
 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ 

   إدارة مركز نظم املعلومات /الدعم الفين  مراقبة مراقب

 التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتقطاع 

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

  ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل  يف التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتقطاع 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

 فية.املرشحني لشغل الوظائف اإلشرا

 ( 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 )

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

   ليه أعاله.إاملشار شرايف اال ىسماملتوفر عن  قطاع التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتوعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

 أو هندسة الكرتونية او كهربائية مبيوترهندسة كاملرشح حاصل على مؤهل جامعي )أن يكون  -1

 .سنوات 12سنوات فعلية أو دبلوم أو ما يعادله خربة  8خربة  (أو نظم املعلومات حاسب آليأو 

املتعلقة بنظ التشغيل والربامج اجلاهزة  الفنيةخربة كافية يف إعداد وتوزيع االعمال  لديه -2

 وقواعد البيانات وأجهزة اخلوادم الرئيسية والشبكات.

خربة يف برامج وقواعد البيانات واالملام بكيفية وتقديم املواصفات الفنية املتعلقة بقواعد  -3

 .مستوى االداءوتقديم التوصيات الفنية الجراء التعديالت الالزمة فيها واليت من شانها رفع البيانات 

خربة يف تقييم أداء اآلالت وبرامج نظم التشغيل والربامج اجلاهزة وإعداد اخلطة السنوية الجراء  -4

 .التعديالت الالزمة
 

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

حتى نهاية يوم  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –)بوابة املوظفني 

 .24/9/2020اخلميس املوافق 

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

 

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


 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 

 املتابعة والتطويرإدارة  /تابعة والتطوير مراقبة املمراقب 

 إلدارية االشؤون قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. إلداريةالشؤون اقطاع  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 )بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار الصادر  2020

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

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

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

 اليه أعاله.املشار شرايف اال ىسماملتوفر عن  الشؤون اإلداريةقطاع وعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

حاسب آلي/  إداري/ )بكالوريوس جامعي أن يكون املرشح حاصال على مؤهل دراسي -1

سنوات فعلية أو  8خربة  املراقبةيتوافق مع اختصاص  (تقنية معلومات /نظم معلومات

 .سنة 12دبلوم أو ما يعادله خربة فعلية 

 :ان يكون املرشح لديه  -2

 مسمى رئيس قسم . -

 املتابعة والتطوير.ة مراقبهام االملام مب -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -
 

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

حتى يوم  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020الثالثاء املوافق 

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 
   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 



 

 

 
 
 
 

 :إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 املاليــــة نوالشــؤاع ــقط/يــاتامليزانإدارة  /االستثمارية املوازنةمراقبة مراقب 

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

 إلشرافية .ابشأن شغل الوظائف  كافؤ الفرصبدأ تمخ رسييف ت املاليةالشؤون من قطاع  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25م )ية رقدنملوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة ا

2015 . 

 ط وآلية إختياربشأن شرو 17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و 

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )لتحريري الختبار الية اآيذ بشأن إعادة تشكيل جلنة تنف 2020

 .للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )رافية .وظائف اإلشني للرشحبشان تشكيل جلنة مقابلة امل 2020 

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

 

 .املشار إليه أعاله  اإلشرايف ملسمىافر تو عن املاليةالشؤون وعليه يعلن قطاع 

 

 : ةاليلتاعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط 

سنوات فعلية أو دبلوم أو ما يعادله يف  8 خربة ة(اسبجامعي )حممؤهل أن يكون حاصاًل على  -1

 .سنة 12ذات التخصص خربة فعلية 

عداد مشروع امليزانية دفعات احملاسبية وإة أعمال الوكاف بةراقعلم ودراية مبهام وأعمال امللديه  -2

 . وإعداد احلساب اخلتامي واملناقالت

ميم وزارة املالية ، اسبة وتعاميمه وتعاديوان احملودنية ملامة اخلربة الكافية بقوانني اخلدلديه  -3

 ني .لياوالتعامل مع مالحظات املراقبني امل

ونظام االدارة املالية  اإلضافة إىل برنامجاملدنية ب خلدمةا انمعرفة تامة بالنظم املتكاملة لديو -4

 . لتعامل معهفية اكيو احلكومية لوزارة املالية )اوراكل(

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020املوافق  اخلميسحتى نهاية يوم 

  كرتوني للوزارة .ملوقع اإللريق اطن ع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 
 
 
 

 : إعالن عن مسمى إشرايف شاغر
 

 اليــــةاملشــؤون الع اــطق /إدارة احلسابــات/اجلاريةمراقبة املصروفات مراقب 

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

 إلشرافية .اص بشأن شغل الوظائف كافؤ الفربدأ تخ مرسييف ت املاليةالشؤون من قطاع  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25) ة رقمدنيملوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة ا

2015 . 

 ط وآلية إختياربشأن شرو 17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و 

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )تحريري الختبار اللية اآيذ بشأن إعادة تشكيل جلنة تنف 2020

 .للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )شرافية.اإللوظائف حني لرشبلة املبشان تشكيل جلنة مقا 2020 

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

 ملشار إليه أعاله .ااإلشرايف  ملسمىار توف عن املاليةالشؤون وعليه يعلن قطاع 

 : ةليلتااعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط 

ة أو دبلوم سنوات فعلي 8اد( خربة ل أو إقتصو متويأة اسب)حممؤهل جامعي أن يكون حاصاًل على  -1

 سنة . 12ية علفأو ما يعادله يف ذات التخصص خربة 

 ة املالية.اميم وزارة وتعانييزلديه علم ودراية بقواعد تنفيذ امل -2

 .اقبة املر مالأعأن يكون على إملام ومعرفة مبهام و -3
 

 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى نهاية يوم اخلميس املوافق 

  لكرتوني للوزارةملوقع اإلريق اط نع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم. 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 إدارة مركز احلاسب اآللي /مراقب مراقبة التشغيل 

 الشؤون املالية قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. الشؤون املاليةقطاع  رغبة من 

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

2015. 

