
 

 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 التقارير والقراراتمراقب الوظيفة : 

 التنسيق .:  ادارة
 التابع لمدير عام البلديةالقطاع : 

 ويتبعها: التقارير والقراراتمراقبة اختصاصات الوظيفة : 
إعداد التقرير السنوي عنن نشناط البلدينة والن ي  - 1 ويباشر االختصاصات التالية: :التقارير والمتابعةقسم  -أ 

إعنداد التقنارير التيليلينة عنن ويندات الجهناف التنفين ي للبلدينة  -2يعرض على المجلن  البلندي واادارة العلينا.
إعنداد تقنارير المتابعنة عنن -3البلدينة. وأنشطتها المتنوعة وصوالً إلى أهم المؤشرات والتوجهات لمجمل نشاط

نشاطات وإنجافات قطاعات البلدية المختلفة في ضوء التقارير المقدمنة وتيليلهنا وعرضنها علنى شنكل تقنارير 
إيصنناةية تظهننر أهننم المؤشننرات التنني تسنناعد اادارة العليننا فنني اتخننا  القننراراتإل و لنن  بالتنسننيق مننع اادارة 

المشنناركة فنني إعننداد الننردود -5شننروع ميفانيننة البلديننة واليسنناب الختننامي.المشنناركة فنني إعننداد م-4.لمعنيننةا
 الالفمة على ماليظات ديوان المياسبة.

متابعنة تنفين  القنرارات والتوصنيات الصنادرة  -1 ويباشر االختصاصات التالية: :قسم القرارات والتوصيات -ب
متابعننة الننرد علننى أسننةلة أعضنناء مجلسنني ا مننة والبلنندي  -2.مننن الجهننات المختلفننة  ات العالقننة بعمننل البلديننة

تننوفير كافننة القننرارات  -3.وتننوفير كافننة البيانننات والمعلومننات المتعلقننة بنن ل  بالتنسننيق مننع الجهننات المختصننة
متابعة الموقف التنفي ي للمشاريع المدرجة بخطة القطاعنات وأوجن   -4.والتعاميم الصادرة بشأن أعمال البلدية

 إعداد التقارير الالفمة عن القرارات والتوصيات ومياضر اللجان العاملة في البلدية. -5.الصرف عليها

تقديم طلبات الترشيح وفقنا للنمنو ا الخناا بالترشنيح فني  أعالهفعلى الراغبين في التقدم للترشيح للوظيفة * 
 ى الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  يتى" 1/8/2018الفترة ما بين " 

ال تقننل تدريبيننة  ةدورجننامعي تخصصنني أو دبلننوم تخصصنني أو مؤهننل  يكننون المتقنندم ياصننل علننى أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

سنننوات  4(  سننوات فعلينة فني مجننال العمنل ليملنة المؤهنل الجنامعي   تضناف 8خبنرة ال تقنل عنن   .2
 ليملة الدبلوم .

 . ا خيرتينيكون المتقدم ياصل على تقرير امتياف في السنتين  أن .3
 قبل ترشيي .  ا قلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خم  سنوات على  أمضىالمتقدم قد  أن يكون .4
( منن قنانون 28وقع علي  عقوبة تأديبية من العقوبنات المنصنوا عليهنا فني المنادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد مضى على العقوبة المندة المينددة 60ة  الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصوا عليها في المادتين  

للوظيفنة المرشنح لهنا وفنق التندرا الطبيعني فني  –مباشنرة  –ياصال علنى الوظيفنة ا دننى أن يكون  .6
أمضنى منفاوال لمهنام الوظيفنة مفاولنة وقند السلم النوظيفي المعمنول بن  فني الننظم واللنواةح المرعينة 

 فعلية مدة ال تقل عن سنتين.
و خطنة العمنل و  ا خينرتينتين التي قام بها خالل السنن اانجافات أهميرفق المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و  ا داءو جوانب التطوير التني سنوف يقنوم بهنا فني المسنتقبل بمنا ييقنق رفنع مسنتو   ا عمال أهم
و اينند العناصنننر  ااشننرافيةاالرتقنناء بنن  و تكننون تيننت نظننر لجنننة اختينننار و تقيننيم شننغل الوظنناةف 

 اللجنة . أمامفي التقييم  ا ساسية

لنن  بأنن علمنا  – للنمنو ا المعند لن ل  طبقا –شةون الموظفين  إدارة إلىه ا و تقدم الطلبات * 
 عد انتهاء المدة الميددة أعاله .يتم استالم أي من طلبات الترشيح ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أن  لن ينظر في
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 



 


