
 

 ـــــــــالن إع

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 . البحوثمراقب الوظيفة : 

 . التخطيط والبحوثادارة :  اإلدارة
 التطوير والمعلومات .قطاع القطاع : 

 -:يباشر اختصاصات األقسام التي تتبعه وهياختصاصات الوظيفة :  •

إعممداد البحموث والدراسممات المرتبطمة بكاطممة أ شممطة  -1 ويباشمر اخختصاصممات التاليمة::اعممداد البحوثقسمم  - أ 
إعمداد الدراسممات والبحموث الميدا يمة والمكتبيممة لكاطمة خمدمات البلديممة بالتعماون ممع اإلدارات المع يممة -2 البلديمة.
 األخرى.

إعمممداد وتصمممميم اخسمممتمارات اإلحصممما ية  -1اخختصاصمممات التاليمممة:ويباشمممر : التحليمممال اخحصممما ي قسمممم  - ب
دراسممة وتحليممال وتقيمميم ال تمما ب المترتبممة علممت تصممميم -2وتوزيعهمما علممت مختلمما قطاعممات وإدارات البلديممة.

 إعداد تقارير تحليلية إحصا ية عن  شاطات كاطة قطاعات الجهاز الت فيذي للبلدية.-3اخستمارات.

تقدمي  للبد ا التريديل يفقد  للج ديخا ال د    أعده قدم  للتريديل لليفي د  فعلى الراغبين في الت
  يكدددين ال تقدددم أنعلدددى    6/9/2018   حتدددى  1/8/2018ب لتريدديل فدددي ال تدددر   ددد  بددين   

 ى اليريل الت لي  :  ستيف

خ تقممال تدريبيممة  ةدورجممامعي تخصصممي أو دبلمموم تخصصممي أو مؤهممال  يكممون المتقممدم حاصممال علممت أن .1
 .مدتها عن س تان بعد الثا وية 

سمم وات  4(  سم وات طعليمة طمي مجمماال العممال لحملمة المؤهمال الجمامعي   ت ماا 8خبمرة خ تقمال عمن   .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصال علت تقرير امتياز طي الس تين  أن .3
 قبال ترشيحه.  األقالخدمة طعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس س وات علت  أم تالمتقدم قد  أن يكون .4
( ممن قما ون 28وقع عليه عقوبة تأديبية من العقوبمات الم صموع عليهما طمي الممادة  أن خ يكون قد  .5

( من  ظام الخدمة المد ية مالم يكن قد م ت علت العقوبة الممدة المحمددة 60الخدمة المد ية والمادة  
 .( من  ظام الخدمة المد ية 70( و  68الم صوع عليها طي المادتين  

للوظيفمة المرشمل لهما وطمت التمدرب الطبيعمي طمي  –مباشمرة  –ألد مت حاصال علمت الوظيفمة اأن يكون  .6
أم مت ممزاوخ لمهمام الوظيفمة مزاولمة وقمد السلم الموظيفي المعمموال بمه طمي الم ظم واللموا ل المرعيمة 

 طعلية مدة خ تقال عن س تين.
العممال و  و خطمة األخيمرتينالتي قام بها خالال السم تين  اإل جازات أهميرطت المتقدم تقرير يت من  أن .7

و  األداءو جوا ب التطوير التمي سموا يقموم بهما طمي المسمتقبال بمما يحقمت رطمع مسمتوى  األعماال أهم
و احممد الع اصمممر  اإلشممراطيةاخرتقمماء بممه و تكممون تحممت  ظممر لج ممة اختيمممار و تقيمميم شممغال الوظمما ا 

 اللج ة . أمامطي التقييم  األساسية

علممما  – لل مموذب المعمد لمذل  طبقما –شم ون الممموظفين  إدارة إلمتهمذا و تقمدم الطلبمات 
 عد ا تهاء المدة المحددة أعاله .لن يتم استالم أي من طلبات الترشيل ب بأ ه

 الشروط . مستوطاةالطلبات الغير  كما أ ه لن ي ظر طي

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 



 