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

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار الصادر  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  الشؤون املاليةقطاع وعليه يعلن 

 يف املتقدم الشروط التالية:وافر على أن يت

حاسب آلي/ نظم  /كمبيوتر )هندسة جامعيأن يكون املرشح حاصال على مؤهل  -1

دبلوم )سنوات فعلية أو دبلوم أو ما يعادله  8خربة  يتوافق مع اختصاص اإلدارة املعلومات(

 .سنة 12خربة فعلية / حاسب آلي / نظم املعلومات(  كمبيوتر

 :ان يكون املرشح لديه  -2

 املعرفة مبهام املسمى املعلن عنه. -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -
 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى نهاية يوم اخلميس املوافق 

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

 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 

   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 

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


 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر :

   خدمات العمالءإدارة  التحصيالت واملرافق العمومية/ مراقب

 قطاع خدمات العمالء 

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

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

 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

 اإلشرافية.املرشحني لشغل الوظائف 

 ( 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ليه أعاله.إاالشرايف املشار  ىسماملتوفر عن  خدمات العمالءقطاع وعليه يعلن  

 على أن يتوافر يف املتقدم الشروط التالية:

سنوات فعلية  8حاصال على مؤهل جامعي متوافق مع اختصاص املراقبة خربة أن يكون املرشح  -1

 سنة. 12أو دبلوم أو ما يعادله خربة فعلية 

 اال يقل املسمى االشرايف للمتقدم عن رئيس قسم . -2

 ان يكون املرشح لديه : -3

 ( املستخدم يف قطاع خدمات العمالء.SAPخربة سابقة وإملام بتشغيل نظام )  -

 املرشح يشغل مسمى رئيس قسم وفقًا للتدرج الوظيفي.أن يكون  -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى يوم الثالثاء املوافق 

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 

 شؤون العاملنيإدارة  / العالوات والبدالتمراقب مراقبة 

 اإلدارية الشؤون قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. إلداريةالشؤون اقطاع  رغبة من 

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

2015. 

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

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

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

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

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

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

 املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملتوفر عن  الشؤون اإلداريةقطاع وعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:يتعلى أن 

 املراقبةيتوافق مع اختصاص  (إداري أو مالي) جامعي أن يكون املرشح حاصال على مؤهل -1

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

 :ان يكون املرشح لديه  -2

 مسمى رئيس قسم . -

 .عالوات والبدالتالهام االملام مب -

 بقوانني اخلدمة املدنية.دراية كافية  -
 

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

حتى يوم  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020الثالثاء املوافق 

  عن طريق املوقع اإللكرتوني.لن يتم استقبال اي طلبات إال 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 
   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 



 

 

 
 
 
 

 اريةستثماال مراقبة املصروفاتمراقب /إعالن عن مسمى إشرايف شاغر
 املاليــــةالشــؤون اع ــقط /إدارة احلسابــات

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

 إلشرافية .اص بشأن شغل الوظائف كافؤ الفربدأ تخ مرسييف ت املاليةالشؤون من قطاع  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25) ة رقمدنيملوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة ا

2015 . 

 ط وآلية إختياربشأن شرو 17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و 

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )تحريري الختبار اللية اآيذ بشأن إعادة تشكيل جلنة تنف 2020

 .للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )شرافية.اإللوظائف حني لرشبلة املبشان تشكيل جلنة مقا 2020 

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

 

 ملشار إليه أعاله .ااإلشرايف  ملسمىا وفرتعن  املاليةالشؤون وعليه يعلن قطاع 

 

 : يةاللتعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط ا

ية أو دبلوم سنوات فعل 8صاد( خربة يل أو إقتو متوة أاسب)حممؤهل جامعي أن يكون حاصاًل على  -1

 سنة . 12ية علفأو ما يعادله يف ذات التخصص خربة 

 ة املالية.اميم وزارة وتعانييزلديه علم ودراية بقواعد تنفيذ امل -2

 .اقبة املر مالأعأن يكون على إملام ومعرفة مبهام و -3
 

 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى نهاية يوم اخلميس املوافق 

  لكرتوني للوزارة .ملوقع اإلريق ان طع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 
 
 
 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 اريـــةــؤون اإلدالش اعــقط /إدارة شؤون العاملني/  مراقب املتابعة والتطوير

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

 إلشرافية .اص بشأن شغل الوظائف كافؤ الفربدأ تميخ رستيف  الشؤون اإلداريةمن قطاع  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25) ة رقمدنيملوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة ا

2015 . 

 ط وآلية إختياربشأن شرو 17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و 

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )تحريري الختبار اللية اآيذ بشأن إعادة تشكيل جلنة تنف 2020

 .للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )شرافية.اإللوظائف حني لرشبلة املبشان تشكيل جلنة مقا 2020 

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

 

 ه .يف املشار إليه أعالسمى اإلشرار املوفن تع الشؤون اإلداريةوعليه يعلن قطاع 

 

 : ةليلتااعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط 

سنوات فعلية أو دبلوم أو ما يعادله  8خربة  ليب اآلاساحل مؤهل جامعي يفأن يكون حاصاًل على  -1

 سنة . 12خربة 

 سم .ئيس قن رع أن ال يقل املسمى الوظيفي للمتقدم -2

 .التطوير بعة وملتاا على دراية باختصاصات ومهام مراقبة -3

 ؤون التوظف .مة املدنية اخلاص بشيوان اخلدلة لدكامملتابرنامج النظم على معرفة باستخدام  -4

 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى نهاية يوم اخلميس املوافق 

  كرتوني للوزارة .وقع اإلليق املطر عن إال ترشيح أي طلباتاستقبال لن يتم 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 
 
 
 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 

 داريـــةــؤون اإلالش اعــطق/  إدارة ترتيب الوظائف /مراقب مراقبة التعيينات

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

 وظائف اإلشرافية .شأن شغل البلفرص ؤ اكافتمبدأ  يف ترسيخ الشؤون اإلداريةقطاع من  رغبًة 

 2015( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25قم )رية دنوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة امل. 

