
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــش إشرافية ةـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظیفة التالیة :  بلدیة الكویتتعلن 
 ( مستوى مراقب ) المالیة واالداریةرئیس مكتب رئیس قطاع الوظیفة : 
 المالیة واالداریةقطاع القطاع : 

لمنظم�ة للعم�ل ذات العالق�ة بكاف�ة حصر وتبویب الق�وانین والل�وائح والق�رارات ا -1اختصاصات الوظیفة : 
إع���داد مش���روعات الق���وانین والل���وائح والق���رارات المنظم���ة لعم���ل إدارات -2اإلدارة الت���ي تتب���ع القط���اع.

متابع�ة جمی�ع -4دراسة المش�روعات الت�ي تع�رض عل�ى نائ�ب الم�دیر الع�ام وإب�داء ال�رأي فیھ�ا.-3القطاع.
القی��ام بكاف��ة -6دارات التابع��ة لنائ��ب الم��دیر الع��ام.التنس��یق ب��ین اإل-5مراس��الت مكت��ب نائ��ب الم��دیر الع��ام.

إعداد التقاریر واإلحصائیات الدوریة عن سیر العمل -7األعمال اإلداریة الخاصة بمكتب نائب المدیر العام.
التنس�یق والمتابع�ة فیھ�ا یتعل�ق بتنفی�ذ الق�رارات والتوص�یات الخاص�ة بالعم�ل -8بمكتب نائب المدیر الع�ام.

 ات العالقة بالقطاع.وكافة اللجان ذ

تقدیم طلبات الترشیح وفق�ا للنم�وذج الخ�اص بالترش�یح ف�ي  أعالهفعلى الراغبین في التقدم للترشیح للوظیفة * 
 ى الشروط التالیة : مستوف میكون المتقد أنعلى  " 24/2/2021"  حتى" 10/2/2021الفترة ما بین " 

تدریبی��ة ال تق��ل  ةیك�ون المتق��دم حاص��ل عل�ى مؤھ��ل ج��امعي تخصص��ي أو دبل�وم تخصص��ي أو دور أن .1
 الثانویة.مدتھا عن سنتان بعد 

س�نوات  4)  س�نوات فعلی�ة ف�ي مج�ال العم�ل لحمل�ة المؤھ�ل الج�امعي + تض�اف 8خبرة ال تقل ع�ن ( .2
 لحملة الدبلوم .

 ألخیرتین .أن یكون المتقدم حاصل على تقریر امتیاز في السنتین ا .3
 . أن یكون المتقدم قد أمضى بالبلدیة مدة سنتین میالدیتین كاملتین على األقل قبل ترشیحھ.  .4
للوظیف�ة المرش�ح لھ�ا وف�ق الت�درج الطبیع�ي ف�ي الس�لم  –مباشرة  –لوظیفة األدنى ل أن یكون شاغال .5

فة مزاولة فعلیة م�دة أمضى مزاوال لمھام الوظیوقد الوظیفي المعمول بھ في النظم واللوائح المرعیة 
 ال تقل عن سنتین.

) م�ن نظ�ام 60وقع علیھ عقوبة تأدیبی�ة م�ن العقوب�ات المنص�وص علیھ�ا ف�ي الم�ادة (أن ال یكون قد  .6
) م�ن نظ�ام الخدم�ة 68( ةمالم یكن قد مضى عل�ى العقوب�ة الم�دة المح�ددة ف�ي الم�اد -الخدمة المدنیة 

 .المدنیة 
فة المرشح لھ�ا ویمتل�ك الق�درة عل�ى التط�ویر والتح�دیث الكم�ي أن تكون لدیة رؤیة جیدة لمھام الوظی .7

 . والنوعي لمتطلباتھا
علم�ا بأن�ھ ل�ن ی�تم اس�تالم أي  –طبقا للنم�وذج المع�د ل�ذلك  –* ھذا و تقدم الطلبات إلى إدارة شئون الموظفین 

 من طلبات الترشیح بعد انتھاء المدة المحددة أعاله .

 الشروط . مستوفاةیر الطلبات الغ كما أنھ لن ینظر في

 و اهللا  ويل التوفيق ،،،،


