
 
 
 
 
 
 

 

     
 

           

 

 اإلشرافية الشاغرة  املسميات 

 

 بدرجة

 ــ مراقب ــ رئيس قسم ()مدير 

                  الرتشح للوظائف الشاغرة(  -( من خالل )بوابة املوظفني www.mew.gov.kwارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة )

 .19/11/2020حتى يوم اخلميس املوافق  08/11/2020اعتبارا من يوم األحد املوافق  

 



 
 
 
 
 
 

 

     
 

           

 

 اإلشرافية الشاغرة  املسميات 

 

 مدير  بدرجة

                  الرتشح للوظائف الشاغرة(  -( من خالل )بوابة املوظفني www.mew.gov.kwارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة )

 .19/11/2020حتى يوم اخلميس املوافق  08/11/2020اعتبارا من يوم األحد املوافق  

 



 

       
 
 

   
 
 

 

 
 إشرايف شاغر  إعالن عن مسمى

  دراسات والبحوثالإدارة مدير 

 التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتقطاع  

------------------------------------------------------------------------- 

 الفرص بشأن شغل يف ترسيخ مبدأ تكافؤ  قطاع التخطيط والتدريب ونظم املعلومات رغبة من

 الوظائف االشرافية.

 ( لسنة 25وعمال بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006

2015. 

 ( لسنة 103والقرار الوزاري رقم )بشأن شروط وآلية اختيار  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

 الصادر بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار  2020( لسنة 117ري رقم )والقرار اإلدا

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )بشأن تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف اإلشرافية. 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .االشرايف املشار اليه أعاله ىسماملعن توفر  قطاع التخطيط والتدريب ونظم املعلومات وعليه يعلن 

 على أن يتوافر يف املتقدم الشروط التالية:

إدارة األعمال مع خربة أو  يف اجملال اهلندسي  مؤهل جامعي بكالوريوسحاصاًل على  أن يكون -1

 سنوات. 10فعلية ال تقل عن 

 م.أال يقل مسماه اإلشرايف عن رئيس قس -2

 والدراية مبهام إدارة الدراسات والبحوث. مأن يكون لديه العل -3

 .واإلستشارية أن يكون لديه اخلربة يف جمال إعداد الدراسات الفنية -4

 إلسرتاتيجية والتشغيلية.أن يكون لديه املعرفة بأساليب إعداد ومتابعة اخلطط التنموية وا -5

 أن يكون لديه خربة يف جماالت التخطيط اإلسرتتيجي ومؤشر قياس األداء. -6

 املدنية.لديه معرفة بقوانني ونظام اخلدمة  -7

 .ة اللغة اإلجنليزية حمادثة وكتابة وقراءةادإج -8
 

  يرجى ارسال طلبات الرتشيح عن( ًًطريق املوقع االلكرتوني للوزارةwww.mew.gov.kw من خالل )

حتى يوم  8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –)بوابة املوظفني 

 .19/11/2020املوافق  ميساخل

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 
  

 

 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية                                                                   

 



 

       
 
 

   
 
 

 
 

 إشرايف شاغر  إعالن عن مسمى

  واإلشراف / إدارة التصميم واإلشرافتصميم الإدارة مدير 

 اخلدمات الفنية واملشاغل الرئيسيةقطاع  

------------------------------------------------------------------------- 

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف  الرئيسيةاخلدمات الفنية واملشاغل قطاع  رغبة من

 االشرافية.

 ( لسنة 25وعمال بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )2015( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006. 

 ( لسنة 103والقرار الوزاري رقم )بشأن شروط وآلية اختيار املرشحني  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019

 الوظائف اإلشرافية.لشغل 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )الصادر بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار  2020

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )بشأن تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف اإلشرافية. 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 االشرايف املشار اليه أعاله. ىسماملعن توفر  اخلدمات الفنية واملشاغل الرئيسيةقطاع  وعليه يعلن 

 على أن يتوافر يف املتقدم الشروط التالية:

