
 

 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 مراقب تدقيق االنظمة الهندسيةالوظيفة : 

 االنظمة الهندسية:  ادارة
 التابع لمدير عام البلديةالقطاع : 

 ويتبعها:مراقبة تدقيق األنظمة الهندسية اختصاصات الوظيفة : 
إعمداد وتنفيممظ نظممام المتابعممة والتممدقيق علمم  رخمم   - 1 ويباشممر االختصاصممات التاليممة: قسمم تممدقيق الممنظم: -أ 

ق للقمرارات واللموانظ المنظممة لمظل  . البناء الصادرة من اإلدارات المختصة بمفررع البلديمة بالمفارظمات ورقما
المتعلقة بمعامالت إيصما  التيمار الكهربمانش وشمهادات األوصما  التدقيق عل  كارة اإلجراءات التنفيظية -2

متابعممة كارممة األعممما  -3 الصممادرة مممن إدارات التممدقيق والمتابعممة الهندسممية بممفررع البلديممة بالمفارظممات.
واإلجراءات المتعلقة بتطبيق كارة االشتراطات والمواصمفات والمعمايير المرتبطمة بتجميم  وتمرميم المبمانش 

المتابعممة والتنسمميق مممع الجهممات المختصممة بممفررع البلديممة -4كارممة اللمموانظ المرتبطممة بممظل . وظلمم  لتفعيمم 
متابعممة كارمة المفاوممر واإلنممظارات المتعلقمة بتجميمم  وتممرميم -5بالمفارظمات ريممما يتعلممق بمالنظم الهندسممية.

 المبانش وظل  بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدية.
متابعممة كارممة المعممامالت المتعلقممة ب صممدار  -1 االختصاصممات التاليممة: ويباشممر قسممم المتابعممة واإلفصمماء: -ب

التممراخي  الخاصممة بالمشمماريع الكبممرل وظات الطممابع الخمما  والصممادرة مممن مراقبممة المبممانش ظات الطممابع 
ق لسمرعة إنجماف كارمة التمراخي  واإلجمراءات المرتبطمة بمظل . القيمام ب عمداد اإلفصممانيات -2الخما  تفقيقما

البنمماء الصممادرة مممن كارممة اإلدارات المعنيممة بالبلديممة والتنسمميق مممع الجهممات المختصممة  المتعلقممة بممرخ 
القيام بكارة اإلجمراءات التنفيظيمة المتعلقمة بالعقمارات -3بوفارة التخطيط والجهات المعنية بهظا الخصو .

بعمد التنسميق  المستملكة والعم  عل  إعداد كشمو  التمممين وإعمداد كارمة اإلجمراءات الفنيمة المتعلقمة بمظل 
 مع الجهات المختصة.

تقديم طلبات الترشيظ ورقما للنمموظا الخما  بالترشميظ رمش  أعالهرعل  الراغبين رش التقدم للترشيظ للوظيفة * 
   الشروط التالية : مستور ميكون المتقد أنعل   " 6/9/2018"  فت " 1/8/2018الفترة ما بين " 

ال تقمم  تدريبيممة  ةدورجممامعش تخصصممش أو دبلمموم تخصصممش أو مؤهمم   يكممون المتقممدم فاصمم  علمم  أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد المانوية 

سممنوات  4(  سمنوات رعليمة رمش مجمما  العمم  لفملمة المؤهم  الجمامعش   توما  8خبمرة ال تقم  عمن   .2
 لفملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم فاص  عل  تقرير امتياف رش السنتين  أن .3
 قب  ترشيفه.  األق خدمة رعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات عل   أمو المتقدم قد  أن يكون .4
( ممن قمانون 28وقع عليه عقوبة تفديبية من العقوبمات المنصمو  عليهما رمش الممادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد مو  عل  العقوبة الممدة المفمددة 60ة  الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصو  عليها رش المادتين  

للوظيفمة المرشمظ لهما ورمق التمدرا الطبيعمش رمش  –مباشمرة  –فاصال علم  الوظيفمة األدنم  أن يكون  .6
أموم  ممفاوال لمهمام الوظيفمة مفاولمة وقمد السلم الموظيفش المعممو  بمه رمش المنظم واللموانظ المرعيمة 

 رعلية مدة ال تق  عن سنتين.
و خطمة العمم  و  األخيمرتينتين التش قام بها خال  السمن اإلنجافات أهميررق المتقدم تقرير يتومن  أن .7

و  األداءو جوانب التطوير التمش سمو  يقموم بهما رمش المسمتقب  بمما يفقمق ررمع مسمتول  األعما  أهم
و افممد العناصمممر  اإلشممراريةاالرتقمماء بممه و تكممون تفممت نظممر لجنممة اختيمممار و تقيمميم شممغ  الوظممان  

 اللجنة . أمامرش التقييم  األساسية

لمن  بفنمهعلمما  – للنمموظا المعمد لمظل  طبقا –شنون الموظفين  إدارة إل هظا و تقدم الطلبات * 
 عد انتهاء المدة المفددة أعاله .يتم استالم أي من طلبات الترشيظ ب

 الشروط . مستوراةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر رش
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 



 