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

 .لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )حريري ختبار التية االآل بشأن إعادة تشكيل جلنة تنفيذ 2020

 للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية .

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )افية .ظائف اإلشر للوشحنيبشان تشكيل جلنة مقابلة املر 2020 

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

 

 ملشار إليه أعاله .ااإلشرايف  ملسمىر اوفتعن  الشؤون اإلداريةوعليه يعلن قطاع 

 

 : ليةتاعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط ال

 .سم ئيس قر عن للمتقدمشرايف أن ال يقل املسمى اإل -1

ت ادله يف ذاما يع سنوات فعلية  أو دبلوم أو 8( خربة مالي /ري إدا)على مؤهل جامعي أن يكون حاصاًل  -2

 سنة. 12التخصص خربة فعلية 

 عيني.ن التاجل أن يكون لديه خربة كافية يف أعمال -3

 لتعيني.ااءات جرإ يفعلم ودراية مبهام أعمال املراقبة  -4

 .فية التعامل معها ملدنية وكيدمة اخلن اكاملة لديواالنظم املتتامة بمعرفة  -5

 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 . 24/9/2020املوافق  اخلميسحتى نهاية يوم 

  كرتوني للوزارة .ملوقع اإللريق اطن ع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 
 
 
 

 : إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 ـةليـــاملاؤون الشــاع ــقط /احلساباتإدارة / الصرفمراقبة مراقب 

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

 إلشرافية .ابشأن شغل الوظائف  كافؤ الفرصبدأ تمخ رسييف ت املاليةالشؤون من قطاع  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25م )ية رقدنملوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة ا

2015 . 

 ط وآلية إختياربشأن شرو 17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و 

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )لتحريري الختبار الية اآيذ بشأن إعادة تشكيل جلنة تنف 2020

 .للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )رافية .وظائف اإلشني للرشحبشان تشكيل جلنة مقابلة امل 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .املشار إليه أعاله  اإلشرايف ملسمىافر تو عن املاليةالشؤون وعليه يعلن قطاع 

 

 : ةاليلتاعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط 

سنوات  8ة ( خربصاد او حاسب آليسبة أو اقتاحم) عيمعلى مؤهل جا أن يكون املرشح حاصاًل -1

 سنة. 12ة خربة فعلي لتخصصا اتفعلية أو دبلوم أو ما يعادله يف ذ

 رة.اإلداوة اقبعلم ودراية مبهام وأعمال املرعلى  -2

م وزارة املالية ، وتعاميمه وتعاميبة وان احملاسة ودينيملدادراية كافية بقوانني اخلدمة لديه  -3

 اليني.راقبني املت املظاحواخلربة الكافية يف التعامل مع مال

 .كيفية التعامل معهواملدنية  خلدمةا انمعرفة تامة بالنظم املتكاملة لديو -4

 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى نهاية يوم اخلميس املوافق 

  كرتوني للوزارة.ملوقع اإللريق اطن ع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ

 مشروعات القطاع اخلاصإدارة  /املالي  والقانوني  راقة املمراقب 

  وكيل الوزارةقطاع  

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

  ًيف تشطٔخ مبذأ تلافؤ الفشص بشأٌ شػل الْظائف االششافٔ٘. ّكٔل الْصاسٗقطاع سغب٘ م 

 ( لظي٘ 52ّعنال بأحلاو قشاس جملع اخلذم٘ املذىٔ٘ سقه )5002( لظي٘ 00ّاملعذل بالقشاس سقه ) 5002. 

 ( لظي٘ 000ّالقشاس الْصاسٖ سقه )بشأٌ ششّط ّآلٔ٘ اختٔاس املششحني  01/4/5002الصادس بتاسٓخ  5002

 اإلششافٔ٘.لشػل الْظائف 

 ( لظي٘ 001ّالقشاس اإلداسٖ سقه )الصادس بشأٌ إعادٗ تشلٔل جلي٘ لتيفٔز آلٔ٘ الختباس التحشٓشٖ  5050

 للنششحني لشػل الْظائف االششافٔ٘.

 ( لظي٘ 501ّالقشاس اإلداسٖ سقه )بشأٌ تشلٔل جلي٘ مقابل٘ املششحني للْظائف اإلششافٔ٘. 5050 

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

  ًلُٔ أعالِ.إاملشاس ششايف اال ٙظناملعً تْفش ّكٔل الْصاسٗ قطاع ّعلُٔ ٓعل 

 ْافش يف املتقذو الششّط التالٔ٘:علٙ أٌ ٓت

 8خربٗ  ختصص )حماطب٘ أّ حقْق( أٌ ٓلٌْ املششح حاصل علٙ مؤٍل دساطٕ جامعٕ -1

 طي٘. 05طيْات فعلٔ٘ أّ دبلْو أّ ما ٓعادلُ خربٗ 

 لذُٓ خربٗ قاىْىٔ٘ بلٔفٔ٘ إداسٗ العقْد ّالقْاىني رات الصل٘ باملشاسٓع اخلاص٘. -2

 لذُٓ خربٗ باألمْس املالٔ٘ ّالتعامل مع فْاتري العقْد ّاملشاقب٘ املالٔ٘. -3

 للنياقصات العام٘، ّالتعامل مع مالحعات دْٓاٌ احملاطب٘. علٙ دسآ٘ بقْاىني اجلَاص املشكضٖ -4

علٙ دسآ٘ بطشٓق٘ عنل املشاسٓع اخلاص٘ ّقْاىٔيَا ّكٔفٔ٘ تيظٔقَا مع ٍٔئ٘ الششاك٘  -5

 بني القطاعني العاو ّاخلاص.

