
 

 ـــــــــالن إع

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 التشغيل .مراقب الوظيفة : 

 مركز نظم المعلومات .ادارة :  اإلدارة
 التطوير والمعلومات .قطاع القطاع : 

 -:يباشر اختصاصات األقسام التي تتبعه وهياختصاصات الوظيفة :  •

-2وضع المعايير القياسية لألداء بمراقبةة التشةغيل.-1 ويباشر االختصاصات التالية::تخطيط العملياتقسم  - أ 
تصميم وتطوير النمةاج  والسةت ت واإلتةراءات واألسةاليب ال زمةة إلسكةام سةير العمةل داخةل مراقبةة التشةغيل 

تغييةةرات  ةةي بةةراما نظةةم التشةةغيل أو نظةةم التنسةةيم مةةع األقسةةام المختصةةة عنةةد تنفيةةج -3ومتابعةةة اسةةتخدام ا.
القيام بالدراسات التسليلية بصةفة دوريةة -4التطبيقات أو الوسدات اآللية وملسقات ا أو إتراءات وأساليب العمل.

تسديةةد استياتةةات تركيةةب -6تسديةةد استياتةات مراقبةةة التشةةغيل مةن مةةوارد التشةةغيل واأل ةراد.-5لعمليةات اإلنتةةا .
-7نقل المعلومات واإلشراف على عمليات االختبار والتركيب وتت يز المواقع المناسةبة. اآلالت التديدة وشبكة

مةةن المناسةةبة الخاصةةة وضةةع إتةةراءات األ-8القيةةام باألعمةةال المخزنيةةة الخاصةةة بمةةواد التشةةغيل واستياتاتةةه.
تو ير الخدمة اآلليةة  ةي اإلشراف على تطبيم نظام -9باأل راد والمكان واآلالت وسفظ البيانات ومتابعة تنفيجها.

القيةةةام بوظيفةةةة اإلعةةة م الفنةةةي  ةةةي مراقبةةةة التشةةةغيل لتبليةةةا المسةةةتفيدين بكا ةةةة النشةةةرات -10سالةةةة الكةةةوار .
تلقةي طلبةات ومشةك ت الت ةات المسةتفيدة وتسةتيل ا -11والمعلومات التي ترغب المراقبةة  ةي توصةيل ا ل ةم.
 وسل ا وإخطار الت ات المستفيدة بالنتيتة وأخطار الوسدات المعنية بالمركز ومتابعة تنفيجها

اإلشةراف علةى صةيانة شةبكة خطةوط نقةل المعلومةات -1ويباشر االختصاصات التاليةة:: تنفيج العملياتقسم  - ب
ضمان اسةتمرار كفةاءة -3القيام بتشغيل وصيانة الساسبات الشخصية وملسقات ا.-2والعمل على كفاءة تشغيل ا.
-4الصيانة الدورية لآلالت وإخطار الت ات المعنيةة للعمةل علةى معالتةة األعطةال. تشغيل اآلالت ومتابعة أعمال

متابعةة تنفيةج عقةود -6اإلشراف علةى أعمةال الصةيانة.-5تقديم تقرير دوري بأعطال اآلالت إلى الت ات المعنية.
ج لءتةةراءات والقةةوانين واللةةوا ب المتبعةةة ب ةةجا الشةةأن. عطةةال الساسةةبات إعةةداد تقةةارير دوريةةة بأ-7الصةةيانة و قةةا

 تركيب وتشغيل البراما التاهزة.-8الشخصية وتقديم ا إلى الت ات المختصة.

اسةةت م و سةةع نوعيةةة البيانةةات وتسةةتيل ا علةةى -1ويباشةةر االختصاصةةات التاليةةة:: العمليةةات ضةةبطقسةةم  -  
إتةةراءات  تت يةةز-3إعةةداد البةةراما الخاصةةة بتسةةتيل البيانةةات.-2وسةةا ط التخةةزين اآلليةةة والتأكةةد مةةن صةةست ا.

