اعالن
تهنيي الاكدميية اجليوية جلية ظنجة ثعوان احلس مية اىل عمل خرجيي مرنز تكوين املفتضني وخرجيي أظر الدارة امرتتية ابملرانز اجليوية
ملين امرتتوية وامتكوين برمس س نة  ،0202اذلين مت وضعيم رىن اصارة الاكدميية اجليوية نورتتية وامتكوين هجة ظنجة ثعوان احلس مية أن معوية
امتعبري عن امرغبة يف امتعيني ابملديرايت الكوميية هبذه اجلية س تجرى اتتداء من اترخيو و اىل غاية  11غضت  2020وفق الجراءات امتامية:
 ثعبئة تعاكة الاختيارات بلك عناية ودكة ( اهمنوذج رفلتو) ؛ وثوكيعيا ووسخيا ابملاحس امضويئ ( )scannerو ارفاكيا تعيغة PDF
يف امراتط اخملعط ميذه امغاية ومسم هفس مععيات تعاكة الاختيارات وجواب يف امراتط الامكرتوين:
 ارفاق وسخة من تعاكة امتعريف اموظنية تعد وسخيا ابملاحس امضويئ ( )scannerتعيغة  PDFيف امراتط اخملعط ميذه امغاية
ابمراتط الامكرتوين؛
امفئة

امراتط الامكرتوين

خرجيي مرنز تكوين املفتضني

https://forms.gle/a9XUtyjAxi8YwFUA7

خرجيي أظر الدارة امرتتوية ابملرانز اجليوية ملن امرتتية وامتكوين

https://forms.gle/es5DZe4o9wgei9QR8

ملتضيات عامة:
 يتعني مزوما ترثية مجيع املديرايت الاكوميية امتاتعة نونفوذ امرتايب ملاكدميية اجليوية نورتتية و امتكوين ظنجة-ثعوان-احلس مية؛
 املديرايت الاكوميية امتاتعة نونفوذ امرتايب ملاكدميية اجليوية نورتتية و امتكوين ظنجة-ثعوان-احلس مية  :ظنجة-أظيةل  ،املضيق-امفنيدق ،
ثعوان  ،امفحط-أجنرة  ،امعرائش  ،احلس مية  ،وزان  ،صفضاون
 لك من أدىل مبعوومات مغووظة يتحمل مسؤومية ثبعاهتا؛
 لك من مل يعرب عن رغبتو يف اموكت حملدد ،وابمكيفية املعووتة ،س يعني فامي تلي من املناظة امضاغرة.

كـــــــسم ثدتري املوارد امبرشيــــة
معوحة امتدتري امتوكعي نوموارد امبرشية واعادة الاهتضار
جامع أفيالل -صارع محمد جحاج  -ص.ب 9350099093/9350099180  3815

تعاكة الاختيارات
الامس وامنسة ..................................................... :رمق امتبجري  ........................................... :مق ب.ت.و .......................... :
اترخي الازدايد .................................................... .اجلنس ................................... :احلاةل امعائوية .......................................:
رمق امياثف......................................................... :امربيد الامكرتوين...................................................................................

خرجيي مرنز تكوين املفتضني*

خرجيي أظر الدارة امرتتوية*

امسكل ................................. :
امتخعط .............................. :

رمق الاختيار

* وضع عالمة  Xيف اخلاهة املناس بة

املديرية الكوميية

1
2
3
4
5
6
7
8
حرر ب .................................. :تتارخي...................................... :
امتوكيع :
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