 ملاو بقْاىني ّقشاسات جملع ّدْٓاٌ اخلذم٘ املذىٔ٘. اإل -6

 إجادٗ اللػ٘ اإلجنلٔضٓ٘ كتاب٘ ّحمادث٘. -7

  ٙإسطال طلبات الرتشٔح عً طشٓق املْقع االللرتّىٕ للْصاسٗ ٓشج(www.mew.gov.kw)  ًم

حتٙ  35/9/4242الرتشح للْظائف الشاغشٗ( اعتباسًا مً ْٓو األحذ املْافق  –خالل )بْاب٘ املْظفني 

 .46/9/4242ىَآ٘ ْٓو اخلنٔع املْافق 

 ٖطلبات تششٔح إال عً طشٓق املْقع اإلللرتّىٕ للْصاسٗ. لً ٓته اطتقبال أ 

 
 

 للشؤون اإلداري   الوكيل املساعد

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


 

 

 
 
 

 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 

 إلداريـــةلشــؤون اااع ــطق /ون العاملنيإدارة شؤ/مراقب إنهاء اخلدمة والعقود

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

 ة .غل الوظائف اإلشرافيفرص بشأن شؤ الكافدأ تيف ترسيخ مب الشؤون اإلداريةقطاع من  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25م )ية رقدنملوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة ا

2015 . 

 ط وآلية إختياربشأن شرو 17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و 

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )لتحريري الختبار الية اآيذ بشأن إعادة تشكيل جلنة تنف 2020

 .للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )لوظائف حني لرشبلة املبشان تشكيل جلنة مقا 2020

 اإلشرافية.

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

 

 ه .يف املشار إليه أعالمى اإلشرااملس وفرتن ع الشؤون اإلداريةوعليه يعلن قطاع 

 

 : ةاليلتاعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط 

 سم .ئيس قر نع أن ال يقل املسمى الوظيفي للمتقدم -1

 . سنة 12له خربة يعاد سنوات فعلية أو دبلوم أو ما 8ة مؤهل جامعي خربأن يكون حاصاًل على  -2

 ايف .شرإلاملؤهل العلمي متوافق مع املسمى ا -3

 ود .دمة والعقاء اخلنهإ على دراية باختصاصات ومهام مراقبة -4

 شؤون التوظف .املدنية اخلاص بمة ديوان اخلدملة لكاملتابرنامج النظم على معرفة باستخدام  -5

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .  24/9/2020املوافق  اخلميسحتى نهاية يوم 

  كرتوني للوزارة .ملوقع اإللريق اطن ع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ

 اخلدمات اإلدارية إدارة  /تجهيزات االدارية المراقب مراقبة 

  اإلداريةالشؤون قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. إلداريةالشؤون اقطاع  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 )بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار الصادر  2020

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

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

 اليه أعاله.املشار شرايف اال ىسماملتوفر عن  الشؤون اإلداريةقطاع وعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

خربة  املراقبةيتوافق مع اختصاص  (إداري أو مالي) جامعيأن يكون املرشح حاصال على مؤهل  -1

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

 ان يكون املرشح لديه : -2

 مسمى رئيس قسم . -

 االملام بالعقود واملناقصات. -

 املعرفة مبهام املسمى املعلن عنه. -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -
 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020املوافق  ميسحتى يوم اخل

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 

   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 



 

 

 

 

 

 
 

 اخلدمات اإلدارية إدارة  /األمن والسالمةمراقب مراقبة 

 اإلدارية الشؤون قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. إلداريةالشؤون اقطاع  رغبة من 

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

2015. 

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

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

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

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

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

 املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملتوفر عن  الشؤون اإلداريةقطاع وعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:يتعلى أن 

سنوات فعلية  8خربة  املراقبةيتوافق مع اختصاص  جامعيأن يكون املرشح حاصال على مؤهل  -1

 .سنة 12أو دبلوم أو ما يعادله خربة فعلية 

 ان يكون املرشح لديه : -2

 مسمى رئيس قسم . -

 االملام بالعقود واملناقصات وصيانة املباني. -

 املسمى املعلن عنه.املعرفة مبهام  -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -
 

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020املوافق  ميسحتى يوم اخل

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 

   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 



 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 

 شؤون العاملنيإدارة  / شؤون العاملنيمراقب 

 اإلدارية الشؤون قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. إلداريةالشؤون اقطاع  رغبة من 

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

2015. 

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

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار الصادر  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  الشؤون اإلداريةقطاع وعليه يعلن 

 يف املتقدم الشروط التالية: وافرعلى أن يت

 املراقبةيتوافق مع اختصاص  (إداري أو مالي ) جامعي أن يكون املرشح حاصال على مؤهل -1

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

 :ان يكون املرشح لديه  -2

 .مراقبات شؤون العاملنيهام االملام مب -

 عنه.املعرفة مبهام املسمى املعلن  -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -
 

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

حتى يوم  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020املوافق  ميساخل

  استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني.لن يتم 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 
   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 



 

 

 
 
 
 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر :    

  مراقب مراقبة املختربات / ادارة األعمال الكيماوية 

 قطاع تشغيل وصيانة املياه 

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

 ف اإلشرافية .لفرص بشأن شغل الوظائبدأ تكافؤ امرسيخ ت يف من قطاع تشغيل وصيانة املياه رغبًة 

 2015( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25)رقم  يةدنوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة امل . 

