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 إعـــــــــالن 
 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظیفـع

 
 عن شغر الوظیفة التالیة :  بلدیة الكویتتعلن 

 ( مستوى مراقب ) محافظتي العاصمة ومبارك الكبیررئیس مكتب رئیس قطاع الوظیفة : 
 محافظتي العاصمة ومبارك الكبیر .القطاع : 

ن واللMMوائح والقMMرارات المنظمMMة للعمMMل ذات العالقMMة بكافMMة حصر وتبویب القMMوانی -1اختصاصات الوظیفة : 
إعMMMداد مشMMMروعات القMMMوانین واللMMMوائح والقMMMرارات المنظمMMMة لعمMMMل إدارات -2اإلدارة التMMMي تتبMMMع القطMMMاع.

متابعMMة جمیMMع -4دراسة المشMMروعات التMMي تعMMرض علMMى نائMMب المMMدیر العMMام وإبMMداء الMMرأي فیھMMا.-3القطاع.
القیMMام بكافMMة -6التنسMMیق بMMین اإلدارات التابعMMة لنائMMب المMMدیر العMMام.-5العMMام.مراسMMالت مكتMMب نائMMب المMMدیر 

إعداد التقاریر واإلحصائیات الدوریة عن سیر العمل -7األعمال اإلداریة الخاصة بمكتب نائب المدیر العام.
بالعمMMل  التنسMMیق والمتابعMMة فیھMMا یتعلMMق بتنفیMMذ القMMرارات والتوصMMیات الخاصMMة-8بمكتب نائب المدیر العMMام.

 وكافة اللجان ذات العالقة بالقطاع.

تقدیم طلبات الترشیح وفقا للنمMMوذج الخMMاص بالترشMMیح فMMي  أعالهفعلى الراغبین في التقدم للترشیح للوظیفة * 
 ى الشروط التالیة : مستوف میكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفترة ما بین " 

ال تقMMل تدریبیMMة  ةدورجMMامعي تخصصMMي أو دبلMMوم تخصصMMي أو ھMMل مؤ یكMMون المتقMMدم حاصMMل علMMى أن .1
 .مدتھا عن سنتان بعد الثانویة 

سMMنوات  4)  سMMنوات فعلیMMة فMMي مجMMال العمMMل لحملMMة المؤھMMل الجMMامعي + تضMMاف 8خبرة ال تقMMل عMMن ( .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخیرتینیكون المتقدم حاصل على تقریر امتیاز في السنتین  أن .3
 قبل ترشیحھ.  األقلخدمة فعلیة متصلة بالبلدیة مدتھا خمس سنوات على  أمضىالمتقدم قد  أن یكون .4
) مMMن قMMانون 28وقع علیھ عقوبة تأدیبیة من العقوبات المنصMMوص علیھMMا فMMي المMMادة (أن ال یكون قد  .5

محددة ) من نظام الخدمة المدنیة مالم یكن قد مضى على العقوبة المدة ال60الخدمة المدنیة والمادة (
 .) من نظام الخدمة المدنیة 70) و (68المنصوص علیھا في المادتین (

للوظیفMMة المرشMMح لھMMا وفMMق التMMدرج الطبیعMMي فMMي  –مباشMMرة  –حاصال على الوظیفMMة األدنMMى أن یكون  .6
أمضMMى مMMزاوال لمھMMام الوظیفMMة مزاولMMة وقMMد السلم الوظیفي المعمMMول بMMھ فMMي الMMنظم واللMMوائح المرعیMMة 

 قل عن سنتین.فعلیة مدة ال ت
و خطMMة العمMMل و  األخیMMرتینالتي قام بھا خالل السنتین  اإلنجازات أھمیرفق المتقدم تقریر یتضمن  أن .7

و  األداءو جوانب التطویر التي سMMوف یقMMوم بھMMا فMMي المسMMتقبل بمMMا یحقMMق رفMMع مسMMتوى  األعمال أھم
و احMMد العناصMMر  فیةاإلشMMرااالرتقMMاء بMMھ و تكMMون تحMMت نظMMر لجنMMة اختیMMار و تقیMMیم شMMغل الوظMMائف 

 اللجنة . أمامفي التقییم  األساسیة
لMMن  بأنMMھعلمMMا  – للنموذج المعMMد لMMذلك طبقا –شئون الموظفین  إدارة إلىھذا و تقدم الطلبات * 

 عد انتھاء المدة المحددة أعاله .یتم استالم أي من طلبات الترشیح ب
 الشروط . مستوفاةالطلبات الغیر  كما أنھ لن ینظر في

   ولي التوفیق ،،،،و هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


