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 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 االنشائية بالمحافظات .المتابعة مراقب الوظيفة : 
 االنشاءاتادارة : ادارة 

 . المشاريعقطاع القطاع : 
 :االقسام التالية  ويتبعها بالمحافظاتاالنشائية المتابعة اختصاصات الوظيفة : مراقبة 

قسمممم محافظمممة  -د قسمممم محافظمممة مبمممار  الكبيمممر. - ج قسمممم محافظمممة حمممول . -ب قسمممم محافظمممة العاصممممة. -أ
 قسم محافظة األحمدي. -و قسم محافظة الجهراء. - الفروانية.هـ

 ويباشر كل قسم االختصاصات التالية:

 اإلنشائية للمرافق البلدية بالمحافظة وإجراء الدراسات الالزمة.اإلشراف على تنفيذ المشاريع  ▪

 المشاركة ف  إعداد مشروع ميزانية اإلنشاءات بالمحافظة. ▪

المشمماركة فمم  إعممداد الدراسممات للمشمماريع والتصمماميم المعماريممة اإلنشممائية والكهربائيممة والميكانيكيممة  ▪
 بالمحافظة واإلشراف على تنفيذها.

 أعمال الصيانة للمنشآت ومشاريع البلدية بالمحافظة.اإلشراف على  ▪

 إعداد التقارير الالزمة فيما يتعلق باللوحات اإلرشادية ف  نطاق عمل المحافظة. ▪

 

تقمديم طلبمات الترشمي  وفقما للنمموذج الخمار بالترشمي  فم   أعمال فعلى الراغبين ف  التقدم للترشمي  للوظيفمة 
 ى الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفترة ما بين " 

ال تقممل تدريبيممة  ةدورجممامع  تخصصمم  أو دبلمموم تخصصمم  أو مؤهممل  يكممون المتقممدم حاصممل علممى أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

سممنوات  4(  سمنوات فعليمة فم  مجممال العممل لحملمة المؤهمل الجمامع    ت ماف 8خبمرة ال تقمل عمن   .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل على تقرير امتياز ف  السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات على  أم ىالمتقدم قد  أن يكون .4
( ممن قمانون 28وقع عليه عقوبة تأديبية من العقوبمات المنصمور عليهما فم  الممادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد م ى على العقوبة الممدة المحمددة 60دمة المدنية والمادة  الخ
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصور عليها ف  المادتين  

للوظيفمة المرشم  لهما وفمق التمدرج الطبيعم  فم   –مباشمرة  –حاصال علمى الوظيفمة األدنمى أن يكون  .6
أم مى ممزاوال لمهمام الوظيفمة مزاولمة وقمد السلم الموظيف  المعممول بمه فم  المنظم واللموائ  المرعيمة 

 فعلية مدة ال تقل عن سنتين.
و خطمة العممل و  األخيمرتينتين الت  قام بها خالل السمن اإلنجازات أهميرفق المتقدم تقرير يت من  أن .7

و  األداءو جوانب التطوير التم  سموف يقموم بهما فم  المسمتقبل بمما يحقمق رفمع مسمتو   األعمال أهم
و احممد العناصمممر  اإلشممرافيةاالرتقمماء بممه و تكممون تحممت نظممر لجنممة اختيمممار و تقيمميم شممغل الوظممائف 

 اللجنة . أمامف  التقييم  األساسية
لمن يمتم اسمتالم أي  بأنمهعلمما  – للنمموذج المعمد لمذل  طبقما –شئون المموظفين  إدارة إلىهذا و تقدم الطلبات * 

 عد انتهاء المدة المحددة أعال  .من طلبات الترشي  ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر ف 

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 



 