 ( لسنة 103والقرار الوزاري رقم )رشحنيآلية إختيار املوبشأن شروط  17/4/2019الصادر بتاريخ  2019 

 .لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )ريري ختبار التحية االآل بشأن إعادة تشكيل جلنة تنفيذ 2020

 للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية .

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )فية .شراائف اإلللوظ حنياملرشبشان تشكيل جلنة مقابلة  2020 
 

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

 .ايف املشار اليه أعالهاالشر ىسمملاوفر ن تع ياهقطاع تشغيل وصيانة املوعليه يعلن  

 ة:اليلتعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط ا

 /عللوم صصلك ميميلا     ) ةصلا  التاليل  التخص يف أن يكون املرشح حاصل على مؤهلل الامع    .1

 سنة. 12ربة خدله سنوا  فعلية أو دبلوم أو ما يعا 8(خربة  هندسة ميميائية /أحيا 

 م .ئيس قسرن عدم أن ال يقل املسمى اإلشرايف للمتق .2

 أن يكون املرشح لديه اإلملام بلل : .3
 

بلا  ومالام املسلمى     ة وقلدرة وإمللام طتطل  يفلة ووو مفلا  بالوظ لقةوالفنية املتع مافة النواح  اإلدارية -

 ى املوظفني.إلشرافية علقدرة اال الوظيف  املذمور أعاله وأن يكون لدية

سلية واللتحكم   ا  اخللل  واملل ا الرئي  نتجلة ملن  طل   بلة امل لعذااخلربة يف مراقبة وضلب  نوعيلة امليلاه     -

 .ا افة إليابكميا  املواد الكيماوية املض

خطلوط( للميلاه    –أبلراا   –فلة )خ انلا    ائيلة املختل ا  املشلبك اخلربة يف جمال أعمال غسيل وتعقليم ال  -

 طاع اخلاص .حلكومية األخرى أو للقاأو للجاا   لوزارةة لالعذبة واملياه قليلة امللوحة التابع

ا  وأاال ة وملادر   يل م من معد اي ها طايولواية  وجتالبكرتة واإلشراف على أعمال املختربا  الكيماوي -

 .  IOSه الشرب الللربا  العاملة طجال ميالدول  للمختتماد اإلعفين مؤهل لضمان تطبيق متطلبا  شاادة ا

 ية .ني العربية و اإلجنلي لعمل باللغتاطبيعة بصة أن ُيجيد متابة التقارير الفنية اخلا -

 

  االلكرتون  للوزارة )يراى إرسال طلبا  الرتشيح عن طريق املوقعwww.mew.gov.kw ( من خالل )بوابة

حتى نااية يوم اخلميس املوافق  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –املوظفني 

24/9/2020. 

 للوزارة .اإللكرتونع املوق ريقن طلن يتم استقبال أي طلبا  ترشيح إال ع   

 

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


 

 

 
 
 
 

 : إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 الية والتدقيقلرقابة املاارة إد/ر رواتب واألجوالالتوظيف وعمال تدقيق أمراقبة مراقب 

 املاليــــةالشــؤون اع ــقط

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

 إلشرافية .ابشأن شغل الوظائف  كافؤ الفرصبدأ تمخ رسييف ت املاليةالشؤون من قطاع  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25م )ية رقدنملوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة ا

2015 . 

 ط وآلية إختياربشأن شرو 17/4/2019الصادر بتاريخ  2019( لسنة 103القرار الوزاري رقم )و 

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )لتحريري الختبار الية اآيذ بشأن إعادة تشكيل جلنة تنف 2020

 .للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )رافية .وظائف اإلشني للرشحبشان تشكيل جلنة مقابلة امل 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .املشار إليه أعاله  اإلشرايف ملسمىافر تو عن املاليةالشؤون وعليه يعلن قطاع 

 

 : ةاليلتاعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط 

أو دبلوم أو ما  سنوات فعلية 8( خربة ي أو إداريمال) عيمعلى مؤهل جا أن يكون املرشح حاصاًل -1

 سنة. 12يعادله يف ذات التخصص خربة فعلية 

بالرواتب واالجور  ةات احملاسبية اخلاصعمال الدفعأكافة وة اقبعلم ودراية مبهام وأعمال املرعلى  -2

 والتدقيق عليها.

وزارة املالية ،  ة وتعاميمه وتعاميمان احملاسبوديو يةملدناكافية بقوانني اخلدمة دراية لديه  -3

 اليني.راقبني املت املظاحواخلربة الكافية يف التعامل مع مال

الدارة املالية ابرنامج ونظام  يضًاأواملدنية  خلدمةا انمعرفة تامة بالنظم املتكاملة لديو -4

 .تعامل معهية الكيفو احلكومية لوزارة املالية )اوراكل(

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى نهاية يوم اخلميس املوافق 

  كرتوني للوزارة.ملوقع اإللريق اطن ع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 املخــــــازنإدارة  /حسابات املخازنمراقب مراقبة 

 الشؤون املالية قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. الشؤون املاليةقطاع  رغبة من 

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

2015. 

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

 املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية.