 خربة  أو ميكانيكية( )كهربائية مؤهل جامعي بكالوريوس هندسةحاصاًل على  أن يكون -1

 .سنة  14خربة فعلية مع أو دبلوم أو ما يعادله يف ذات التخصص سنوات  10فعلية 

 .م أال يقل مسماه اإلشرايف عن رئيس قس -2

 أن يكون لديه العلم والدراية مبهام اإلدارة املعلن عنها. -3

  يف إدارة املشاريع اإلنشائية وعقود الصيانة.ربة اخلون لديه أن يك -4

 بإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع.على دراية أن يكون  -5

  أن يكون لدية اخلربة يف جمال الطاقة املتجددة. -6

 أن يكون لديه اخلربة يف دراسة واعتماد املواد الكهربائية وامليكانيكية. -7

 ملدنية.لديه معرفة بقوانني ونظام اخلدمة ا -8

 .ة اللغة اإلجنليزية حمادثة وكتابة وقراءةادإج -9
 

 ( ًًيرجى ارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارةwww.mew.gov.kw من خالل )

حتى يوم  8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –)بوابة املوظفني 

 .19/11/2020املوافق  ميساخل

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 
 

 

 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية                                                                   

 





 
 
 
 
 
 

 

     
 

           

 

 اإلشرافية الشاغرة  املسميات 

 

  مراقب بدرجة

                  الرتشح للوظائف الشاغرة(  -( من خالل )بوابة املوظفني www.mew.gov.kwارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة )

 .19/11/2020حتى يوم اخلميس املوافق  08/11/2020اعتبارا من يوم األحد املوافق  

 



 

 

 

 
 

 

 شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 الدوحة الغربيةمراقب التشغيل / ادارة حمطة 

 حمطات القوى الكهربائية وتقطري املياهقطاع  

-------------------------------------------------------------- 

  يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل  حمطات القوى الكهربائية وتقطري املياهقطاع رغبة من

 الوظائف االشرافية.

 ( لسنة 25وعمال بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )2015( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006. 

 ( لسنة 103والقرار الوزاري رقم )بشأن شروط وآلية اختيار  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019

 اإلشرافية.املرشحني لشغل الوظائف 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )الصادر بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار  2020

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

 بشأن تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف اإلشرافية. 2020( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملعن توفر  حمطات القوى الكهربائية وتقطري املياهقطاع وعليه يعلن 

 على أن يتوافر يف املتقدم الشروط التالية:

سنوات أو دبلوم أو ما يعادله يف  8اجلامعية يف اهلندسة خربة فعلية شهادة حاصال على  أن يكون -1

 .سنة 12ذات التخصص خربة فعلية 

 أن يكون لديه العلم والدراية مبهام املراقبة املعلن عنها .  -2

 أن يكون قد مارس العمليات التشغيلية لوحدات توليد الطاقة الكهربائية ووحدات تقطري املياه. -3

   البيئة ذات العالقة بعمل احملطات، واملعرفة بقانون وقرارات اخلدمة املدنية.لديه علم بقوانني -4

 .وقراءة جادة اللغة االجنليزية كتابة وحمادثةإ -5

 ي( رجى إرسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارةwww.mew.gov.kw من )

حتى نهاية  8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتباراً من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .19/11/2020يوم اخلميس املوافق 

 . لن يتم استقبال أي طلبات ترشيح إال عن طريق املوقع اإللكرتوني للوزارة 
 

 

 

  

http://www.mew.gov.kw/


 
 

 شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

  متابعة العقود والصيانةإدارة  / صيانةالمراقب 

  خدمات العمالءقطاع 

------------------------------------------------------------------------- 

 الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية.يف ترسيخ مبدأ تكافؤ  خدمات العمالءقطاع  رغبة من 

 ( لسنة 25وعمال بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )( لسنة 30)واملعدل بالقرار رقم  2006

2015. 

 ( لسنة 290والقرار اإلداري رقم )ن إعادة تشكيل جلنة أبش 6/3/2019الصادر بتاريخ  2019

 الوظائف االشرافية.لتنفيذ آلية الختبار التحريري للمرشحني لشغل 

  شروط وآلية اختيار بشأن  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103رقم )والقرار الوزاري

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

 ( لسنة 393والقرار اإلداري رقم )بشأن تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف اإلشرافية. 2019 
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملعن توفر  قطاع خدمات العمالء وعليه يعلن

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

خربة  مع كهربائية( -هندسة ) مدنية  جامعي دراسييكون املرشح حاصال على مؤهل أن  -1

 .سنة 12أو دبلوم أو ما يعادله خربة فعلية سنوات  8فعلية 

 ن يكون املرشح لديه مسمى رئيس قسم .أ -2

 بقراءة املخططات اهلندسية.اخلربة ن يكون املرشح لديه أ -3

 باألعمال ذات العالقة.بوضع املخططات الفنية الالزمة لديه اخلربة  املرشحأن يكون  -4

بتنفيذ العقود خالل مجيع املراحل ومناقشة املواضيع الفنية مع أن يكون املرشح لديه اخلربة  -5

 املقاولني.

