
مراقب مقابلة 
االختيار



الذاتيةالسرية 
مجال ذاير خريص العتييب:االسم ❖
:احلالية الوظيفة ❖

.  واملساعدة واملعاونة االداريةرئيس قسم اختيار الوظائف 
:املؤهالت الدراسية ❖

 2005-ادارةدبلوم
:  جماالت اخلربة ❖

 2005( مكتب السيد الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي ) اداريمساعد منسق.
 2008( الرتبوي واالعالمالعالقات العامة ادارة) اداريمساعد منسق.
 تارخيهوحيت2017واملساعدة واملعاونة من االداريةرئيس قسم اختيار الوظائف.
 وحيت تارخيه 2019/11/12من ( بالتكليف ) رئيس قسم اختيار الوظائف التعليمية.
:  الدورات التدريبية❖
 ( .االمارات العربية املتحدة ) دورة الربوتوكول
 دورة يف العالقات العامة.
 الكتب واملراسالت الرمسية اعداددورة .



مقـــــــدمة 
ألعضاءالتوظيفطلباتبتلقياملنوطةأنهاحيثالبشريةاملوارددارةإعصباالختيارمراقبةتعد➢

.املدنيةاخلدمةديوانوترشيحاتواالداريةالتعليميةاهليئة
بالتالياالختيار وختتص مراقبة 

الوظائفاعدادلتحديدوذلكالكويتنيباخلرجينيالشاغرةالوظائفشغلعمليةمتابعة❖
.الكويتنيغريمنشغلهاميكناليتالوظائفوحتديدالشاغرة

يفمباالشاغرةالوظائفشغلعناحلاجةعناالعالنسريومتابعةالشاغرةالوظائفعناالعالن❖
روطللشاملستوفاهغريواستبعادوتصنيفهاوفحصهاالطلباتوتلقيالتعليميةاهليئةاعضاءذلك

.املوضوعة
قطاعاتاحتياجاتحسباملرشحنيوتوزيعللكويتنياملدنيةاخلدمةديوانترشيحاتمتابعة❖

.املختلفةالوزاةر
ناللذياستدعاءيفومعاونتهاالطالبةللجهةللشروطاملستوفاهالطلباتارسالعمليةعلياالشراف❖

الستكمالاالختيارعليهموقعمنبامساءبيانعلياحلصولثماملقابلةاليترشيحهمجيري
.التعاقداوالتعينياجراءات

الوزارةاحتياجاتلتوفريالكويتدولةخارجاليتوفداليتاخلارجيةاملقابالتجلاناعمالمتابعة❖
.املطلوبةالوظائفمن
.املختلفةالوظائفمنقطاعكلاحتياجاتلتحديداملختلفةالوزارةقطاعاتمجيعمعالتنسيق❖



قسم 
السكرتارية

مراقبة ميزانية 
الوظائف

قسم ميزانية 
الوظائف

الدارة املوارد البشريةاهليكل التنظيمي 

قسم انهاء اخلدمة

قسم امللفات

مراقبة االختيار

قسم اختيار 
الوظائف 

التعليمية

قسم اختيار 
الوظائف اإلدارية 

واملعاونة 
واملساعدة

مراقبة التعيني

قسم التعيني

قسم التعاقد

قسم اجلوازات

مراقبة الشئون 
الوظيفية

قسم التنقالت

قسم الرتقيات 
والعالوات

قسم البدالت 
واملستويات 

الوظيفية

قسم االجازات 
والدوام



التنظيمىاهليكل 
ميزانية الوظائفملراقبة 

ادارة 
البشريةاملوارد 

مراقبة
االختيار 

قسم اختيار 
الوظائف اإلدارية 

واملعاونة 
واملساعدة

قسم اختيار 
الوظائف 

التعليمية



عالقة مراقبة االختيار 
ومراقباتهاادارة املوارد البشريةبكافة اقسام 

السكرتاريةقسم:
السجلمنالكتبيتسلمالنهواجلهاتاالداراتوكافةالوظائفميزانيةمراقبةبنيالوسيطالقسمهو

.اخريمرةاملختصةللجهاتتصديرهاواعادةبهااختصاصاتهوممارسةالعام
الوظائفميزانيةمراقبة:

مراقبةمعبالتواصلوعليةالعاملةالقويمناملختلفةواجهزتهاالوزارةاحتياجاتبدراسهتقومحيث
.الشاغرةالوظيفيةالدرجاتلتحديدالوظائفميزانية

التعينيمراقبة:
مراقبةتقومواجتيازهااملقابالتواجراءالتوظيفطلباتواستقبالالرتشيحعمليةعناالعانبعد

.املرشحنيتعينيحنوالالزمالختاذالتعنيقسماليالتوظيفطلباتبارسالاالختيار
العامالتعليمبقطاعالتنسيقادارة:

وخماطبةالتعليميةاهليئةوظائفمنالتعليمقطاعاحتياجاتحتديديتمالتنسيقادارةخاللمن
التنسيقادراةخماطبةثمومنومراجعتهاالتوظيفطلبانوقبولالشاغرةالوظائفعناالختيارمراقبة
تعينياجراءاتيفللبدءاالختيارمراقبةمعوالتنسيقاملرشحنيمقابالتإلجراءالعامالتعليمبقطاع

.الناجحني
املدنيةاخلدمةديوان:

.التعينياجراءاتيفالبدءثمومنللكويتنياملدنيةاخلدمةديوانمنالرتشيحطلباتاستقباليتم



ومقرتح تطوير املراقبةاالسرتاتيجيةاالهداف
 دراسة حتويل بعض اخلدمات اليت تقدم باملراقبة من العمل

.بالتنسيق مع جهات االختصاص االليالياليدوي 
 الدعم والدفع باستخدام نظام االرشفة االلكرتونية جلميع

.القرارات والتعاميم الصادرة بالتنسيق مع ادارة نظم املعلومات
عن تشجيع وتنمية قدرات املوظفني التابعني ملراقبة االختيار

.طريق الدورات املتاحة واملقرتحة لتطوير العمل
 مراجعة االجراءات  واخلدمات لتكون مرجعا شامال

از ملستويات املراقبة وتطوير النماذج وحتقيق السرعة يف اجن
.اخلدمات بالتنسيق مع اجهزة الوزارة املختصة 



ومقرتح تطوير االسرتاتيجيةاالهدافتابع 
املراقبة

النهجوفقالبشريبالعنصرمباشرارتباطمرتبطةمراقبةبناء
التفكرييفاحلديثالوظيفي

التكنولوجياادواتمعللتعاملوتهيئتهالثقافةابوابفتح
والتقنيةالعلميةالثورةمعللتفاعلاملتنوعةااللكرتونية

حنوسعياوذلكمتميزةاداءلتقديم،اجملاالتخمتلفيفالقائمة
.االدراةجودة

مصادراستثمارعليقادرينومبدعنيمبتكرينموظفنياعداد
احلديثةاملعرفة

املهنيةحياتهميفاملتقدمةالتكنولوجيةامكاناتهموتوظيف
،والعملية

املناسبةالتكنولوجيةباالدواتالعملاجنازمنومتكينهم
نوعيتغيريواحداثاهلدفتنفيذعليوقدراتهممهاراتهموتنمية

االدرايواجلهازاملراقبةكفاءةبهترتفعواجيابي



....كلمة شكر 

للرئيس والسادة أعضاء جلنه املقابالت علي حسن االستماع
.قبلنا وإعطائنا الفرصة الثمينة للشرح املقدم من 

هذا واهلل ولي التوفيق

لسيادتكمهمقدم

العتييبذايرمجال 


