
 

 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 مراقب التخطيط العمرانيالوظيفة : 

 ادارة : ادارة المخطط الهيكلي
 قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي .القطاع : 

 ويتبعها: التقارير والقراراتاختصاصات الوظيفة : مراقبة 
 إعممداد دراسممات وخطممط  يكليمممة - 1 ويباشممر اتختصاصمممات التاليممة: :قسممم الدراسممات والتخطمميط الهيكلممي -أ 

إعداد الخطط التطويرية والمبادئ التصميمية العاممة لمختلما المنماطن ممن خمست اتسترشماد  -2متكاملة للدولة.
إعممداد خطمة عمممت -3بتوصميات المخطمط الهيكلممي العمام للدولممة مم  مراعمماة المعمايير العلميمة والصمم ية والبي يمة.
دراسة المشماري  -4لت ديد متطلبات التخطيط للوقوا على أ م األسس والمبادئ التنظيمية والتخطيطية للدولة.

راقبممممة المشمممماري  التنظيميممممة بكا ممممة والمعممممامست المشممممتركة بممممين إدارة المخطممممط الهيكلممممي وإدارة التنظمممميم  م
 الم ا ظات(.

تطموير وت مديا المخططمات التنظيميمة للمنماطن  -1 ويباشر اتختصاصات التاليمة: :قسم تطوير المخططات -ب
التنسمين مم  مركم  -3متابعمة تطموير المنماطن والمرا عمة الدوريمة للمخططمات.-2وإدخالها على ال اسب اآللي.

دراسة تنظيم القط  والمناطن الغيمر منظممة ومرا عمة -4برامج نظم المعلومات ال غرا ية.نظم المعلومات  وت 
التنسين مم  اددارات الهندسمية بمما يخمص -6تطوير وت ديا المخططات التنظيمية.-5مشاري  التقسيم الخاص.

 المخطط الهيكلي.

 قما للنممو ا الخماص بالترشمي   مي تقمديم طلبمات الترشمي  و أعمس  على الراغبين  ي التقدم للترشمي  للوظيفمة 
 ى الشروط التالية : مستو  ميكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"   تى" 1/8/2018الفترة ما بين " 

ت تقممت تدريبيممة  ةدور ممامعي تخصصممي أو دبلمموم تخصصممي أو مؤ ممت  يكممون المتقممدم  اصممت علممى أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

سممنوات  4(  سمنوات  عليمة  مي م ممات العممت ل ملمة المؤ مت ال مامعي   ت ماا 8خبمرة ت تقمت عمن   .2
 ل ملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم  اصت على تقرير امتيا   ي السنتين  أن .3
 قبت ترشي ه.  األقتخدمة  علية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات على  أم ىالمتقدم قد  أن يكون .4
( ممن قمانون 28وق  عليه عقوبة تأديبية من العقوبمات المنصموص عليهما  مي الممادة  أن ت يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد م ى على العقوبة الممدة الم مددة 60الخدمة المدنية والمادة  
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68يها  ي المادتين  المنصوص عل

للوظيفمة المرشم  لهما و من التمدرا الطبيعمي  مي  –مباشمرة  – اصس علمى الوظيفمة األدنمى أن يكون  .6
أم مى مم اوت لمهمام الوظيفمة م اولمة وقمد السلم الموظيفي المعمموت بمه  مي المنظم واللموا   المرعيمة 

  علية مدة ت تقت عن سنتين.
و خطمة العممت و  األخيمرتينتين التي قام بها خست السمن ادن ا ات أ مير ن المتقدم تقرير يت من  أن .7

و  األداءو  وانب التطوير التمي سموا يقموم بهما  مي المسمتقبت بمما ي قمن ر م  مسمتو   األعمات أ م
و ا ممد العناصمممر  ادشممرا يةاترتقمماء بممه و تكممون ت ممت نظممر ل نممة اختيمممار و تقيمميم شممغت الوظمما ا 

 الل نة . أمام ي التقييم  األساسية

لمن  بأنمهعلمما  – للنممو ا المعمد لم ل  طبقا –ش ون الموظفين  إدارة إلى  ا و تقدم الطلبات * 
 عد انتهاء المدة الم ددة أعس  .يتم استسم أي من طلبات الترشي  ب

 الشروط . مستو اةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر  ي
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 
 



 


