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عالن  ا 

ىل عمل ا ناثعو  جليوية جلية ظنجةا ل اكدمييةاتهنيي             خرجيي مرنز تكوين املفتضني وخرجيي أ ظر ال دارة امرتتية ابملرانز اجليويةحلس مية  ا 

صارة ال اكدميية اجليوية نورتتية وامتكوين هجة ظنجة ثعوان احلس مية  ،0202ملين امرتتوية وامتكوين برمس س نة  أ ن معوية اذلين مت وضعيم رىن ا 

ىل غاية اتتداجلية س تجرى اكوميية هبذه ل  ا متعيني ابملديرايتامرغبة يف امتعبري عن ا  متامية:ات راءاجال  وفق    2020 غضت 11ء من اترخيو و ا 

  مضويئاوثوكيعيا ووسخيا ابملاحس ( ؛ همنوذج رفلتوا الاختيارات بلك عناية ودكة )ثعبئة تعاكة (scanner)   رفاكيا تعيغة  PDFو ا 

 الامكرتوين: امراتطوجواب يف  الاختياراتمغاية ومسم هفس مععيات تعاكة اخملعط ميذه ا تطامر ايف 

 رفاق  مغايةاخملعط ميذه ا تطامر ايف  PDFتعيغة  (scanner)وسخة من تعاكة امتعريف اموظنية تعد وسخيا ابملاحس امضويئ  ا 

 ؛الامكرتوين مراتطاب

 

 الامكرتوين امراتط امفئة

 https://forms.gle/a9XUtyjAxi8YwFUA7 خرجيي مرنز تكوين املفتضني

 https://forms.gle/es5DZe4o9wgei9QR8 خرجيي أ ظر ال دارة امرتتوية ابملرانز اجليوية ملن امرتتية وامتكوين

 

 ملتضيات عامة:  

  ؛احلس مية-ثعوان-امتاتعة نونفوذ امرتايب مل اكدميية اجليوية نورتتية و امتكوين ظنجةيتعني مزوما ترثية مجيع املديرايت الاكوميية 

 امفنيدق ، -أ ظيةل ، املضيق-: ظنجة احلس مية-ثعوان-املديرايت الاكوميية امتاتعة نونفوذ امرتايب مل اكدميية اجليوية نورتتية و امتكوين ظنجة

 ن ، صفضاونأ جنرة ، امعرائش ، احلس مية ، وزا-ثعوان ، امفحط

  لك من أ دىل مبعوومات مغووظة يتحمل مسؤومية ثبعاهتا؛ 

  مضاغرة. اناظة امل من  تلييعني فامي س  ملعووتة، اموكت حملدد، وابمكيفية الك من مل يعرب عن رغبتو يف 
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 يف اخلاهة املناس بة  Xوضع عالمة   * 

 

  

 
 

 رالاختيارمق  كومييةل  املديرية ا
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 تارخي: ...................................... ت حرر ب: ..................................   

   : امتوكيع

 *خرجيي مرنز تكوين املفتضني

 امسكل : .................................

 .............................امتخعط : .

  *أ ظر ال دارة امرتتوية خرجيي