بالدورة املستندية باستالم وتسليم العدادات وطريقة عمل أن يكون املرشح على دراية  -6

 املقايسة التخزينية للعدادات.

 بقوانني اخلدمة املدنية. كافيةأن يكون املرشح على دراية  -7

 ( ًًيرجى ارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارةwww.mew.gov.kw من )

حتى يوم  8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .19/11/2020املوافق  ميساخل

  عن طريق املوقع اإللكرتونيلن يتم استقبال اي طلبات إال. 

 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد



 
 

 شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

  متابعة العقود والصيانةإدارة  / العقودمراقب 

  خدمات العمالءقطاع 

------------------------------------------------------------------------- 

 الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية.يف ترسيخ مبدأ تكافؤ  خدمات العمالءقطاع  رغبة من 

 ( لسنة 25وعمال بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )( لسنة 30)واملعدل بالقرار رقم  2006

2015. 

 ( لسنة 290والقرار اإلداري رقم )ن إعادة تشكيل جلنة أبش 6/3/2019الصادر بتاريخ  2019

 ئف االشرافية.لتنفيذ آلية الختبار التحريري للمرشحني لشغل الوظا

  شروط وآلية اختيار بشأن  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103رقم )والقرار الوزاري

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

 ( لسنة 393والقرار اإلداري رقم )بشأن تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف اإلشرافية. 2019 
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملعن توفر  قطاع خدمات العمالء وعليه يعلن

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

خربة  إدارة أعمال مع يف اجملال اهلندسي أو  جامعي على مؤهل دراسي أن يكون املرشح حاصال -1

 .سنة 12أو دبلوم أو ما يعادله خربة فعلية سنوات  8فعلية 

 أن يكون املرشح لديه مسمى رئيس قسم . -2

اخلربة بإعداد مجيع العقود واملمارسات اخلاصة باإلدارة واملستندات الالزمة ن يكون املرشح لديه أ -3

 لطرحها.

قدمة للمناقصات ذات العالقة وحتليلها ووضع لديه اخلربة بدراسة العروض امل شحاملرأن يكون  -4

 املالحظات واإلستفسارات للمناقصني وإعداد تقارير توصيات الرتسية.

شهادات الدفع  –أن يكون املرشح لديه اخلربة يف األمور املالية ) إعداد مشروع امليزانية السنوية  -5

 لعقود(.لألعمال املنجزة وفقًا ل

أن يكون املرشح على دراية بقوانني اجلهاز املركزي للمناقصات العامة والتعامل مع مالحظات  -6

 ديوان احملاسبة.

 كافية بقوانني اخلدمة املدنية.أن يكون املرشح على دراية  -7

 ( ًًيرجى ارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارةwww.mew.gov.kw من )

حتى يوم  8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

  .19/11/2020املوافق  ميساخل

 لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني. 

 

 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد







 
 
 
 
 
 

 

     
 

           

 

 اإلشرافية الشاغرة  املسميات 

 

  رئيس قسم بدرجة

                  الرتشح للوظائف الشاغرة(  -( من خالل )بوابة املوظفني www.mew.gov.kwارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة )

 .19/11/2020حتى يوم اخلميس املوافق  08/11/2020اعتبارا من يوم األحد املوافق  

 



 

 

 
 
 

 

 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 إدارة مركز نظم املعلومات / مراقبة التشغيل /رئيس قسم إنتاج الوثائق 

 قطاع التخطيط والتدريب ونظم املعلومات

------------------------------------------------- 
 

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل  التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتمن قطاع  رغبًة

 الوظائف اإلشرافية .

 ( لسنة 25وعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006

2015 . 

 بشأن شروط وآلية إختيار  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )بشأن إعادة تشكيل جلنة تنفيذ آلية االختبار التحريري  2020

 للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية .