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

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

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

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

 املشار اليه أعاله.شرايف اال ىسماملعن توفر  الشؤون املاليةقطاع وعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

 يتوافق مع اختصاص اإلدارة (موادحماسبة/إدارة ) جامعيأن يكون املرشح حاصال على مؤهل  -1

 .سنة 12خربة فعلية ( موادإدارة حماسبة/)سنوات فعلية أو دبلوم أو ما يعادله  8خربة 

 ان يكون املرشح لديه : -2

 مسمى رئيس قسم . -

 املعلن عنه.املعرفة مبهام املسمى  -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -

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

حتى  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020املوافق  اخلميسيوم 

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 
   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 

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


 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ    

 

 شؤون العاملنيإدارة  / مراقبة النقل والندب واإلعارةمراقب 

 اإلدارية الشؤون قطاع 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. إلداريةالشؤون اقطاع  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 )بشأن إعادة تشكيل جلنة لتنفيذ آلية الختبار الصادر  2020

 التحريري للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

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

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

 اليه أعاله.املشار شرايف اال ىسماملتوفر عن  الشؤون اإلداريةقطاع وعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

 املراقبةيتوافق مع اختصاص  (إداري أو مالي) جامعيأن يكون املرشح حاصال على مؤهل  -1

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

 :ان يكون املرشح لديه  -2

 مسمى رئيس قسم . -

 .والندب واإلعارةة النقل مراقبهام االملام مب -

 دراية كافية بقوانني اخلدمة املدنية. -
 

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

حتى يوم  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020الثالثاء املوافق 

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 
 

 

 للشؤون اإلدارية  الوكيل املساعد

                                 

 ماءـوزارة الكهرباء وال

MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 
 

 
   

 State of Kuwait .دولة الكويت 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ

 قطاع تشػًل وصًانة املًاه / / ادارة إنتاج املًاه اجلىفًة راقب مراقبة التشػًلم

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

  ًيف تشطًخ مبذأ تكافؤ الفشص بؼأٌ ػػل الىظائف االػشافًُ. قطاع تؼػًل وصًاىُ املًاهسغبُ م 

 ( لظيُ 52وعنال بأحكاو قشاس دللع اخلذمُ املذىًُ سقه )5002( لظيُ 00واملعذل بالقشاس سقه ) 5002. 

 ( لظيُ 000والقشاس الىصاسٍ سقه )بؼأٌ ػشوط وآلًُ اختًاس املشػخني  01/4/5002بتاسيخ الصادس  5002

 لؼػل الىظائف اإلػشافًُ.

 ( لظيُ 001والقشاس اإلداسٍ سقه )الصادس بؼأٌ إعادَ تؼكًل جليُ لتيفًز آلًُ الختباس التخشيشٍ  5050

 للنشػخني لؼػل الىظائف االػشافًُ.

 ( لظيُ 501والقشاس اإلداسٍ سقه )لُ املشػخني للىظائف اإلػشافًُ.بؼأٌ تؼكًل جليُ مقاب 5050 

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

   ًاملؼاس الًه أعاله.ػشايف اال ِظناملعً تىفش  قطاع تؼػًل وصًاىُ املًاهوعلًه يعل 

 املتقذو الؼشوط التالًُ:ىافش يف علِ أٌ يت

 . ( أو دبلىو متخصص أو مايعادلهيذطُيف اهلحاصال علِ )بكالىسيىغ  أٌ يكىٌ .1

اليىاحٌ اإلداسيُ والفيًةُ املتعلقةُ بالىظًفةُ وأٌ يكةىٌ      أٌ يكىٌ علِ معشفُ تامُ بكافُ  .2

 . لذيُ القذسَ اإلػشافًُ علِ املىظفني

القذسَ علِ وضع اخلطط التؼػًلًُ الالصمُ لتؼػًل حقىل إىتاج املًةاه اجلىفًةُ املختلفةُ    لذيه  .3

 .كل علِ حذَمبا يتياطب مع القذسات والطاقات اإلىتاجًُ هلزه احلقىل 

القذسَ علةِ اإلػةشاع علةِ إعةذاد الةاامز الالصمةُ اعنةال الصةًاىُ الشوتًيًةُ والىقائًةُ           لذيه  .4

ِ تتياطةب مةع   تة وحتذيةذ القةذسات ال   هاكًفًُ التعامل معوخقاتها ملطخات اآلباس الػاطظُ ومل

 ،.قذسات اآلباس اإلىتاجًُ 

الذسايُ التامُ واخلةاَ الكافًةُ بؼةبكات تىصيةع املًةاه فةِ احلقةىل اإلىتاجًةُ املختلفةُ          لذيه  .5

ائح التابعُ لإلداسَ والتيظًق واملتابعةُ مةع اإلداسات رات الصةلُ لتةامني املًةاه قلًلةُ امللىحةُ لؼةش        

أٌ يكىٌ له طابق معشفُ ومتابعُ ملياقصات وعقةىد مؼةابهُ ملياقصةات وعقةىد     واملظتهلكني 

 بها . إداسَ إىتاج املًاه اجلىفًُ وملنًا

 اجادَ اللػُ االجنلًضيُ. .6

 ( َيشجِ إسطال طلبات الرتػًح عً طشيق املىقع االلكرتوىٌ للىصاسwww.mew.gov.kw مً خالل )

حتِ ىهايُ  35/9/4242الرتػح للىظائف الؼاغشَ( اعتباسًا مً يىو ااحذ املىافق  –)بىابُ املىظفني 

 .46/9/4242يىو اخلنًع املىافق 

 .َلً يته اطتقبال أٍ طلبات تشػًح إال عً طشيق املىقع اإللكرتوىٌ للىصاس 

 للشؤون اإلدارية  الىكًل املساعد

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


 
 

 اإلعالن عن مسمى إشرايف شاغر :   

 فروانيةمراقب مراقبة  شبكات التوزيع الكهربائية حملافظة ال

 إدارة شبكات التوزيع الكهربائية / قطاع شبكات التوزيع الكهربائية 

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

 يف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف االشرافية. قطاع شبكات التوزيع الكهربائية رغبة من 

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

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

 لشغل الوظائف اإلشرافية.

