
 

 ـــــــــالن إع

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 . االرشيفمراقب الوظيفة : 

 السجل العام .ادارة :  اإلدارة
 قطاع المالية واالداريةالقطاع : 

ويباشور االختصاصوات الكمبيووتر :قسم  - 1يباشر اختصاصات األقسام التي تتبعه وهي اختصاصات الوظيفة : 
 التالية:ترجموووة شووولادات لمووون يلموووه األمووور الخاصوووة بوووالموظفين بنووواو علووو  طلوووب  دارة شووو ون المووووظفين.

عوام  ويباشر االختصاصات التالية:طباعة التعواميم اإلداريوة واإلعانوات الصوادرة عون مودير الطباعة :قسم  - 2
يرد لوددارة مون موواد باللغوة  عاميم اإلدارية.طباعة ماتالبلدية ومحاضر اجتماعات اللجان وحفظ تسلسل أرقام ال

 اإلنجليزية وكذلك شلادة )لمن يلمه األمر( الخاصة بموظفي البلديوة التوي تصودر بواللغتين العربيوة واإلنجليزيوة
ر لووددارة وبعووا  دارات وأقسووام البلديووة المختلفووة ويباشوور االختصاصووات التالية:التصووويالحفووظ :قسووم  - 3.

وكذلك تصووير الكتوب التوي تورد  لو  البلديوة.حفظ نسوج مون الجريودة الرسومية ونسوج مون محاضور االجتماعوات 
 . والقرارات الوزارية واإلدارية المختلفة

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

 ى اليريل الت لي  :  ستيف

ال تقوول تدريبيووة  ةدورجووامعي تخصصووي أو دبلوووم تخصصووي أو مؤهوول  يكووون المتقوودم حاصوول علوو  أن .1
 .مدتلا عن سنتان بعد الثانوية 

سوونوات  4(  سونوات ععليوة عوي مجووال العمول لحملوة المؤهول الجوامعي   تضواف 8خبورة ال تقول عون ) .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل عل  تقرير امتياز عي السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة ععلية متصلة بالبلدية مدتلا خمس سنوات عل   أمض المتقدم قد  أن يكون .4
( مون قوانون 28وقع عليه عقوبة تأديبية من العقوبوات المنصووع عليلوا عوي الموادة )أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد مض  عل  العقوبة المودة المحوددة 60الخدمة المدنية والمادة )
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و )68المنصوع عليلا عي المادتين )

للوظيفوة المرشول للوا وعوت التودرب الطبيعوي عوي  –مباشورة  –ألدنو  حاصا علو  الوظيفوة اأن يكون  .6
أمضو  موزاوال لملوام الوظيفوة مزاولوة وقود السلم الووظيفي المعموول بوه عوي الونظم واللووا ل المرعيوة 

 ععلية مدة ال تقل عن سنتين.
العمول و  و خطوة األخيورتينالتي قام بلا خال السونتين  اإلنجازات أهميرعت المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و  األداوو جوانب التطوير التوي سووف يقووم بلوا عوي المسوتقبل بموا يحقوت رعوع مسوتو   األعمال أهم
و احوود العناصووور  اإلشووراعيةاالرتقوواو بووه و تكووون تحووت نظوور لجنووة اختيوووار و تقيوويم شووغل الوظووا ف 

 اللجنة . أمامعي التقييم  األساسية

علمووا  – للنمووذب المعود لوذلك طبقوا –شو ون الموووظفين   دارة  لو هوذا و تقودم الطلبوات 
 عد انتلاو المدة المحددة أعاه .لن يتم استام أي من طلبات الترشيل ب بأنه

 الشروط . مستوعاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر عي
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 
 
 



 