اإلشةراف علةى مكتبةة -5تسليم كشوف المخرتات بعد تدقيق ا للت ات المسةتفيدة.-4التشغيل الخاصة بالعمليات.
تعيةين المسةةاسات -6األشةرطة واالسةطوانات الممغنطةة وغيرهةةا مةن وسةا ط التخةزين ومراقبةةة وتنظةيم تةداول ا.

تنفيةةج -7ر السةةتيفاء طلبةةات الت ةةات المسةةتفيدة.المناسةةبة للةةنظم اآلليةةة  ةةي اإلنتةةا  والةةنظم اآلليةةة تسةةت االختبةةا
ج للنظام األمنةي لسمايةة البةراما والبيانةات. التأكةد مةن أن تميةع الملفةات اآلليةة تعةالا -8اإلتراءات المقررة و قا

 و م األساليب واإلتراءات المقررة.

وتسةةتيل الوئةةا م علةةى الوسةةا ط إعةةداد وتت يةةز  -1ويباشةةر االختصاصةةات التاليةةة:: معالتةةة الوئةةا مقسةةم  - د
تشةةغيل اآلالت المتةةو رة بالقسةةم وصةةيانت ا وتةةو ير -2الميكرو يلميةةة والممغنطةةة والضةةو ية للمعالتةةة اآلليةةة.

إتةراء اختبةارات -4وضةع اإلتةراءات والمعةايير والضةوابط ال زمةة إلسكةام العمةل.-3وسا ل تأمين ا وسة مت ا.
 تودة اإلنتا  لنظم سفظ الوئا م

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

 ى اليريل الت لي  :  ستيف

ال تقةةل تدريبيةةة  ةدورتةةامعي تخصصةةي أو دبلةةوم تخصصةةي أو مؤهةةل  يكةةون المتقةةدم ساصةةل علةةى أن .1
 .مدت ا عن سنتان بعد الئانوية 

سةةنوات  4(  سةنوات  عليةة  ةي متةةال العمةل لسملةة المؤهةل التةامعي   تضةاف 8خبةرة ال تقةل عةن   .2
 لسملة الدبلوم .



 . األخيرتينيكون المتقدم ساصل على تقرير امتياز  ي السنتين  أن .3
 قبل ترشيسه.  األقلخدمة  علية متصلة بالبلدية مدت ا خمس سنوات على  أمضىالمتقدم قد  أن يكون .4
( مةن قةانون 28وقع عليه عقوبة تأديبية من العقوبةات المنصةوع علي ةا  ةي المةادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد مضى على العقوبة المةدة المسةددة 60ة  الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصوع علي ا  ي المادتين  

للوظيفةة المرشةب ل ةا و ةم التةدر  الطبيعةي  ةي  –مباشةرة  –ساص  علةى الوظيفةة األدنةى أن يكون  .6
أمضةى مةزاوال لم ةام الوظيفةة مزاولةة وقةد السلم الةوظيفي المعمةول بةه  ةي الةنظم واللةوا ب المرعيةة 

  علية مدة ال تقل عن سنتين.
و خطةة العمةل و  األخيةرتينتين التي قام ب ا خ ل السةن اإلنتازات أهمير م المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و  األداءو توانب التطوير التةي سةوف يقةوم ب ةا  ةي المسةتقبل بمةا يسقةم ر ةع مسةتو   األعمال أهم
و اسةةد العناصةةةر  اإلشةةرا يةاالرتقةةاء بةةه و تكةةون تسةةت نظةةر لتنةةة اختيةةةار و تقيةةيم شةةغل الوظةةا ف 

 اللتنة . أمام ي التقييم  األساسية

علمةةا  – للنمةوج  المعةد لةجل  طبقةا –شة ون المةةوظفين  إدارة إلةىهةجا و تقةدم الطلبةات 
 عد انت اء المدة المسددة أع ه .لن يتم است م أي من طلبات الترشيب ب بأنه

 الشروط . مستو اةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر  ي

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