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

 للمرشحني لشغل الوظائف االشرافية.

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

   ليه أعاله.إاملشار شرايف اال ىسماملعن توفر  قطاع شبكات التوزيع الكهربائيةوعليه يعلن 

 املتقدم الشروط التالية:وافر يف على أن يت

 أال يقل املسمى االشرايف للمرشح عن رئيس قسم. -1

أن يكون املرشح حاصل على مؤهل دراسي جامعي )بكالوريوس هندسة كهربائية أو  -2

 .ةسن 12سنوات فعلية أو دبلوم أو ما يعادله خربة  8هندسة الكرتونية( خربة 

 أن يكون املرشح لديه : -3

املتوسط والتشغيل والصيانة واصالح االعطال على شبكة الضغط االملام بشبكة الضغط  -

 املتوسط واملنخفض أو العالي ودراسة األمحال والتقوية.

( على اجلهد املتوسط ويكون قد عمل يف نفس اجملال ملدة Authorityصالحيات التشغيل ) -

 ال تقل عن سنتني وما زال مستمرا بالعمل.

االجراءات اخلاصة بطرح اجلهاز املركزي للمناقصات العامة وبقوانني ولوائح دراية كاملة  -

 ومتابعة العقود والتدقيق على الفواتري اخلاصة بها. املناقصات

  .االملام بقوانني وتشريعات ديوان اخلدمة املدنية -

 يرجى ارسال طلبات الرتشيح عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة) www.mew.gov.kw 

الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020حتى يوم اخلميس املوافق  13/9/2020

 .لن يتم استقبال اي طلبات إال عن طريق املوقع اإللكرتوني 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسنإ

 قطاع تشػًل وصًانة املًاه /األعنال الكًناوية/ ادارة  راقب مراقبة التشػًلم

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

 ًُ  يف تشطًخ مبذأ تكافؤ الفشص بؼأٌ ػػل الىظائف اإلػشافًُ . تؼػًل وصًاىُ املًاهمً قطاع  سغب

 ( لظيُ 52وعناًل بأحكاو قشاس جملع اخلذمُ املذىًُ سقه )5002( لظيُ 00واملعذل بالكشاس سقه ) 5002 . 

 ( لظيُ 000والكشاس الىصاسٍ سقه )بؼأٌ ػشوط وآلًُ إختًاس املشػحني لؼػل  01/4/5002الصادس بتاسيخ  5002

 .اإلػشافًُ الىظائف 

 ( لظيُ 001والكشاس اإلداسٍ سقه )بؼأٌ إعادَ تؼكًل جليُ تيفًز آلًُ االختباس التحشيشٍ للنشػحني لؼػل  5050

 الىظائف اإلػشافًُ .

 ( لظيُ 501والكشاس اإلداسٍ سقه )بؼاٌ تؼكًل جليُ مكابلُ املشػحني للىظائف اإلػشافًُ . 5050 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ًاملؼاس الًه أعاله.ػشايف اال ِظناملعً تىفش  قطاع تؼػًل وصًاىُ املًاهوعلًه يعل 

 ىافش يف املتكذو الؼشوط التالًُ:علِ أٌ يت

ُ  والكًنًائًُ أ يذطُيف اهلحاصال علِ )بكالىسيىغ  أٌ يكىٌ .1  8مة  خة َ فعلًةُ    ( اهليذطُ املًكاىًكًة

 طيُ. 11طيىات أو دبلىو أو ما يعادله يف رات التخصص م  خ َ فعلًُ 

1.    ُ اليةىاحٌ اإلداسيةُ والفيًةُ املتعلكةُ بالىظًفةُ وأٌ يكةىٌ لذيةُ الكةذسَ          أٌ يكىٌ علِ معشفةُ تامةُ بكافة

 . ىظفنياإلػشافًُ علِ امل

 بط وىىعًُ املًاه العزبُ امليتحُ.خ َ يف مشاقبُ وض .3

أعنال تؼػًل وتعكًه املًاه العزبةُ باطةتخذاو غةاص يةاىٌ أ ظةًذ الكلةىسيً ومعشفةُ تامةُ  خةا ش          خ َ يف  .4

 طتخذاو.اال

داخل جمنعات  (املكطشَ –ُ حقلًلُ امللى –)العزبُ  خ َ عنلًُ يف أعنال تؼػًل وصًاىُ ػبكات املًاه بأىىاعها .5

يف حاالت الطىاسئ واجيةاد اللةىل الفيًةُ    تىصي  املًاه بالتيظًل م  املشاقبات األخشّ باالداسَ والكذسَ علِ التصشف 

 للحذ مً مؼا ل تلىث الؼبكُ.

 خ َ عنلًُ يف وض  وإعذاد املىاصفات الفيًُ للنياقصات  .6

 االجنلًضيُ.  تابُ التكاسيش الفيًُ اخلاصُ بطبًعُ العنل باللػتني العشبًُ و اجادَ .7
 

 ( َيشجِ إسطال  لبات الرتػًح عً  شيل املىق  االلكرتوىٌ للىصاسwww.mew.gov.kw ًم )

حتِ ىهايُ  35/9/4242ألحذ املىافل الرتػح للىظائف الؼاغشَ( اعتباسًا مً يىو ا –خالل )بىابُ املىظفني 

 .46/9/4242يىو اخلنًع املىافل 

 .َلً يته اطتكبال أٍ  لبات تشػًح إال عً  شيل املىق  اإللكرتوىٌ للىصاس 

 للشؤون اإلدارية  الىكًل املساعد

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


 

 

 
 
 
 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 د كات الوقوشب عشاريمإدارة  /الدراسات والتصميم والتخطيط مراقب مراقبة

 مشاريع املياهاع ــقط 

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

 شرافية .شأن شغل الوظائف اإلفؤ الفرص بأ تكابدسيخ ميف تر  املياهمشاريع قطاع من  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25) ة رقمنيدوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة امل

2015. 

