوم بهاا فاي المساتقبا بماا يحقام رفا  مساتوى  األعماا  هم
و احااد العناصااار  اإشاارافيةاالرتقاااء بااه و تكااون تحاات نظاار لمنااة اختياااار و تقياايم شااغا الوظااائ  

 اللمنة .  مامفي التقييم  األساسية

لان  بأناهعلماا  – للنماوبا المعاد لابلك طبقا –شئون الموظفين  ادار  الىهبا و تقدم الطلبات * 
 عد انتهاء المد  المحدد   عده .يتم استدم  ي من طلبات الترشيح ب

 الشروط . مستوفا الطلبات الغير  كما  نه لن ينظر في
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