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )إلشرافيةبشان تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف ا 2020. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 عن توفر املسمى اإلشرايف املشار إليه أعاله . التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتقطاع وعليه يعلن 

 

 : على أن يتوافر يف املتقدم الشروط التالية

أو الكهربائية أو بكالوريوس هندسة الكمبيوتر أو اإللكرتونية مؤهل جامعي أن يكون حاصاًل على  -1

 . سنوات 10أو دبلوم أو ما يعادله خربة سنوات  6فعلية خربة حاسب آلي أو نظم املعلومات باإلضافة إىل 

إعداد وتنفيذ مشروع االحتياجات الفنية يف جمال نظم وتقنية املعلومات، ومتطلبات اجلهاز خربة يف  -2

 املركزي لتكنولوجيا املعلومات ووزارة املالية .

 اإلملام بكيفية إعداد اخلطة السنوية لإلدارة . -3

 .خربة يف جمال الرتاسل اإللكرتوني الداخلي والربامج اخلاصة به  -4

( من خالل www.mew.gov.kwًًيرجى ارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة )

 ميسحتى يوم اخل 8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –)بوابة املوظفني 

 .19/11/2020املوافق 

 لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني.
 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية



 

 

 

 

 

 

    

 شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 مراقبة التشغيل /قسم تشغيل حقل الشقايا/حقل الشقايا تشغيل شعبة رئيس

 قطاع تشغيل وصيانة املياه /  نتاج املياه اجلوفيةا إدارة   

-------------------------------------------------------------- 

  يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. املياهتشغيل وصيانة قطاع رغبة من 

 ( لسنة 25وعمال بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )2015( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006. 

 ( لسنة 103والقرار الوزاري رقم )بشأن شروط وآلية اختيار  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019

 ئف اإلشرافية.املرشحني لشغل الوظا

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )الصادر بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار  2020

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

 بشأن تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف اإلشرافية. 2020( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملعن توفر  قطاع تشغيل وصيانة املياهوعليه يعلن 

 يف املتقدم الشروط التالية:وافر على أن يت

صال على  .1 س يف بكالوريوس  أن يكون حا سنوات أو دبلوم أو ما يعادله يف    4  فعلية خربةمع  ةاهلند

 .واتسن 8خربة فعلية مع ذات التخصص 

شح لديه اإلملام  أ .2 ة وقدرة ءوذو كفاالنواحي اإلدارية والفنية املتعلقة بالوظيفة  بكافةن يكون املر

 .إجراءات األمن والسالمةه وتطبيق ودراية مبتطلبات ومهام املسمى اإلشرايف املذكور أعال

 .وقراءة جادة اللغة االجنليزية كتابة وحمادثةإ .3
 
 

 ( يرجى إرسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارةwww.mew.gov.kw من )

حتى نهاية  8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتباراً من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .19/11/2020يوم اخلميس املوافق 

 . لن يتم استقبال أي طلبات ترشيح إال عن طريق املوقع اإللكرتوني للوزارة 
 

 

  

http://www.mew.gov.kw/


 

 

 

 

 

 
 

    
 

    

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ 

 اإلدارة القانونية / رئيس قسم البحث والفتوى

  وكيل الوزارةقطاع  

-------------------------------------------------------------- 
 

  يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية.وكيل الوزارة قطاع رغبة من 

 ( لسنة 25وعمال بأحكام قرار جملس اخلدمة املدنية رقم )( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006

2015. 

 ( لسنة 103والقرار الوزاري رقم )بشأن شروط وآلية اختيار  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار  الصادر بشأن 2020

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )بشأن تشكيل جلنة مقابلة املرشحني للوظائف اإلشرافية. 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملتوفر عن وكيل الوزارة قطاع وعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

أو شريعة وقانون بكالوريوس حقوق أن يكون املرشح حاصل على مؤهل دراسي جامعي  -1

 .سنوات 6فعلية خربة 

  بكافة األمور القانونية وخاصة املمارسة العملية للتخصصات املطلوبة.االملام  -2

 لديه معرفة بقوانني وقرارات اخلدمة املدنية. -3

 ( يرجى ارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارةwww.mew.gov.kw )

 8/11/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .19/11/2020املوافق  ميسحتى يوم اخل

 كرتوني.لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإلل 

 
 

 

  