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

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )لتحريري الختبار الية اذ آبشأن إعادة تشكيل جلنة تنفي 2020

 للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية .

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )شرافية .وظائف اإلني للرشحبشان تشكيل جلنة مقابلة امل 2020 

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

 

 .املشار إليه أعاله  ى اإلشرايفملسمر اوفعن ت مشاريع املياهوعليه يعلن قطاع 

 : ليةتاالعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط 

ية/كيميائية/ هندسة كهربائ/يةكانيكمي دسةهن)على مؤهل جامعي أن يكون حاصاًل  -1

 سنة. 12ربة فعلية خات التخصص ذه يف ادلو دبلوم أو ما يعأسنوات فعلية   8( خربة أجهزة وحتكم

 .بعة هلالوقود واملعدات التااات وخطوط ل شبكعماأ واختصاص لديه العلم والدراية مبهام -2

 احلل السريع هلا. واجيادة عمل اإلدارة اصة بطبيعل اخلشاكمللديه اخلربة الكافية بأعمال حصر ا -3

 اتري اخلاصة بها.د والتدقيق على الفوبعة العقوومتا صاتناقدراية تامة باجراءات طرح امللديه  -4

 ئية وتقطري املياه.ى الكهرباالقو طاتلده اخلربة بالعمليات التشغيلية حمل -5

 .دة جدابصورة جي قراءةة وتاباللغة اإلجنليزية حمادثة وكإجادة  -6

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 . 24/9/2020املوافق  اخلميسحتى نهاية يوم 

  كرتوني للوزارة .ملوقع اإللريق اطن ع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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


 
 

 :شاغر  إشرايف ىعالن عن مسمإ 

   إدارة مركز نظم املعلومات / مراقبة التشغيل مراقب

 التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتقطاع 

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

  ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بشأن شغل يف  التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتقطاع 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

 ية.املرشحني لشغل الوظائف اإلشراف

 ( 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 )

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

   ليه أعاله.إاملشار شرايف اال ىسماملتوفر عن  قطاع التخطيط والتدريب ونظم املعلوماتوعليه يعلن 

 وافر يف املتقدم الشروط التالية:على أن يت

 املسمى االشرايف للمتقدم عن رئيس قسم.اال يقل  -1

 أو هندسة الكرتونية او كهربائية مبيوترهندسة كأن يكون املرشح حاصل على مؤهل جامعي ) -2

 .سنوات 12سنوات فعلية أو دبلوم أو ما يعادله خربة  8خربة  (حاسب آليأو 

 يف أعمال تركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات اآللية والربجمية .خربة  لديه -3

 االملام بتجهيزات شبكات نقل املعلومات وادارتها  -4

 االملا بإدارة وصيانة وتشغيل وحدات التخزين . -5

 االملام بنظم أمن املعلومات ومواجهة الكوارث. -6
 

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

حتى  13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –خالل )بوابة املوظفني 

 .24/9/2020نهاية يوم اخلميس املوافق 

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

 

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


 

 

 
 
 
 

 إعالن عن مسمى إشرايف شاغر

 

 ملياها عمشارياع ــقط / ئيةمشاريع املنشآت املاإدارة  /نفيذمراقب مراقبة الت

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

 شرافية .شأن شغل الوظائف اإلفؤ الفرص بأ تكابدمسيخ يف تر  مشاريع املياهقطاع من  رغبًة 

 ( لسنة 30واملعدل بالقرار رقم ) 2006( لسنة 25) ة رقمنيدوعماًل بأحكام قرار جملس اخلدمة امل

2015. 

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

 .املرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية 

 ( لسنة 117والقرار اإلداري رقم )لتحريري الختبار الية اذ آبشأن إعادة تشكيل جلنة تنفي 2020

 للمرشحني لشغل الوظائف اإلشرافية .

 ( لسنة 217والقرار اإلداري رقم )شرافية .وظائف اإلني للرشحبشان تشكيل جلنة مقابلة امل 2020 

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

 

 .املشار إليه أعاله  ى اإلشرايفملسمر اوفعن ت مشاريع املياهوعليه يعلن قطاع 

 

 : ةاليلتعلى أن يتوافر يف املتقدم الشروط ا

أو   سنوات فعلية 8( خربة يةميكانيكو نية أمد دسةهن)على مؤهل جامعي أن يكون حاصاًل  -1

 سنة. 12ة فعلي ربةخ دبلوم أو ما يعادله يف ذات التخصص

 .فيذلتنا لديه العلم والدراية مبهام مراقبة -2

يف اعمال  دراسة تأهيل الشركاتولمناقصات لفنية ال اتلديه خربة يف وضع ومراجعة املواصف -3

 املشاريع.

 ة.اطات الفنية للمناقصت واالشرتواصفاامل وءضلديه اخلربة يف دراسة العروض على  -4

 عمال باملشاريع.اف على األاالشرد وقولديه اخلربة يف متابعة وتنفيذ الع -5

 .قراءةوبة تاإجادة اللغة اإلجنليزية حمادثة وك -6

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

 13/9/2020الرتشح للوظائف الشاغرة( اعتبارًا من يوم األحد املوافق  –من خالل )بوابة املوظفني 

 . 24/9/2020املوافق  اخلميسحتى نهاية يوم 

  كرتوني للوزارة .ملوقع اإللريق اطن ع إال ترشيح استقبال أي طلباتلن يتم 

 

 الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية

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

