
 

  نـع ـــــــــالنإع

 رة ـــــاغــش إشرافية ةـــــــــوظيف
 

  التالیة:عن شغر الوظیفة  بلدیة الكویتتعلن 
 التدقیق والمتابعة الھندسیة .مدیر ادارة  الوظیفة:

 . الجھراءبلدیة محافظة :  فرع
 . العاصمة والجھراءمحافظتي قطاع القطاع : 

لرقابی��ة عل��ى أعم��ال الش��ركات ومق��اولي تنفی��ذ المش��اریع وكاف��ة القی��ام بكاف��ة األعم��ال ااختصاص��ات الوظیف��ة : 
اإلشراف عل�ى  - أعمال البناء والھدم والترمیم وأعمال الحفریات والتأكد من حصولھم على التراخیص الالزمة

بالتنس�یق م�ع إدارة  األعمال المتعلقة بإعداد التقاریر الفنیة حول الحوادث الت�ي تق�ع ف�ي نط�اق عم�ل المحافظ�ة
القی��ام ب��اإلجراءات المتعلق��ة بإیص��ال التی��ار الكھرب��ائي للمب��اني وش��ھادات األوص��اف والمخالف��ات  -المة الس��

وتوجی��ھ اإلن��ذارات وإج��راءات قط��ع التی��ار الكھرب��ائي ع��ن األبنی��ة المخالف��ة وفق��اً لألنظم��ة والق��وانین والل��وائح 
التي تقام بدون إشراف مكتب ھندسي أو تحت القیام باإلجراءات المتعلقة بالرقابة على المباني  - المنظمة لذلك

القی�ام ب�اإلجراءات المتعلق�ة بمتابع�ة الش�كاوى واألض��رار  - إش�راف المكات�ب الھندس�یة وفق�اً لألنظم�ة والل�وائح
بالخدمات التي تتعلق بالتعدیات على أمالك الدولة والمباني اآلیلة للسقوط وذلك بالتنس�یق م�ع الجھ�ات المعنی�ة 

متابعة كافة المخالف�ات الفنی�ة الھندس�یة الت�ي تق�ع داخ�ل نط�اق عم�ل المحافظ�ة  - ألنظمة المتبعةوفقاً للوائح وا
والمحافظ�ة عل�ى المراف�ق  البن�اءتنفی�ذ الل�وائح والق�رارات الص�ادرة ف�ي ش�أن أعم�ال  - وفقاً لألنظم�ة والل�وائح

 . ةالعامة ذات العالقة بالرقابة الھندسیة على المباني داخل نطاق عمل المحافظ

تق�دیم طلب�ات الترش�یح وفق�ا للنم�وذج  أع�الهفعلى ال�راغبین ف�ي التق�دم للترش�یح للوظیف�ة 
یك��ون  أنعل��ى  " 4/7/2021"  حت��ى" 20/6/2021الخ��اص بالترش��یح ف��ي الفت��رة م��ا ب��ین " 

 ى الشروط التالیة : مستوف مالمتقد
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

 .مدتھا عن سنتان بعد الثانویة 
س�نوات  4)  سنوات فعلیة في مج�ال العم�ل لحمل�ة المؤھ�ل الج�امعي + تض�اف 10خبرة ال تقل عن ( .2

 لحملة الدبلوم .
 ن األخیرتین .یكون المتقدم حاصل على تقریر امتیاز في السنتی أن .3
للوظیف�ة المرش�ح لھ�ا وف�ق الت�درج الطبیع�ي ف�ي  –مباش�رة  –حاصال على الوظیف�ة األدن�ى أن یكون  .4

أمض�ى م�زاوال لمھ�ام الوظیف�ة مزاول�ة وق�د السلم الوظیفي المعمول ب�ھ ف�ي ال�نظم والل�وائح المرعی�ة 
 فعلیة مدة ال تقل عن سنتین.

) م�ن نظ�ام 60عقوب�ات المنص�وص علیھ�ا ف�ي الم�ادة (وقع علیھ عقوبة تأدیبی�ة م�ن الأن ال یكون قد  .5
) م�ن نظ�ام الخدم�ة 68( ةالخدمة المدنیة م�الم یك�ن ق�د مض�ى عل�ى العقوب�ة الم�دة المح�ددة ف�ي الم�اد

 .المدنیة 
أن تكون لدیة رؤیة جیدة لمھام الوظیفة المرشح لھ�ا ویمتل�ك الق�درة عل�ى التط�ویر والتح�دیث الكم�ي  .6

 . والنوعي لمتطلباتھا
علم�ا  – للنم�وذج المع�د ل�ذلك طبق�ا –ش�ئون الم�وظفین  إدارة إل�ىھذا و تقدم الطلب�ات 

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

 و اهللا  ويل التوفيق ،،،،


